
ATBULINIO OSMOSO VANDENS VALYMO SISTEMA

       RO EL-A1, RO EL-C2, 

                 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DËMESIO: Vandens šaltinis turëtø bûti iš miesto vandentiekio sistemos.

Prieš prietaiso sumontavimà ir naudojimà atidžiai perskaitykite instrukcijà

Sumontuokite sistemà tiksliai pagal  nurodymus 
ir pasilikite instrukcijà ateièiai.

RO EL-DP1, RO EL-23

   MODELIAI: 

UAB “Euroliuksas”:

  Þaltakalnio g. 20a,  Plungë                   tel.        8 448 55709   
  Stoties g. 5,              Plungë                  tel./fax.  844872015                  
  Virðuliðkiø g. 42a ,  Vilnius                  tel./fax. 852653083                 
  Savanoriø pr. 419,   Kaunas                  tel./fax. 837707676                 
  Kniaudiðkiø g. 2a,    Panevëþys            tel./fax.  845443543                
  Daukanto g. 4c,        Ðiauliai                  tel./fax.  841423412                 
  Basanavièiaus g. 37,   Varëna                  tel./fax.   831051061                 
  Radvilø g. 53,           Këdainiai              tel./fax.   834756448                  
  Ðilutës pl. 11 Klaipëda              tel./fax.   846311849                  
  Vytauto g. 99, IIa. Vilkaviðkis              tel./fax.   834220688                   
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1. Produkto funkcijos

2. Vandens tekëjimo kryptys

Vandens padavimo
sklendë

Polipropileno filtras Granuliuotos aktyvuotos
anglies filtras

Anglies filtras RO siurblys (slëgio pakilimo)

Filtruoto vandens
sklendë

Aktyvuotos anglies filtras Perteklinis vanduo- slëgio bakelis sklendë.

Atbulinis osmosas

3. Trumpa vandens filtro daliø instrukcija ir aprašymas

1 Etapas: Polipropileninis filtras.

Funkcijos: Polipropileninis filtras filtruoja nešvarumus ir koloidus. 

2 Etapas: aktyvuotos anglies granuliø filtras.

Funkcijos: Pašalina chlorà ir vandeniui suteikia tyro vandens skoná.

3 Etapas: anglies filtras.
Funkcijos: panaikinà blogà vandens spalvà, žalingas medžiagas, tokias kaip chloro likuèiai, ir kitas.

4 Etapas: Atbulinio osmoso filtras.

Funkcijos: Atbulinis osmoso filtras pašalina mažus nešvarumus, koloidus, sunkiuosius metalus, 

tirpiàsias druskas, mikrobus ir kitas kenksmingas medžiagas. Filtras praleidžia tik vandens 

molekules bei ištirpusá deguoná. Galiausiai ištekantis vanduo yra tyras. 

5 Etapas: Aktyvuotos anglies filtras.

Funkcijos: Sugeria specifiná kvapà, kuris ateina iš slëgio  bakelio, kad išbëgantis vanduo bûtø

 beskonis.

Atvirkštinio osmoso membrana yra žinomo Prekinio ženklo (RO membrane). Šis produktas atitinka

pirmos klasës atvirkštinio osmoso technologijà  gaminti geriamam vandeniui.

5 etapø filtravimo sistema pašalina iš vandens kenksmingas priemaišas, koloidus, sunkiuosius metalus, 

tirpiàsias druskas, bakterijas, virusus, taèiau praleidžia  ištirpusá deguoná.

Begarsio aukšto slëgio siurblio tarnavimo laikas yra ilgas ir kokybiškas.

Su aukšto slëgio membranos valymo funkcija (hand control RO membranos tarnavimas gali bûti 

prailgintas. Vandens gamybos eiga yra kontroliuojama automatiškai (sistema sustoja, kai vandens 

šaltinis nebepaduoda vandens arba slëgio bakelis yra pilnas).

9. Saugumo funkcijos

Specialus užrašas vamzdyno sujungimui:

(A): Raudonà jungtá prie vandens áleidimo.

(B): Geltonà jungtá prie bakelio.

(C): Mëlynà jungtá prie èiaupo.

(D): Juodà jungtá prie pertekliaus.

1. Kad išvengti vandens pratekëjimo arba aparato sugadinimo, p 

2. Slëgio bakelis turi oro ventilá, nesuspauskite jo.

3. Nenaudokite neproporcingø elektros šaltiniø, negu yra nurodyta.

4. Jeigu sistema yra nenaudojama ilgesá laikà, elektros maitinimas turëtø bûti išjungtas  ir vandens padavimo vožtuvas

 turëtø bûti užsuktas.

5. Po ilgo nenaudojimo, pradëjus vël naudoti filtrà, reikia atlikti operacijas kaip ir pirmà kartà.

6. Perkeliant ar árengiant, elgtis atsargiai ir dëmesingai.

rašome neardyti aparato  daliø.
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Elektrinio principo schema:

7. Naudojimas

Plaunami filtrai: Kai filtravimo sistemà naudojate pirmà kartà, filtrà reikëtø išplauti tokia seka: 

atidarykite vandens padavimo sklendæ, atidarykite RO galinæ plovimo sklendæ, ájunkite aparatà, 

ájungdami maitinimo laidà á  rozetæ, slëgio pakilimo siurblys pradeda dirbti, konsentratas paskirstomas 

vandenyje. Po nuplovimo procesas yra baigtas, atidarykite nukreipiamajá vožtuvà slëgio bakelyje,

uždarykite RO membranà, plovimo vožtuvà ir dabar tiekiamas tyras vanduo, tuo paèiu metu

greièiausiai koncentrato  paskirstymas nukrito.

Tyro vandens naudojimas: Kai minëti darbai yra atlikti, sistemà galima naudoti. Áprastai

toli siekiantis èiaupas turi bûti uždarytas, atidarome slëgio bakelio nukreipiamajá vožtuvà, tegul išvalytas

vanduo kaupiasi  slëgio bakelyje. Kai slëgio bakelis prisipildys, sistema sustos automatiškai.

Kai norësite naudoti išvalytà vandená, atsukite toli siekiantá  èiaupà ir vanduo tekës.

8. Priežiûra

Kasetes keiskite reguliariai, priklausomai nuo vandens kokybës. Ásitikinkite, kad 

kiekvienas filtras veikia efektyviai ir vanduo atitinka kokybës standartus. Jeigu kasetës

yra keièiamos reguliariai, filtro vartotojas galës naudotis kokybišku tyru vandeniu nuolatos.

Kasetës pakeitimo periodas priklauso nuo á jà tiekiamo vandens kokybës ir tyro vandens naudojimo.

Patariame sekti kiekvieno filtro pakeitimo periodà,  vidurkis jei vandens tiekimas centralizuotas:

1 pakopos filtras kas 3 - 6 mën; 

2 pakopos filtras kas 4 - 9 mën; 

3 pakopos filtras kas 5 - 10 mënesiø;
4 pakopos filtras kas (RO membrana) kas 12 - 24 mën.; 

5 pakopos filtras  kas 9 - 12 mën.

Išvalyto vandens kokybe galite bûti garantuoti. 

RO membranos plovimas: Darant tyro vandens gaminimo ciklà,  RO membranos paviršius

apsineš nešvarumais ir bakterijom. Dëlto vandens kokybë nukris, todël reguliarus RO membranos

plovimas yra bûtinas.

Plovimo  instrukcija: Uždarykite slëgio bakelio nukreipiamajá vožtuvà, atidarykite toli siekiantá

èiaupà, RO užkëlimo siurblys pradeda veikti (privalote ásitikinti, kad užkëlimo siurblys veikia);

Atidarykite galinæ plovimo sklendæ; nuplaukite RO membranà, koncentruotas vanduo yra išpilamas. 

Kai baigsite plovimà, uždarykite galinæ plovimo sklendæ, atidarykite slëgio bakelio nukreipiamajá 

vožtuvà, užsukite toli siekiantá èiaupà. Plovimo laikas yra 15 min. Kad prailginti sistemos 

tarnavimo laikà, vartotojas gali nusistatyti plovimo dažnumà, priklausomai nuo vietinio vandens

 kokybës.

4. Sudedamøjø daliø pavadinimai

1. Vandens áleidimo vožtuvas

2. Mažo slëgio jungiklis

3. Polipropileno filtras

4. Aktyvuotos  granuliuotos anglies filtras

5. Anglies filtras

6.RO užkeliamasis siurbliukas

7. Keitiklis

8.Visø pusiø keitiklis

9. Patikrinimo vožtuvas

10. RO korpusas

11. RO membrana

12. Nešvarumø nutekëjimo ribotuvas.

13. Galinë plovimo sklendë

14. Aukšto slëgio sklendë

15. Aktyvuota anglis

16. Bakelio vožtuvas

17. Slëgio bakelis

18. Toli siekiantis èiaupas
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Toli siekianèio èiaupo sumontavimas

(Árengiant virð stalo)

(Árengiant po kriaukle) (Árengiant ant sienos)

ATVIRKŠTINIO OSMOSO SISTEMA INSTRUKCIJA ATVIRKŠTINIO OSMOSO SISTEMA INSTRUKCIJA

5. Parametrai

Elektros šaltinio átampa ir dažnis: 230 V/50-60Hz,

Iš viso áëjimo galia: 25W,
OTyro vandens produkcija: 180L/d(50GPD) (25 )

Tinkamas vandens šaltinio slëgis: 0.1~0.35 Mpa

Leidžiama aplinkos temperatûra: 4~42

C

OC

6. Sumontavimas

Sumontavimo metodai: Sistema turëtø bûti sumontuota atsižvelgiant á Jûsø virtuvës padëtá. Jeigu

pagrindinë dalis tinka ant sienos, prikalkite dviem M6 išsipleèianèiais varštais arba dviem

 vinimis prie sienos, atsižvelgiant á metalinës plokštelës skyliø padëtá. 

Komponentø surinkimas: Vandens padavimo vožtuvo ir jungties árengimas.

(1) Paimkite vandens èiaupà.

(2) Pritvirtinkite vandens padavimo èiaupà 

prie trišakio èiaupo, tada prisukite

prie centralizuoto vandens èiaupo, ir prijunkite

trišaká èiaupà su centralizuoto vandens vamzdžiu.

Sumontuokite RO membranà: Nuimti RO korpuso dangtelá, tolygiai ištepkite RO membranà 

su dvigubais O žiedaismedicininiu vazelinu, tada ástatykite á korpusà ir galiausiai uždëkite RO korpuso dangtelá.

Plastikinio vandens vamzdþio jungtis.
Jungiame pagal pateiktà schemà.

Plastikinio vamzdžio ir jungties sujungimo bûdas.

Dabar RO sistemos árengimas baigtas.
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Dar galima árengti ant stalo ar po praustuvu. 
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