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Dārgo klient, pateicamies, ka izvēlējāties šo Atlas Filtri produktu, kas ir ražots Itālijā.

Vispārīgas lietošanas instrukcijas
- Izmantojiet tikai, lai filtrētu ūdeni, kura pH līmenis ir no 6.5 līdz 9.5. Gadījumā, ja ūdens pH līmenis ir zem vai virs noteiktajām pH
robežām, izmantojiet tikai tos apvalkus, kas ir marķēti ar PP (Īsts polipropilēns).
- Gadījumā, ja filtrējat dzeramo ūdeni, neizmantojiet to ar nedrošu vai nezināmas kvalitātes ūdeni, pirms vai pēc filtra neveicot adekvātus
dezinfekcijas pasākumus.
- Sargiet no gaismas, tiešā saules gaismā uzstādiet tikai modeļus ar necaurredzamu trauku, piemēram AB vai BW.
- Lai novērstu apakaļplūdi, izmantojiet pretvārstu.
- Saglabājiet aizsardzību ar spiediena samazināšanas ierīci, ja spiediens pārsniedz izstrādājuma uzlīmē norādīto darba spiedienu.
- Sargiet no hidrauliskā trieciena, izmantojot antiūdens hidraulikas iekārtu (izplešanās trauks). Aplūkojiet uzstādīšanas instrukciju
attiecīgajām iekārtām (Attēls C).
- Neuzstādiet elektrisku iekārtu tuvumā.
BRĪDINĀJUMS
- Ievērojiet darba apstākļus kā tie ir norādīti uz etiķetes, kas ir pievienota produktam.
- Ja uzlīme ir atlīmējusies, bojāta vai nav salasāma, vai arī tā nav uzlīmēta, neuzstādiet ierīci un sazinieties ar uzņēmuma Atlas Filtri
preču izplatītāju.

Uzstādīšanas instrukcijas
BRĪDINĀJUMS
- Pirms uzstādīšanas rūpīgi ieeļļojiet korpusa blīvgredzenu, kas atrodas trauka augšā. Jautājiet savam piegādātājam oriģinālo smērvielu
"Lubrikit"
- Pirms uzstādīšanas pārbaudiet vai hidrauliskā sistēma ir iestatīta atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.
- Uzstādiet produktus telpās un rūpējieties, lai tās neietekmētu sals un pārāk liels karstums.
Rādītāji:
A Piemērots hermētiķis un piemēroti aprīkojumi (atkarībā no modeļa).
B IN-OUT instrukcijas un ventilācijas vārsta (VV) atrašanās vieta uz dažādiem modeļiem.
C Uzstādīšana:
1. Pašvaldību ūdens maģistrāles | 2. Pretvārsts | 3. Spiediena samazinātājs | 4. Apeja | 5. Anti-ūdens hidrauliskā iekārta (izplešanās
trauks) - pārbaudiet tabulu attiecīgajam iekārtas apjomam (V) atkarībā no cauruļu diametra (Ø) | 6. Jebkura modeļa filtrēšana | 7. Cits
aprīkojums
- Manometru un/vai iztecināšanas iekārtu uzstādīšana modeļiem ar šādiem piederumiem: M sērijas modeļi (aprīkoti ar manometriem);
S sērijas modeļi (aprīkoti ar iztecināšanas iekārtu); un SM sērijas modeļi (aprīkoti ar iztecināšanas iekārtu un manometriem).
* Manometri: aptiniet manometru vītnei izolācijas lentu un cieši ieskrūvējiet tos galviņas augšdaļā esošajā 1/8 collu vītņveida pieslēgvietā.
Uzmanieties, lai tos pārmērīgi nepievilktu. Palaižot izstrādājumu, ja tiek konstatēta ūdens noplūde, aptiniet vairāk izolācijas lentas un/vai
ieskrūvējiet manometru ciešāk. Ja iegādājāties K sērijas modeli (korpuss ar misiņa galviņu), noskrūvējiet galviņas augšdaļā uzstādītos
noslēgus un ieskrūvējiet manometrus, veicot iepriekš aprakstīto procedūru. Produktos ar korķiem vai blīvripām manometriem, labi
aizskrūvējiet korķus (tiek piegātāti ar blīvgredzeniem).
* Iztecināšanas iekārta: ieskrūvējiet plastmasas nipeli ar gredzenblīvi korpusa apakšdaļā esošajā vītņveida iztecināšanas pieslēgvietā.
Uzskrūvējiet uz nipeļa lodvārstu. Pārliecinieties, vai vārsta blīvpaplāksne atrodas tai paredzētajā vietā. Pēc tam ieskrūvējiet lodvārstu
iztecināšanas piltuvē vai pie plastmasas caurules turētāja. Pārliecinieties, vai blīvpaplāksne atrodas tai paredzētajā vietā. Produktos ar
noplūdes korķiem: labi aizskrūvējiet korķi.

Uzstādīšana un palaišana
- Izslēdziet ūdens padevi.
- Izvairieties no jebkāda sprieguma, kā atbalstu izmantojot oriģinālās sienas skavas (jautājiet savam piegādātājam, ja nav iekļauts
komplektā) ar izņēmumu apvalkiem, kas ir marķēti ar DP DS.
- Ir ieteicams uzstādīt apeju.
- Pievienojiet ievadi pie produkta malas, kura ir marķēta ar IN un izvadi pie malas, kas ir marķēta ar OUT.
- Pievienojiet pie caurulēm, izmantojot cilindriskus (paralēlus) stiprinājumus (BSP - ISO 228), ja iespējams, izmantojiet elastīgās šļūtenes.
- Pievienojiet pie konusveida stiprinājumiem (ANSI/ASME B1.20.1) tikai tad, ja uz produkta galvas ir marķējums NPT , ja iespējams,
izmantojiet elastīgās šļūtenes.
- Kā hermētiķi savienojumu noblīvēšanai izmantojiet tikai hermētisko līmlenti.
- Ja produkts tiek piegādāts bez kārtridža/-iem, atskrūvējiet apvalka trauku no galvas un ievadiet kārtridžu/-s, ieeļļojiet o-apli ar oriģinālo
lubrikantu LubriKit, tad pieskrūvējiet tvertni pie galvas un nospriegojiet, izmantojot oriģinālās atslēgas (ja neietilpst komplektā, jautājiet
savam piegādātājam).
- Ieslēdziet ūdens padevi.
- Atskrūvējiet ventilācijas vārstu un pagaidiet līdz izplūst gaiss, tad kārtīgi aizskrūvējiet ventilācijas vārstu.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka no izstrādājuma nav ūdens noplūdes, un jo īpaši jāpārbauda stiprinājums starp korpusa galvu un korpusa trauku. Turpiniet
pārbaudīt, vai stiprinājums ir labs un vai 48 stundas pēc uzstādīšanas un palaišanas nav ūdens noplūdes. Noplūdes gadījumā atveriet
korpusu, noņemiet blīvgredzenu no trauka, uzlieciet jaunu blīvgredzenu un uzlieciet oriģinālo smērvielu "Lubrikit", pēc tam atkārtoti
piestipriniet trauku galvai un atkārtojiet noplūdes pārbaudi, kā norādīts iepriekš. Izmantojiet tikai oriģinālos Atlas Filtru blīvgredzenus,
pretējā gadījumā garantija nebūs spēkā. Jautājiet savam piegādātājam oriģinālos blīvgredzenus, "Lubrikit" un citas rezerves daļas.
> Piezīme: pēc uzstādīšanas lēni atveriet ūdens padevi (krānu) zem uzstādītās iekārtas un pirms lietošanas uzsākšanas ļaujiet ūdenim
plūst vismaz 5 minūtes.

Apkope
- Periodiski tīriet apvalku ar aukstu ūdeni un mīkstu sūkli. Nomainiet apvalka trauku vismaz ik pēc 5 gadiem.
- Nomainiet kārtridžu vai izmazgājiet kārtridžu, ievērojot instrukcijas, kas ir norādītas uz nomaiņas iepakojuma/bukletā/uz uzlīmes.
- Ja iekārta ilgu laiku netiek izmantota: izņemiet kārtridžu; restartējot: izmantojiet jaunu kārtridžu.
BRĪDINĀJUMS
Pēc atkārtotas palaišanas pēc katras tehniskās apkopes un/vai atkārtotas uzpildes maiņas, kad ierīces trauks tiek atskrūvēts no galvas,
nomainiet blīvgredzenu ar jaunu un rūpīgi ieeļļojiet ar oriģinālo smērvielu "Lubrikit" pirms trauka piestiprināšanas pie galvas. Pārliecinieties,
ka no izstrādājuma nav ūdens noplūdes, un jo īpaši jāpārbauda stiprinājums starp korpusa galvu un korpusa trauku. Turpiniet pārbaudīt,
vai stiprinājums ir labs un vai 48 stundas pēc uzstādīšanas un palaišanas nav ūdens noplūdes. Noplūdes gadījumā atveriet korpusu,
noņemiet blīvgredzenu no trauka, uzlieciet jaunu blīvgredzenu un uzlieciet smērvielu, pēc tam atkārtoti piestipriniet trauku galvai un
atkārtojiet noplūdes pārbaudi, kā norādīts iepriekš. Izmantojiet tikai oriģinālos Atlas Filtru blīvgredzenus, pretējā gadījumā garantija nebūs
spēkā. Jautājiet savam piegādātājam oriģinālos blīvgredzenus, smērvielu "Lubrikit" un citas rezerves daļas.
> Piezīme: pēc apkopes lēni atveriet ūdens padevi (krānu) zem uzstādītās iekārtas un pirms lietošanas uzsākšanas ļaujiet ūdenim plūst
vismaz 5 minūtes.

Filtra kārtridža nomaiņa
Utilizējot lietotus kārtridžus, ievērojiet spēkā esošus noteikumus.
1. Pirms apvalka atvēršanas, atslēdziet ūdens padevi.
2. Izlaidiet spiedienu no produkta, atskrūvējot ventilācijas vārstu.
3. Atveriet apvalku, atskrūvējot tvertni no galvas.
4. Nomainiet izmantoto kārtridžu.
5. Notīriet filtra apvalku ar aukstu ūdeni un mīkstu sūkli.
6. Atveriet jauno kārtridža iepakojumu un izmetiet iepakojumu. Rūpīgi izlasiet bukletā/uzlīmē esošās instrukcijas un saglabājiet to vēlākai
lietošanai.
7. Ievietojiet jauno kārtridžu to apvalkā.
8. Ieeļļojiet o-apli, izmantojot oriģinālo lubrikantu LubriKit vai nomainiet to ar jaunu o-apli (ja tas nav iekļauts komplektā, jautājiet savam
piegādātājiem oriģinālu detaļu).
9. Izmantojot oriģinālās atslēgas, kārtīgi pievelciet apvalka trauku pie apvalka galvas. Nepārvelciet pārāk stipri.
10. Ieslēdziet ūdens padevi.
11. Nogaidiet, līdz no ventilācijas vārsta izplūst gaiss, tad pieskrūvējiet un pievelciet ventilācijas vārstu.
> Piezīme: pēc darbības, lēni atveriet ūdens padevi (krānu) zem uzstādītās iekārtas un pirms lietošanas uzsākšanas ļaujiet ūdenim
plūst vismaz 5 minūtes.
UZMANĪBU: izmantojot kārtridžus , kas nav Atlas Filtri oriģināli, tiek zaudēta garantija - Lūdziet savam piegādātājam piegādāt jums
oriģinālos kārtridžus. Oriģinālo filtra kārtridžu klāstu, var apskatīt vietnē www.atlasfiltri.com
PAZIŅOJUMS: video materiāli ar instrukcijām, lai atvieglotu produktu uzstādīšanu un apkopes veikšanu, ir pieejami vietnē
www.atlasfiltri.com

Garantijas
- Saglabājiet uzlīmi uz iepakojuma, lai vēlāk varētu identificēt produktu.
- ES dalībvalstīm garantijas noteikumi ir spēkā atbilstoši direktīvai 1999/44/CE un 2011/83/EU. Ekstra ES valstīm produktam tiek piešķirta
ierobežota garantija uz 12 mēnešiem no ražošanas datuma, kas ir pierādāms ar parasta čeka palīdzību. Atlas Filtri S.r.l. atbildība ir
ierobežota tikai uz pierādāmu defektīvu apvalku nomaiņu, neieskaitot transporta izdevumus, uzstādīšanas darbaspēka izdevumus vai
citus labošanas izdevumus. Netiek sniegta garantija anti-skalas snieguma filtrācijai, jo tas var atšķirties no vietējiem ūdens apstākļiem
un ūdens patēriņa. Jebkādu strīdu gadījumā Atlas Filtri S.r.l lietu izskata Padovas tiesa kā kompetentā iestāde, piemērojot Itālijas
likumdošanu.

