
Instrukcja montażu systemu RO 5, 6, 7, 8, 9 

Wstęp: Przed rozpoczęciem montażu najpierw odpakuj filtr i sprawdź 
kompletność zestawu oraz czy filtr nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. 
Sprawdź czy przyłącze wody ma odpowiedni rozmiar. Jeżeli stwierdzisz brak 
lub uszkodzenie jakiegoś elementu niezwłocznie skontaktuj się z nami. 

Gdy wszystko okaże się być w porządku skompletuj narzędzia 
potrzebne do montażu filtra. Potrzebne będą:

– Wiertarka minimum 500W
– Wiertła do metalu/drewna/betonu w zależności od powierzchni 

montażowej rozmiary 2mm, 6mm, 12mm.
– Taśma teflonowa dobrej jakości
– Suwmiarka 
– Klucz francuski
– Ołówek
– Pilnik do metalu jeżeli montaż wylewki będzie wykonywany w 

zlewozmywaku ze stali nierdzewnej
– Nóż do tapet (bardzo ostry)
– Śrubokręt krzyżakowy
– Klucz rurkowy 14mm najlepiej długi
– Ręczniki papierowe

Po zgromadzeniu sprzętu wyjmij wszystko z szafki pod 
zlewozmywakiem i zaplanuj miejsce montażu filtra, przymierz zbiornik i filtr 
wewnątrz szafki tak, aby nie przeszkadzał i nie był narażony na uszkodzenia 
mechaniczne. 

Filtr powinien pracować w pozycji pionowej, zbiornik za to może być w 
pozycji pionowej i poziomej. 

Przemyśl, gdzie chcesz zamontować wylewkę i weź pod uwagę czy po 
przewierceniu otworów montażowych będzie miejsce, aby dokręcić szereg 
nakrętek od spodu blatu/zlewu. 

Po starannym przemyśleniu możesz przystąpić do montażu urządzenia.



Montaż ETAP I – montaż wylewki wody

Montaż wylewki wody rozpocznij od wykręcenie wszelkich nakrętek z jej 
trzpienia. Przyłóż gwinty wylewki w miejscu jakie wybrałeś i odrysuj ołówkiem 
1 lub 2 rurki wylewki (w zależności jaki system posiadasz). Po odrysowaniu 
wyznacz środek otworów i w zależności od powierzchni w jakiej będziesz 
wiercił zamontuj do wiertarki wiertło fi=6mm do metalu/drewna/betonu, załóż 
okulary ochronne i przystąp do wiercenia wstępnych otworów 
naprowadzających. Po wywierceniu otworów zmień wiertło w wiertarce na 
fi=12mm do tego samego materiału i zacznij wiercić końcowe otwory. 
UWAGI: W stali nierdzewnej należy uważać przy końcu wiercenia podczas 
zrywania materiału nastąpi mocne szarpnięcie wiertarką, w ter-granicie i 
materiałach podobnych wierć powoli i schładzaj miejsce wiercenia 
nieustannie drobnym strumieniem wody.

Po zakończeniu wiercenia, jeżeli wierciłeś w metalu na pewno 
pozostały tak zwane zadziory, weź pilik do metalu i wygładź otwory tak aby 
nie były ostre. 

Wylewka powinna pasować i idealnie wejść do wywierconych otworów, 
jeżeli tak nie jest możesz pilnikiem lub wiertłem skorygować wywiercone 
otwory o 1-2mm.

Jeżeli wszystko jest gotowe i odpowiednio pasuje przykręć wylewkę 
według poniższego schematu:

 
Tak zamontowaną wylewkę pozostaw i przejdź do następnego etapu 

montażu.
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Montaż ETAP II – Montaż przyłącza wody i kanalizacji

Ten etap zacznij od zakręcenia głównego zaworu wody w domu lub 
jeżeli to nie możliwe zaworu pod zlewozmywakiem. Montując przyłącze 
możesz napotkać na dwa rozwiązania. Opiszemy oba z nich.

I rozwiązanie – Bateria kuchenna wychodzi bezpośrednio ze ściany nad 
zlewem. 

Tutaj jedynym rozsądnym rozwiązaniem nie wymagającym przeróbek 
hydrauliczno-budowlanych jest zastosowanie przyłącza 3/4” oraz dystansu 
3/4”, Bateria kuchenna zostanie odsunięta od ściany o około 2,5-3cm. 

Weź klucz francuski i odkręć Baterię kuchenną od ściany. Następnie 
wystające gwinty wyczyść ze starego uszczelnienia i nawiń dosyć dużo taśmy 
teflonowej. Na rurkę od ciepłej wody przykręć dystans 3/4” a na rurkę z zimną 
wodą wkręć przyłącze 3/4” z trójnikiem. Po dokręceniu, weź z kompletu 
montażowego do filtra zawór mosiężny 1/4” i nawiń odpowiednią ilość teflonu 
na jego gwint, a następnie wkręć go do przyłącza. Teraz weź wężyk z 
kompletu dołączonego do filtra i wymierz ile będzie Ci potrzebne od przyłącza 
do miejsca zamontowania filtra, odpowiedni kawałek utnij nożem do tapet 
(TNIJ prostopadle nie zostawiając nierównych krawędzi).

Z zaworu, który wkręciłeś wykręć małą nakrętkę i załóż ją na wężyk 
następnie wciśnij wężyk do gniazda w zaworze tak aby wszedł do oporu i 
przykręć mocno nakrętkę mosiężną. 

Teraz możesz przykręcić z powrotem baterię kuchenną. 
Doprowadź wężyk pod zlewozmywak, jeżeli nie ma miejsca na 

wprowadzenie węża pod spód, wywierć w zlewozmywaku odpowiedni otwór 
na wąż.

GOTOWE przyłącze jest gotowe, w celu sprawdzenia zakręć zawór 1/4” 
i odkręć dopływ wody do domu. Obserwuj czy nie ma żadnych wycieków.

II rozwiązanie -  Bateria zamontowana jest w zlewozmywaku i wodę 
doprowadzają do niej dwa węże elastyczne.

Jest to rozwiązanie prostsze i dużo bardziej estetyczne. Zakręć dopływ 
wody do domu. Odkręć wężyk od zimnej wody (część przychodzącą do rury 
zasilającej) Użyj teflonu i nawiń go na gwint w rurce, weź przyłącze i przykręć 
je bezpośrednio do rurki, następnie przykręć do przyłącza wąż elastyczny 
baterii. Nawiń teflon na zwór mosiężny 1/4” i przykręć go do przyłącza. 
Zmierz jaką potrzebujesz długość wężyka plastikowego do przyłącza, utnij go 
i przykręć do zaworu w sposób opisany w poprzednim rozwiązaniu. 

GOTOWE Twoje przyłącze wody zostało zainstalowane!



Montaż przyłącza kanalizacji.

Teraz nadszedł czas na montaż przyłącza kanalizacji. Wybierz na 
syfonie odpowiednie miejsce do montażu przyłącza. Przyłącze powinno się 
znajdować niżej lub na wysokości filtra wody. 

Naklej piankową uszczelkę na otwór wewnątrz przyłącza i przykręć jest 
w wybranym miejscu za pomocą śrubokręta.

Zdemontuj nakrętkę plastikową z przyłącza i zamontuj wiertło 6mm do 
metalu do wiertarki. Wkładając wiertło do otworu przyłącza wywierć otwór w 
syfonie. 

Teraz utnij odpowiednią ilość węża plastikowego i nałóż na niego 
nakrętkę z przyłącza a następnie włóż do wewnątrz wężyka plastikową 
tulejkę znajdująca się w zestawie. Przykręć przyłącze (używając tylko siły rąk)

Montaż ETAP III – Przygotowanie i przyłączenie filtra RO

Krok I 

Wyjmij korpusy filtrów i całą obudowę filtra. Zacznij od zafoliowania 1 
wkładu filtrującego polipropylenowego 5 mikronów, zamontuj go w pierwszej 
przeźroczystej puszcze filtrującej. Puszkę przykręć do gniazda po lewej 
stronie patrząc od przodu filtra. 

Potem rozfoliuj wkład węglowy Blokowy i włóż go do drugiej puszki, 
przykręć go do środkowego gniazda.

Teraz rozfoliuj 3 wkład polipropylenowy 1 mikron i włóż go do 3 puszki 
oraz przykręć do ostatniego gniazda.

Krok II 

Od korpusu membrany osmotycznej wypnij wężyk znajdujący się na 
środku dużej plastikowej nakrętki zamykającej korpus. Odkręć nakrętkę i 
uważaj, aby nie powypadały gumowe oringi uszczelniające. Odpakuj 
membranę osmotyczną i zamontuj ją czystymi rękami w korpusie. WAŻNE: 
Membranę należy wcisnąć do korpusu, jej cześć z dwoma czarnymi 
oringami (uszczelkami) powinna znajdować się na dole/dnie korpusu!!!
Po wciśnięciu membrany przykręć mocno ręką nakrętkę plastikową i podłącz 
z powrotem wężyk zasilający. 



Krok III 

Płukanie wkładów wstępnych! Jedna z ważniejszych czynności podczas 
montażu, jej zaniechanie skraca drastycznie żywotność membrany 
osmotycznej. Od trzeciego korpusu filtrującego z filtrem sedymentacyjnym 1 
mikron odepnij wężyk zdejmując najpierw zabezpieczenie (niebieski 
pierścień) I wepnij wężyk z zestawu (nie ucinaj go będzie jeszcze potrzebny) 
Wprowadź go do zlewu. Weź wężyk który wychodzi od wcześniej 
zamontowanego przyłącza wody i przypnij go do 1 korpusu filtrującego 
(przeźroczystego) zamontuj pierścień zabezpieczający niebieski. 

Jeżeli korpusy są już po dokręcane otwórz zawór mosiężny 1/4”, który 
wcześniej zamontowałeś i płucz wkłady przez 10-15 minut co pewien czas 
zamykając i otwierając zawór. 

Po takiej czynności zakręć zawór, poczekaj aż ciśnienie w instalacji 
spadnie i wypnij wężyk z korpusu białego i wepnij z powrotem ten, który był 
tam zainstalowany. 

Wężyk zasilający pozostaw już w filtrze.

Krok IV 

Podłączenie odpływu kanalizacji, zbiornika oraz wylewki wody

Zlokalizuj w swoim filtrze czerwony wężyk zakończony ogranicznikiem 
przepływu na którym pisze FLOW 420/550 do tego ogranicznika przyłącz 
wężyk z wcześniej wykonanego przyłącza kanalizacji, GOTOWE

Wyjmij zbiornik wody i przykręć ręką zawór plastikowy załączony do 
zestawu. Ustaw zbiornik w dogodnym miejscu i odmierz ile wężyka będzie 
potrzebne do przyłączenia go do filtra. Utnij odpowiednią część i podłącz 
jedną stronę do zaworu zbiornika a drugą do pierwszej wolnej złączki za 
membraną osmotyczną. 

Jeżeli posiadasz system RO 6, 7, 8, 9  wybierz, który kranik ma być do 
wody demineralizowanej, a który do zmineralizowanej. 

Podłączanie węży do wylewki. Najpierw utnij tyle węża ile będzie 
potrzebne, nałóż najpierw nakrętkę metalowa z wylewki, potem plastikowy 
pierścionek na wężyk, następnie włóż plastikową tulejkę do wężyka, teraz 
przykręć przy pomocy klucza rurkowego nakrętkę wraz z wężykiem do 
wylewki! Czynność tę powtórz w celu zamontowania drugiego wężyka!



Teraz weź do ręki wężyk odpowiadający za wodę demineralizowaną i 
podłącz go do pierwszego wolnego przyłącza za przyłączem zbiornika!

Następnie weź wężyk odpowiadający za wodę zmineralizowaną i 
podłącz go do ostatniego wolnego przyłącza!

Ilustracja 5: Opis wypływów wody
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Sprawdzenie ETAP IV

W zasadzie Twój filtr jest już zamontowany, teraz musisz dokładnie 
posprawdzać połączenia wężyków, tak aby przed odkręceniem dopływu wody 
wyeliminować miejsca potencjalnego wycieku. Sprawdź czy na wszystkich 
szybko złączkach zainstalowane są pierścienie zabezpieczające!

Dotknij ręką przyłącza wody do filtra i zobacz czy nie jest mokre 
(dopuszczalne jest skraplanie się wody na przyłączu z uwagi na różnice 
temperatur) 

Sprawdź czy przyłącze kanalizacji nie jest luźne w razie potrzeby 
dokręć i sprawdź połączenie z wężykiem.

Odkręć zawór znajdujący się na zbiorniku.

Umieść filtr w finalnej pozycji i jeżeli chcesz przymocuj do szafki, filtr 
może również stać bez mocowania!

Jeżeli wszystko jest w porządku odkręć zawór mosiężny 1/4” 

Teraz uważnie obserwuj czy nigdzie nie wycieka woda, jak wszystko jest 
w porządku odczekaj 2-3 godziny, aż zbiornik się napełni wodą i otwórz 

obydwa kraniki w wylewce, tak aby spuścić całą wodę ze zbiornika, 
następnie czynność tę powtórz z następnym napełnionym zbiornikiem!

GRATULUJEMY właśnie założyłeś system 
odwróconej osmozy!

Na następnej stronie znajdują się informacje techniczne i okresy 
serwisu filtrów.



 Wymiana wk  ł  adów  
Wymiany wkładów w filtrze RO dokonujemy co 6 miesięcy. Wymiany można 
podzieli na tzw. dwa serwisy:

Mały (półroczny)
Wymienia się wówczas trzy wkłady wstępne (prefiltry).
Duży (roczny)

Wymienia się wówczas trzy wkłady wstępne (prefiltry) oraz wkłady liniowe 
(węglowy, mineralizator, jonizator).

Mały i duży serwis przeprowadza się naprzemiennie w odstępie 6 miesięcy. 

Pierwszy serwis w nowym systemie RO to serwis mały.

Wymiary zestawu:

Filtr RO:

wysokość: ~ 500 mm
szerokość: ~ 390 mm
grubość: ~ 140 mm

waga: ~ 12.7 kg 

Zbiornik:

wysokość: ~ 39 cm
średnica: ~ 29 cm

maksymalne ciśnienie: ~ 50 psi
pojemność: ~12.1 L,

Wylewka wody:

wysokość: ~ 230 mm
szerokość: ~ 120 mm

waga: 0.5 kg 


