
Instrukcja wymiany wkładów filtrujących 
w systemach RO 5, 6, 7, 8, 9

1. Zamknąć zawór zasilający filtr
2. Odkręcić kranik wylewki i wypuścić ok. 0,5 l. wody, aby „zeszło” ciśnienie. 

Kranik wylewki zostawić podniesiony.
3. Zamknąć zawór zbiornika.
4. Po kolei za pomocą klucza rozkręcać komory /housingi/, zaczynając od 

komory od strony wężyka zasilającego filtr. Komory dobrze umyć płynem do 
mycia naczyń, wypłukać, włożyć nowy wkład i przykręcić kluczem. 

5. Czynności wykonywać kolejno od strony zasilania :
     - polipropylen 5mic. lub 20mic.
     - polipropylen 1 mic. lub 5 mic.
     - węgiel blok
     Także prawidłowo jest montowanie polipropylen, węgiel, polipropylen.
6.  Odłączyć wężyk prowadzący od komory filtra do zbiornika.
7.  Odpiąć wężyk za trzecią komorą z węglem blokowym lub polipropylenem w 
zależności od konfiguracji.
8.  Wpiąć wężyk odłączony uprzednio od zbiornika.
9.  Odkręcić zasilanie filtra, nastąpi przepłukanie nowych wkładów. Zasilanie 
otwierać i zamykać kilkakrotnie, aż popłynie czysta woda. Czynność powinna 
trwać około 10-15 minut.
10 Zamknąć zasilanie.
11 Wypiąć wężyk i wpiąć ponownie między zbiornik a komorę filtra.
12 Podłączyć wężyk do komory z  węglem blokowym.
13 Filtr węglowy liniowy i mineralizator zamontować w miejscu starych. Do 

uszczelnienia łączników użyć teflonu. Teflon na prawy gwint nawija się w 
kierunku ruchu wskazówek zegara. Przy dokręcaniu szybko złączek należy 
zachować szczególną ostrożność i uważać, aby teflon się nie podwinął.

14 Odkręcić zasilanie filtra.
15 Zamknąć klawisz wylewki i otworzyć zawór zbiornika.
16 Podnieść klawisz wylewki i wypuścić tyle wody ze zbiornika, aż woda 

popłynie czysta, i odpowietrzą się końcowe wkłady liniowe – węglowy i 
mineralizator.

          GOTOWE
Uwaga !

Płukanie wkładów jest bardzo ważną czynnością, ponieważ nie 
wykonywanie tego zabiegu, skraca żywotność membrany RO.



 Częstotliwość wymiany wkładów w systemach odwróconej osmozy

Filtry wstępne (2x polipropylen + węgiel blokowy) – maks. co 6 miesięcy
mineralizator i węgiel liniowy – od 6 do 12 miesięcy

membrana TFC – ok. 4 lata w zależności od wskazań TDS

W systemach RO 7, 8, 9 wyposażonych dodatkowo w Jonizator 
i/lub Lampę UV i/lub Pompę podnoszącą ciśnienie, kierujemy się 

następującymi zasadami. 

Jonizator/ wkład bioceramiczny – co 12 miesięcy
Żarnik lampy UV – ok. 12 miesięcy

Pompa podnosząca ciśnienie – po pojawieniu się awarii.

WAŻNE

Prawidłowe i terminowe serwisowanie filtrów RO gwarantuje długa 
żywotność membrany osmotycznej oraz niezmienną bardzo wysoką 
jakość wody produkowanej przez filtr. 

Zapraszamy do zakupów filtrów i wkładów pod adresem:

www.osmosolution.pl lub sklep allegro http://filtruj.na.allegro.pl/ 
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