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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ

За да избегнете нараняване и повреда, не забравяйте 
да спазвате мерките за безопасност по-долу. 
Злоупотребата чрез пренебрегване на предпазните 
мерки може да доведе до злополуки

ЗАБРАНЕНИ:

Избягвайте монтаж на места със силна слънчева 
светлина, което може да причини стареене на частите 
на продукта. Избягвайте излагане и инсталиране в 
среда под 0 ˜C.
Близките силни магнитни устройства могат да 
причинят пожар, повреда на пречиствателя или 
повреда на платката. Мокри и прашни зони могат да 
повредят платката.
Не поставяйте тежки предмети върху пречиствателя. 
Пазете от деца.

o Когато прекъсвате захранването, дърпайте 
щепсела внимателно. Не включвайте и не 
изключвайте щепсела с мокри ръце.

�

�

�
�
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Моля, поддържайте щепсела чист. 
Не свързвайте усилващия трансформатор към щепсела. 
Не поставяйте запалими и летливи вещества в близост до 
пречиствателя.
Пречиствателят не може да влиза в контакт или да бъде 
близо до източник на топлина. Може да се запали.

�

�

Ако захранващият кабел е повреден, за да се избегне 
опасност, той трябва да бъде сменен. Не стискайте, 
не огъвайте, не завързвайте и не повреждайте 
захранващия кабел.
Монтаж или преместване от професионален 
персонал. Самостоятелното разглобяване на 
машината може лесно да повреди частите на 
пречиствателя и да доведе до токов удар.
Когато водата не отговаря на общинските стандарти 
за вода (включително високо съдържание на утайки 
и излишък от остатъчен хлор и др.), трябва да се 
монтира устройство за предварителна обработка 
преди пречиствателя.
Оптималното работно налягане на този продукт е 
0,1-0,4Mpa. Ако налягането на водата е по-ниско или 
по-високо от това, моля, инсталирайте устройство за 
повишаване на налягането или устройство за 
намаляване на налягането.
В случай на повреда на пречиствателя, прекъснете 
бързо захранването / водоснабдяването и се 
свържете с техническата служба.
Когато температурата на околната среда е ниска, 
потокът ще бъде намален, което е присъща 
характеристика на филтъра.
Почиствайте и сменяйте филтъра редовно. Не 
забравяйте да използвате частите, предоставени от 
компанията, която ви е продала пречиствателя. 
Нормално е продуктът да има леки вибрации и шум 
при обработка на водата.
Инсталирайте машината възможно най-близо до 
канализацията. Ако не използвате този 
пречиствател за дълго време, моля, изключете 
захранването и затворете трипътния сферичен кран. 
Когато го използвате отново, трябва да пуснете 
водата за 3-5 минути преди нормална употреба.
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ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВОДА

БГ

         ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

Слънчева светлина

Имате нужда от
помощ

 Запалими

Не докосвайте с мокри ръце  Мокра зона

Заземителна връзка
задължително
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ЧАСТИ НА СИСТЕМАТА

СПИСЪК С ЧАСТИ

Тип кана за съхранение

РАБОТЕН ПАНЕЛ

directamente para evitar que se rompa. Por favor,
mantenga el enchufe limpio. No enchufe ni                  
desenchufe con las manos mojadas. No conecte el 
transformador de refuerzo al enchufe de                           
alimentación.
No ponga sustancias inflamables y volátiles cerca del 
purificador.
El purificador no puede entrar en contacto o estar 
cerca de una fuente de calor. Podría incendiarse.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТ 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Този продукт се използва за филтриране и 
пречистване на чешмяна вода, а качеството на 
водата с обратна осмоза отговаря на изискванията 
на устройството за третиране с обратна осмоза.

Осмозната вода от този уред се препоръчва за 
пиене, готвене и др.

�

�

Светодиод за захранването.
IИндикатор за смяна на филтъра.
Бутон за нулиране на филтъра. Животът на 
филтъра ще се нулира след натискане за 3 секунди. 
Индикатор превключвател за обработка на вода / 
индикатор за живот на филтъра.
Превключвател на технологичната вода / бутон за 
ръчен прием на вода. Натиснете продължително 3 
секунди, за да пиете вода ръчно.

1.
2.
3.

4.

5.

ВНИМАНИЕ

В случай на прекъсване на водата при поддръжка на 
тръбопровода, моля, изключете захранването и 
затворете трипътния сферичен кран. Когато 
възстановявате водоснабдяването, отворете друг 
кран, за да премахнете утайката, преди да отворите 3-
пътния сферичен вентил. В противен случай 
голямото количество утайка може да причини 
запушване на филтъра.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

СИСТЕМА С 
ДИРЕКТЕН ПОТОК 

С ОБРАТНА 
ОСМОЗА

Ръководство
за експлоатация (x1)

Захранващ
адаптер (x1)

Тръбопровод
от PE (x1)

ИНТЕЛИГЕНТНА 
КАНА

Входящ сферичен 
кран (x1)

Адаптер (x1) Кутия за
 аксесоари (x1)

1
2
3

4

5



3.ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЪРВА УПОТРЕБА:

� Монтажът трябва да се извършва от 
професионалисти. 

ВНИМАНИЕ:

     Не блокирайте сензора за ниво на течността в 
капачката.

Не мийте капачката с вода с висока температура и 
не поставяйте капачката в среда с висока температура. 
Моля, почистете основата с кърпа. Не мийте основата 
директно с вода и не я потапяйте във вода.

1.Преди да пиете вода, уверете се, че капакът е 
отворен. След това затворете правилно и се уверете, че 
сензорът за нивото на течността на буркана е в 
правилната позиция с жлеба на тялото на буркана.
2. Натиснете бутона за кратко, за да включите и 
изключите функцията за прием на вода. Когато 
функцията за прием на вода е активирана 
(индикаторът свети), вода може да се вземе 
автоматично след поставяне на каната.
3. В процеса на пиене на вода, машината ще спре 
автоматично, когато каната е пълна. Изваждането на 
гарафата или краткото натискане на бутона също ще 
спре процеса.
4. Ако използвате други съдове за пиене на вода, 
моля, натиснете бутона за 3 секунди. По подразбиране 
водата ще тече 5 минути. Можете да натиснете бутона 
за кратко, за да спрете процеса.

5.

6.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

ОПИСАНИЕ НА КАНАТА

Осмозен изход за вода.
Слот за позициониране на каната. 
Индикатор.
Сензорен клавиш.
Основа на каната.
Индикатор за поставяне на капака на каната. 
Отворете капака на каната. 
Сензор за нивото на течността в каната. 
Слот за поставяне на капака на каната. 
Тяло на каната.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Обадете се на техническата служба, за да си 
уговорите час за монтаж на водопречиствателя.

1.

Специалистът по инсталиране трябва да 
инсталира, промие и отстрани грешките в цялата 
машина в съответствие с процедурите за 
поддръжка.

2.

След това пречиствателят на вода може да се 
използва. Водата се взема от чешмата.

3.

6
7

8

9

10

1

2
3

4 5

инсталация Изплакнете Отстраняване         
на грешки

ВКЛЮЧВАНЕ:

1. Свържете трипътния сферичен кран и го отворете:

Цялата машина е включена по подразбиране и 
индикаторите за живот на филтъра също светят.

2.

ИЗКЛЮЧВАНЕ:

Затворете трипътния сферичен кран и след това 
извадете захранващия кабел:

1.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

ПЪЛНЕНЕ НА КАНАТА:

Натиснете бутона, за да активирате функцията за 
прием на вода (индикаторната лампа ще светне). 
Поставете каната върху основата.
Пречиствателят за вода започва да работи и каната 
започва да се пълни.
След смяна на филтъра в началото може да се появи 
черно петно   от вода. Препоръчваме да изпразните 
няколко чаши вода, докато излезе чиста.



4. НАСТРОЙКИ/ СМЯНА НА ФИЛТЪРА

06

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

Мигането на индикатора за живот на филтъра 
показва изтичането на живота на филтъра. 
Свържете се с оторизирания технически сервиз.

1.

Първо затворете трипътния сферичен кран. След 
това изключете захранването (за тип резервоар за 
съхранение на вода, моля, затворете сферичния 
вентил на резервоара за вода)

2.

Отворете горния капак и извадете филтъра. След 
това го сменете и натиснете силно. Накрая 
поставете горния капак обратно.

3.

Свържете водата и я включете след смяна на 
филтъра, натиснете продължително „нулиране на 
филтъра“ за 3 секунди, докато индикаторната 
лампа на филтъра спре да мига:

4.

ИМЕ НА
ФИЛТЪРА

ФОРМА НА
ФИЛТЪРА ФУНКЦИИ СМЯНАКОЛИЧЕСТВО

Интегриран

Филтър 12-24 месеца 
(в 

зависимост 
от 

употребата)

1 брой

Етап на филтрация PCB

Етап мембрана за 

обратна осмоза

Етап активен въглен

Ефективно филтрира кал, пясък, ръжда, суспендирани 
твърди частици и други едрозърнести вещества във вода.

Теоретичната прецизност на филтриране на мембранния 
филтър за обратна осмоза е до 0,0001-0,001 микрона. 
Филтърът с мембрана за обратна осмоза улавя органични 
елементи (трихлорометан и въглероден тетрахлорид), 
тежки метали (арсен, олово и кадмий и др.) във вода.

Ефективно филтрира органични съединения 
(трихлорометан и въглероден тетрахлорид), остатъчния 
хлор, миризми и др. във водата.

5. СМЯНА НА ФИЛТРА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Сменяйте филтъра с този, предоставен от 
официалната техническа служба.

затворете входящия

кран.
Изключете
захранването.

Натиснете за 3 сек
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

6. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Режете PE тръбата със 
специален нож за рязане на 

тръби.

Проверете дали няма течове 
на вода по тръбата

Проверете дали всички функции на пречиствателя 
работят нормално.
Проверете дали тръбите имат течове на вода (3-
пътен клапан, външна PE тръба, вътрешни 
съединения и т.н.).
Проверете частите, които трябва да се сменят и го 
направете в периода на поддръжка, сменете го 
навреме. Проверете дали съединенията и PE 
тръбите, които се използват повече от две години, 
са деформирани и остарели, за да решите дали 
трябва да бъдат подменени.
Новият филтър се промива в продължение на 10-20 
минути, докато потече чиста вода.
 Проверете дали PE тръбите са свързани и отрязани 
правилно  (режат се минимум до 20 мм дължина). 
Вмъкнатата дълбочина на PE тръбата е 15-17 mm. 
Моля, измерете PE тръбата преди монтаж и 
направете тест върху нея, преди да я поставите в 
машината. Вмъкнатата дълбочина трябва да 
достигне мястото на уплътнението (до упор).
Използвайте за рязане на PE тръби специфичен 
нож, предназначен за рязане на тръби със скосени 
ножове и бордове.

�

�

�

�

�

�

Поддържайте каната чиста.
Проверявайтате дали няма течове на вода.

Проверете дали няма течове по трасето на водата.

Проверете дали водопроводните тръби са 

неподвижни и стегнати.
При продължително отсъствие изключвайте 
захранването и спрете крана на входящата вода на 
системата. 
Системата се монтира в изправено положение.       
Не сменяйте произволно частите и тръбите на 
системата. Използвайте само оригинални части.   
При температура на входящата вода под 0 оC, 
превключвателят на входа ще спре водата в 
пречиствателя, за да се предотврати замръзване и 
образуване на лед.
Не премахвайте, монтирайте или сменяйте филтъра 
сами. Не поставяйте пречиствателя и тръбата на 
пряка слънчева светлина.
Използвайте новата гъвкава тръба, която е 
доставена с машината. При смяна на филтри 
старият маркуч не може да се използва повторно.

�
�
�

�

�

�

�

�
�

�

Избягвайте използването на силни летливи 
разтворители като сапун, почистващ препарат, 
разредител, бензин, етилов алкохол и др. при 
почистване и поддръжка. Може да причините 
пукнатини, драскотини и промяна на цвета.

�

7.ЕЖЕДНЕВНА ПОДДРЪЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да се гарантира, че пречиствателят работи 
нормално и да се предотврати неизправност, 
причинена от неправилна поддръжка, която засяга 
безопасността на питейната вода, моля спазвайте 
следните препоръки.

7.1. СТЪПКИ ПРИ ПОДДРЪЖКАТА

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да гарантираме, че водопречиствателят работи при 
най-добри условия и безопасността на питейната 
вода, ние ще ви напомним кога да поддържате 
оборудването си и да сменяте филтъра. За да 
гарантирате качеството на услугата, можете да 
наблюдавате нашата сигнализация по поддръжката.

Не използвайте
под O oC

Не мокрете Не излагайте на пряка 
слънчева светлина

Затворете сферичния 
кран на входа за вода

Почиствайте без 
силни разтворители

Проверете дали функциите на машината са 
нормални, дали захранването е изключено или 
дали водният клапан е затворен.

1.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

кърпа

Направете външен оглед на машината за липса на 
течове.

2.

Проверете връзките на ключовите части на 
продукта и натиснете PE тръбите в съединението 
със сила, за да се уверите, че PE тръбите са 
поставени на място.

3.

Почистете вътрешните части и капака на продукта,  
от прах и външни предмети.

4.

6. Проверете за течове на вода при всяка връзка.

Сменете филтъра. Моля, преценете дали касетата 
трябва да се смени според използваното време и 
индикацията за живот (според функциите на 
продукта).

5.

Проверете качеството и вкуса на водата. Сменете 
RO мембраната. Извършете TDS тест за качеството 
на водата. Сменете филтъра. Вземете чаша вода и 
проверете дали няма лош вкус.

7.

След като приключите работата, почистете зоната, 
за да се уверите, че всичко е оставено в добро 
състояние.

8.

Използван Нов
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7.2. ПОДДРЪЖКА И ЧАСТИ

          ЗАБЕЛЕЖКА:

За да се гарантира, че пречиствателят на вода е в най-
добро работно състояние, таблицата посочва някои 
ключови части, които могат да загубят 
първоначалната си ефективност поради запушване, 
насищане, стареене и т.н.

Това може да доведе до възможен риск за 
сигурността. Ще трябва да ги поддържате и сменяте 
навреме.

No ТИП ИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИЧИНИ ЗА ЗАГУБА

 НА ЕФЕКТИВНОСТ
ПЕРИОД НА

ПОДДРЪЖКАИМЕ

1 Запушване и насищане. Зависи от качество, 
консумацията на вода и 

редовната смяна.

Консумативи Филтър

2 Умора и стареене 60 месецаЕлектронно 
управление

Панел за управление

3 Умора и стареене 60 месецаЕлектронно 
управление

Водна помпа

4 Умора и стареене 30 месецаЕлектронно 
управление

Електромагнитен
клапан

5 Умора и стареене 30 месецаЕлектронно 
управление

Контролер

6 Умора и стареене 36 месецаЧасти Чешма

7 Умора и стареене 36 месецаЧасти под налягане Основа

8 Умора и стареене 36 месецаМонтаж на

тръби

Трипътен сферичен
кран

9 Умора и стареене 36 месецаМонтаж на
тръби

Бързи съединители

10 Стареене 36 месецаМонтаж на
тръби

Тръба PE
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

8. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА:
Пречиствателят на вода трябва да бъде инсталиран от 
местни сервизни специалисти. Непрофесионалният 
монтаж може да причини теч на вода или 
електричество и пожар, което ще навреди на 
безопасността на вашия имот. За да осигурите 
нормалната работа на продуктите, моля, изберете 
местни сервизни специалисти, които да извършат 
инсталацията.

Рязането с неспециални
ножове е забранено

Не излагайте на пряка
слънчева светлина

Огъването на PE
тръби е забранено

Продуктът трябва да използва вода от водопровода 
или вода, която отговаря на стандартите.
Проверете налягането на входящата вода. 
Диапазонът на налягането на водата е от 0,1 MPa до 
0,4 MPa. Ако налягането на водата е по-високо или 
по-ниско от това налягане, трябва да инсталирате 
устройство за намаляване или повишаване на 
налягането.
Потвърдете температурата на околната среда на 
инсталацията. Продуктът трябва да се използва в 
среда с температура  между 4-38 oC. 
Не инсталирайте продукта в среда, където 
температурата може да е по-висока от 40о C.

oТемпературата на водата не трябва да е по-висока от
40о C.
Изберете внимателно мястото за монтаж. Забранено 
е инсталирането на пречиствателя под пряка 
слънчева светлина или дъжд (на открито).
Моля, обърнете внимание дали тръбопроводите към 
пречиствателя на вода са подходящи или остарели. 
Уверите се, че PE тръбата е поставена на дълбочина 
15-17 mm. Оразмерете PE тръбата преди монтажа и я 
монтирайте към машината, след като я маркирате. 
Дълбочината на поставяне трябва да достигне 
уплътнението.
Проверете стойността на TDS на изходящата вода. 
Информирайте потребителите за предпазните мерки 
при употреба и ежедневна поддръжка.
Не използвайте никаква част, освен ако не е 
произведена от производителя.
Не забравяйте да проверите херметичността на 
трипътния сферичен вентил. Уверете се, че няма 
течове на вода.
Не поставяйте настрани и не обръщайте 
пречиствателя. 
Не поставяйте канализационната тръба в 
канализацията на потребителя по желание. 
Дренажната тръба трябва да бъде фиксирана със 
скоба.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

Не използвайте филтър, който не е промит 
(филтърът трябва да се промива за 10-20 минути). 
Не режете PE тръбата с неспециален нож или 
други инструменти.
Ако някое уплътнение протече, то трябва да се 
смени.
Не губете никакъв фиксатор.
Не огъвайте тръбата.
Не инсталирайте продукта в среда, където 
температурата може да падне под 0о C. 
Температурата на водата не трябва да бъде по-
ниска от 0о C.
Необходим е фиксиран 220V контакт в рамките на 
1,5 метра от машината. Уверете се, че 
захранващият контакт и адаптерът са 
разположени на закрито сухо място, за да 
предотвратите влиянието на влагата върху 
машината.

�

�

�

�
�
�

�
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

9. СХЕМИЧЕН ЧЕРТЕЖ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Може да има някои разлики между чертежите и 

реалния обект. Практиката е подчинена на реален 

обект.

Основни материали и оборудване за монтаж:

Необходими материали за монтажа:

10. МОНТАЖ НА СИСТЕМАТА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Монтажът трябва да се извърши от оторизиран 

технически сервиз:

МОНТАЖ:

2 
Чешмяна вода Концентрирана вода

Чиста вода

Входяща 

вода

1

3

4

1. Оборудване за пречистване на вода.
2. Сферичен вентил за входяща вода.
3. Канализация.
4. Кана. 

Ключ за
o мембраната Тръба PE Хавлиена кърпа

ЧашаКърпа Тръборез

Електрическа бормашинаTDS метър Отвертка

концентрирана

вода

Канализация

Гаечен ключ

Извадете продукта от опаковката и го поставете 
под мивката за вода в кухнята.

1.

Извадете трипътния сферичен кран и го 
монтирайте на тръбата след спирателен 
кран.

2.

Свържете тръбопровода и монтирайте частта за 
съхранение на вода съгласно схематичния чертеж 
на водната инсталация:

3.

Концентрираната вода може да тече в канализацията 
или да бъде рециклирана и използвана повторно.

4.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАШИНАТА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Машината трябва да се промие, докато не потече 
чиста вода при първото й инсталиране.

КАНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА

11. РЪКОВОДСТВО ЗА СВЪРЗВАНЕ И 
ИНСТАЛИРАНЕ НА КАНАТА 

Извадете насочващата капачка и пластмасовата 
гайка на винта, както е показано на фигурата, след 
което поставете уплътнението в монтажния отвор 
на масата. Завийте пластмасовата гайка. Накрая 
захранващата тръба минава през гайката.

1.

Първо отворете трипътния сферичен кран. След 
това включете захранването.

1.

Поставете основата на каната на подходящото 
място на масата и свържете тръбата. Поставете 
долния капак и затворете. Натиснете силиконовата 
подложка.

2.

Нагласете свързаната линия до подходящата 
дължина. Поставете декорирания капак в 
посоката, показана на фигурата. Накрая завийте 
здраво пластмасовата гайка

3.

С натискане на бутона за получаване на вода, 
индикаторната светлина се включва, каната се 
поставя на основата и пречиствателят за вода 
работи. Каната за вода започва да се пълни.

2.

Когато каната за вода е пълна, производството на 
вода ще спре автоматично. Моля, извадете каната 
или натиснете бутона за кратко време, за да спрете 
да произвеждате вода.

3.
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БГРЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

КАНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато машината се използва за първи път, за да се 
гарантира безопасността на водата, кранът трябва да 
се отвори един час и след това да се затвори. Оставете 
да престои два часа и пречистете водата за 1 час.

13. ЕЛ. СХЕМА НА ПРОЦЕСА НА   
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

КАНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА

Първо отворете трипътния сферичен кран и след 
това включете машината.

1.

Затворете крана за вода и изчакайте 60 секунди. 
След това проверете дали концентрираната вода в 
машината е спряла.

2.

S

След потвърждение, отворете сферичния вентил 
за входяща вода и машината може да се използва 
безопасно.

3.

Електромагнитен

клапан

Електромагнитен

клапан

Електромагнитен
клапан

Кана

за съхранение

на вода
Бустерна 

помпа

ИНТЕГРАЛЕН КОМПОЗИТЕН 
ФИЛТЪР

4

3
2

1

1. Връзка с вода в мрежата.
2. Изход за вода.
3. Пречистена вода.
4. Изход за концентрирана 

вода.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

14. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

КАНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА

15. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА СИСТЕМАТА

В резултат на подобрение на продукта, следните 
параметри могат да бъдат променени. Всички 
параметри са предмет на идентификационната 
табелка на продукта.

Потокът от чиста вода трябва да излиза при 
температура на околната среда 25 ± 2 оC, температура 
на водата 25 ± 1 оC и налягане на входящата вода от 
0,24 ± 0,02 MPa

� Модел: J-100
� Производство: 3000L.
� Номинално напрежение: 24 VDC.
� Консумирана мощност: 30W.
� Чист воден поток (обратна осмоза): 0.26 L/min.
� Налягане на мембраната: 0.4-0.8 MPa.
� Работно налягане: 0.1-0.4 MPa.
� Входяща вода: Вода от водопровода.
� Външен цвят: Бял.

Превключвател 
 на захранването

24VDC
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16. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ЗАБЕЛЕЖКА:

Преглед на често срещани откази. Ако аномалиите не 
могат да бъдат отстранени, обадете се на техническа 
поддръжка за консултация. Не разглобявайте и не 
ремонтирайте оборудването сами, за да избегнете 
повреда на пречиствателя на вода.

� Помпата може да издава лек шум, когато 
работи при пречистване и филтриране на вода.
Ако има някакъв проблем с използването, 
който не може да бъде решен, моля, свържете 
се с компанията. 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

ПРОБЛЕМ
Не тече вода или 
водата спира в 
процеса на 
използване.

Сензорът за нивото на 
течността вътре под капака е 
блокиран.

o Проверете сензора за ниво на течността дали е 
блокиран или не. Ако е така, той се нуждае от 
почистване и да се уверите, че не е запушен. 

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Има неправилна позиция на 
капака и каната. И капакът не е 
натиснат надолу.

Проверете дали позицията между капака и каната 
е правилна и дали капакът е натиснат надолу.

В защитен режим няма 
изход на вода, ако работи 
допълнително време.

Ако индикаторите на захранването и филтъра мигат 
едновременно, това означава, че е в режим на защита. 
Можем да го използваме повторно след повторното му 
свързване.

Добивът на вода 
се увеличава 
необичайно.

Филтърът е блокиран. Филтърът трябва да се измие или смени

Филтърът не е сменен 
навреме, не работи.

Филтърът трябва да се смени.

Не се отваря напълно 
сферичният кран.

Проверете дали входящия кран е отворен или не.

Качеството на 
водата не е добро.

Филтърът не работи. Свържете се с техническата поддръжка.
Не се използва дълго време 
(повече от 3 дни).

Първо пуснете водата. След това включете и 
използвайте вода за 3-5 минути.

Качеството на входящата вода 
е лошо.

Уверете се, че водата е от мрежата. Ако се налага 
инсталирайте допълнителен филтър преди системата.

Машината има 
течове.

Компонент се повреди. Прекъснете водоснабдяването/захранването и се 
свържете с техническата служба.

След смяна на 
филтъра не излиза 
вода.

Въздушна възглавница. Изключете захранването и прекъснете подаването на 
вода. Сменете филтъра и пуснете водата.
След това включете отново машината.

Пускане на водата 
след затваряне, но 
кранът за вода не 
работи.

Въздушна възглавница. Оставете водата да тече, след това включете 
машината и използвайте вода за 3-5 минути. Ако не 
работи, свържете се с техническата поддръжка.
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БГГАРАНЦИЯ НА 
ОБОРУДВАНЕТО

ДАННИ НА КЛИЕНТА:

Г-н/ г-жа:
Адрес:
Населено място:
Телефон:
Email:

ДАННИ НАПРОДАВАЧА:

Дата на продажба на оборудване:
Име на фирмата:
Адрес:
Населено място:
Телефон:
FAX:
Email:

ГАРАНЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ, АДРЕСИРАНА 
КЪМ КРАЙНИЯ КЛИЕНТ:

Всички наши продукти се ползват с двегодишна 
гаранция, както е установено от закона от датата на 
закупуване. Ако бъде извършен ремонт, той ще има 
3-месечна гаранция, независимо от общата гаранция. 
За покриване на тази гаранция, датата на закупуване 
на продукта трябва да бъде записана.

Фирмата се задължава да подмени частите, чиято 
изработка е дефектна, стига да ни бъдат изпратени за 
преглед в нашите обекти за сметка на клиента.

За да бъде гаранцията валидна, е необходимо 
дефектната част да бъде придружена от тази 
гаранция, надлежно попълнена и подпечатана от 
продавача. Гаранцията винаги ще бъде предоставена 
в нашите складове.

Във всички случаи нашата отговорност е 
изключително да заменим или ремонтираме 
дефектни материали, без да плащаме компенсации 
или други разходи.

Връщания или материални рекламации няма да се 
приемат след 15 дни след получаване. В случай на 
съгласие в рамките на този срок, материалът трябва 
да ни бъде изпратен идеално опакован и 
ПРЕДПЛАТЕН ДИРЕКТНО ДО НАШИТЕ 
СКЛАДОВЕ.

Подмяна, ремонт на части или органи, причинени от 
износване, дължащо се на нормална употреба на 
оборудването, като смоли, полифосфати, патрони за 
утайки и т.н., както е посочено в ръководството за 
експлоатация на оборудването.
Повреди, причинени от неправилна употреба на 
уреда и от транспорт. 
Манипулации, модификации или ремонти, 
извършени от трети страни.
Повреди или неизправности, които са резултат от 
лош монтаж, извън техническата служба или ако 
инструкциите за монтаж не са били спазени 
правилно.
Неправилно използване на оборудването или не са 
спазени условията на работа посочени от 
производителя.
Използването на неоригинални резервни части на 
фирмата.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

No НА
ПОРЪЧКА

КОД НА
ПРОДУКТА

No НА
СЕРИЯТА

“CE” ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

Ние декларираме на наша лична отговорност, че 
системата за пречистване на питейна вода отговаря 
на стандартите или регулаторните документи:

“EN-12100-1, EN12100-2, 
EN-55014-1:2000/A1:2001, 
EN-61000-3-2:2000/2001, 

EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6”.

И е в съответствие със съществените изисквания на 
директивите: 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE .

ПЕЧАТ НА ОТОРИЗИРАНИЯ ПРОДАВАЧ
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ЗАПИСВАНЕ ЗА МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ БГ

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, прочетете внимателно това 
ръководство. В случай на съмнение, свържете се със 
службата за техническа помощ (S.A.T.) на вашия 
дистрибутор. Данните, маркирани с (*), трябва да 
бъдат подпечатани от инсталатора на компанията.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СОБСТВЕНИКА НА 
ОБОРУДВАНЕТО:

Клиентът собственик е информиран за поддръжката 
на оборудването и е информиран как да се свърже 
със службата за техническа помощ.

Коментари:

ГАРАНЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ, АДРЕСИРАНА 
КЪМ ДИСТРИБУТОРА:

Компанията ще носи единствена и изключителна 
отговорност за подмяната на части в случай на 
несъответствие. Ремонтът на оборудването и 
свързаните с него разходи (труд, транспортни разходи, 
пътуване и т.н.) няма да бъдат поети от фирмата, тъй 
като гаранциите на производителя и/или дистрибутора 
са в техни обекти.

КОМЕНТАРИ:
* Резултат от монтажа и пускането в експлоатация:

ДАННИ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕ НА 

ОБОРУДВАНЕТО: Произход на водата, която ще се 

третира:

Обществена мрежа за снабдяване. 

       Otras:

oF

ppm

Bar

ppm

ОТОРИЗИРАН ИНСТАЛИР:

No НА
ПОРЪЧКА

КОД НА
ПРОДУКТА

No НА
СЕРИЯТА

Промиване на филтъра.

Хигиенизиране по описания протокол. 

Концентрация на хлор в чешмата след промиването:

Проверка на ограничителя на потока. Настройка 

на превключвателя за максимално налягане. 

Преглед и фитинги.

Херметичност система под налягане. *TDS вода. 

Продукт(кран за плот):

Има ли предварително филтриране?     

Твърдост на входната вода:

TDS ниво на входящата вода:

Входящо налягане на оборудването:      

Входящо налягане на оборудването:

КОНТРОЛ НА СТЪПКИТЕ НА МОНТАЖ:

Ясно докладвайте употребата, манипулирането и 
поддръжката, които оборудването изисква, за да 
гарантира правилната му работа и качеството на 
произведената вода. Предвид важността на 
правилната поддръжка на оборудването за 
гарантиране на качеството на произведената 
вода, на собственика трябва да бъде предложен 
договор за поддръжка, извършен от обучени 
техници.

Правилно (оборудването е инсталирано и работи 
правилно. Произведена вода, подходяща за 
приложението).

Други:

DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD:

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el 
sistema purificador de agua para la filtración del agua de 
consumo humano se adapta a las normas o                        
documentos normativos:
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USER’S MANUAL

1. SECURITY PRECAUTIONS

WARNING

In order to ensure safety and avoid injury and property 
loss to you and others, please be sure to follow the 
following safety precautions. Misuse with ignoring 
safety precautions may lead to accidents.

          PROHIBITED:

Avoid storage in places with strong sunlight, which 
may cause aging of product parts. Avoid exposure 
and storage in under 0℃ environment.
Strong magnetic devices nearby may cause fire, 
product damage or circuit failure. Wet and dusty areas 
may cause circuit damage.
Please do not place heavy objects on the product.
Please do not allow children operate, touch, approach 
or climb the product. Children and the mentally 
disabled shall use the product in cooperation with 
guardians.
When cutting the power off, do not pull the power the 
plug clean. Do not plug or unplug with wet hands.

�

�

�
�

�

Please do not connect the boosting transformer to the 
power plug.
Do not bring inflammable, volatile substances near 
the product.
The product cannot contact or be close to heat 
source and open fire.

�

�

If the power cord is damaged, in order to avoid 
danger, it must be replaced by professionals from 
manufacturer, its maintenance department or other 
similar departments. Do not squeeze, fold, knot or 
damage the power cord.
It must be installed or moved by professional person-
nel. Disassembling at your own discretion may easily
damage the parts of the products and cause electric 
shock. Movement at your own discretion is easy to 
operate improperly and cause machine damage.
When the water does not meet the municipal water 
standards (including high sediment content and 
excessive residual chlorine, etc.), a pretreatment 
device shall be installed before the product.
The optimum working pressure of this product is 
0.1-0.4 MPa. If the water pressure is lower or higher 
than this, please install pressure boosting device or 
pressure reducing device accordingly.
In case of product failure, cut off the power and water 
immediately and contact the local dealers.
When the ambient temperature is low, the flow will 
reduce, which is the inherent feature of the filter.
Clean and replace the filter regularly.
Please be sure to use parts provided by our company.
It is normal for the product to have slight vibration and 
noise when processing water.
Please install the machine as close as possible to the 
floor drain.
If you do not use this product for a long time, please 
cut off the power and close the three-way ball valve. 
When using it again, you shall release the water for 
3-5 minutes before normal use.

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

WATER PURIFIER

EN

          NOTICE

In case of water shutdown or pipeline maintenance,

         MANDATORY:

No sunlight

Need
professional help

No inflammables

No touch with wet handsNo wet area

Grounding
required



2. PRODUCT INTRODUCTION

          CAUTIONS:

NAME OF PARTS

LIST OF PARTS

Water storage jug type

OPERATION PANEL

This product is used for filtration and purification of 
municipal tap water. Reverse osmosis water quality 
meets the requirements.
The filtered water of this product is recommended for 
drinking water (soup making, cooking, tea making, 
etc). Concentrated water can be recycled for    
domestic use (washing, mopping, etc).

�

�

Power LED
Filter replacement indicator
Filter reset button. The filter will be reset after pressing 
for 3s.
Indicator for water processing switch/ indicator for 
filter life.
Water processing switch/manual water intake button. 
Long press for 3s to manually take water.

1.
2.
3.

4.

5.

please cut off the power and close the three-way ball 
valve. When restoring water supply, please turn on other 
water faucet to remove sediment before opening the 
three-way ball valve, otherwise, a large amount of 
sediment may cause the blocking of the filter.
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Main system

Operation
instruction (x1)

Power
adapter (x1)

PE
pipeline (x1)

Intelligent water
storage jug

Inlet ball
valve (x1)

Adapter (x1) Attachment box
of water faucet (x1)

1
2
3

4

5

WATER STORAGE JUG DETAILS

Water connection.
Jug locating groove.
Indicator.
Touch key.
Jug base.
Jug lid placing indicator.
Flip lid of water connection.
Liquid level sensor in the jug lid.
Jug lid placing groove.
Jug body.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6
7

8

9

10

1

2
3

4 5



3. INSTRUCTIONS

CAUTIONS:

FIRST USE INSTRUCTION:

Installation should be done by professionals.�

          WARM PROMPT:

Before taking water, please make sure that the flip lid 
of water connection is opened, the lid is closed in 
place, and that the liquid level sensor in the lid is in 
the correct position with the jug body groove.
Press the button shortly to turn on and off the water 
intake function. When the water intake function is 
turned on (the indicator light is on), water can be 
taken automatically take after putting the jug.
In the process of taking water, the machine will stop 
automatically when the jug is full. Taking away the jug 
or press the button shortly will also stop the water.
If you use other containers to take water, please press 
the button for 3 seconds. The water will be collected 
for 5 minutes by default. You can press the button 
shortly to stop the water.
Do not block the liquid level sensor in the lid. Do not 
wash the lid with high temperature water or place the 
lid in a high temperature environment.
Please wipe the base with a cloth. Do not wash the 
base directly with water or soak it in water.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Call the service department to schedule an appoint-
ment for the installation of the water purifier.

1.

The installation master shall install, flush and debug 
the whole machine according to the maintenance 
procedures.

2.

Users can use the water purifier normally. Water is 
taken from faucet in terms of water storage tank type.

3.

Install Flush Debug

STARTING UP:

Open the three-way ball valve, and then plug in:1.

The whole machine is powered on by default, and the 
indicator lights of power filter life are on.

2.

SHUTDOWN:

Close the three-way ball valve, and then unplug the 
power cord:

1.
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WATER INTAKE:

Press the key to enable the water intake function 
(Indicator light will light). Put water storage jug on jug 
base.

Water purifier begins to work, and storage water jug 
begins to take water. It is a normal phenomenon that, 
after firstly using or changing the new filter, a spot of 
black water produced at first.

The suggestion is making 3 glasses of water first, then, 
in stand-by condition for two hours, after making 3 
glasses of water, the water purifier can be used normally.



4. FILTER CONFIGURATION
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The flash of the indicator light of filter lifespan,  
indicates expiration of the lifetime time of filter. 
Contact with technical service.

1.

First close three-way ball valve, then disconnect the 
power. For water storage tank type, close the ball 
valve of water storage tank.

2.

Open top cover and take out the filter, then change it 
and press it tightly, finally put top cover back.

3.

Give water and power on after the filter is replaced, 
long press “filter reset” for 3 seconds until the indica-
tor light of filter stops flashing.

4.

FILTER NAME FILTER FORM FUNCTION CHANGEQUANTITY

Integrated
multiple filter

12-24 month
(depending 

use)
1 unit

PCB Stage

Reverse osmosis
membrane

Postpositional
carbon rod layer

Effectively filter mud, sand, rust, suspended solid and other 
large-grained substance in water.

The theoretical filtering precision of reverse osmosis 
membrane filter is up to 0.0001-0.001 micron. Reverse 
osmosis membrane filter intercept organics (trichloromethane 
andcarbon tetrachloride), heavy metal (arsenic, lead and 
cadmium, etc) in water.

Effectively Filter organics (trichloromethane and carbon 
tetrachloride), remaining chlorine, odour and peculiar smell, etc. 
in water.

5. FILTER CHANGE

NOTES:

Replace the filter with those supplied by the official 
house.

Close water inlet
ball valet

Disconnect
power

Long press
for 3 seg.
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6. CLEANING AND MAINTENANCE

No cutting PE Pipe with
non-dedicated knife

No water leakage from pipe

Check whether all functions of product operate 
normally.
Check whether tubes of product leaks water 
(three-way valve, external PE pipe, internal joints. 
etc.).
Check whether the key parts are due to maintenance 
period, and maintain and change it timely. Check 
whether the joints and PE pipes which are used for 
more than two years are out of shape and aging to 
decide whether they need to be changed.
The new filter shall be washed for 10-20 minutes until 
there is no black water in water outlet.
Check whether PE pipes connected with bulkhead 
union are cut (it need be cut for the length of 20 mm) 
and inserted in and connected again. The inserted 
depth of PE pipe shall be 15-17 mm. Install measure 
the PE pipe before installation, and make remark on it 
before inserting it into machine. The inserted depth 
shall reach to place of the black spot.
Cut PE pipe by dedicated knife designed for cutting 
tube, bevel connection and burrs are not allowed.

�

�

�

�

�

�

Keep cleaning in jug, forbid sensor which blocks liquid 
level in the jug.
Avoid washing machine by direct watering.
Check whether there is dropsy around product to 
judge whether they leak water.
Check whether outlet water faucets of product leak 
water.
Check whether the enriched water tubes of product 
are stationary and tight.
Check whether the power is off or water inlet switch 
(three-way ball valve) is closed before going out for a 
long time.
No side lay, laying down or inverted product.
Do not change the joints and tubes of product by 
yourself at random.
When the inlet water temperature is below 0℃, water 
inlet switch shall be closed and water in water purifier 
shall be drained to avoid freezing and frost cracking.
Do not remove, install or change filter by yourself.
Do not put product and tube under the direct sunlight.
Use new flexible tube subassembly which is the 
accessary of machine, the old flexible tube subas-
sembly cannot be reused.

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

Avoid using strong volatile solvents like soap, 
detergent, diluent, gasoline ethyl alcohol, etc. in 
cleaning and maintenance of product, or it will result 
in cracking, scratching and turning colours.

�

7. CURRENT MAINTENANCE

NOTES:

To ensure product operates normally and avoid 
malfunction caused by inappropriate maintenance 
which affects the security of drink water, the water 
purifier shall be maintained in the process of daily using.

7.1. MAINTENANCE STEPS

          NOTES:

To ensure your water purifier operating in the best 
operational condition and the security of drink water, 
aftersales service site will make a reservation and remind 
you (or you can contact with local after-sales service 
site) at fixed period to have a maintenance for 
equipment and change of filter. To ensure the service 
quality, you can supervise our maintenance service.

No operating
in O oC

No humid
area

No direct
sunlight

No washing by
strong volatile solvent

Close ball valve of
water inlet.

Check whether the functions of machine are normal,
the power is off or the water valve is closed.

1.

Check whether overall appearance of machine is out 
of shape.

2.
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Pañuelo de papel

Check the connection of product's key parts, and 
push the PE pipes at the joint strongly to ensure PE 
pipes are inserted in place.

3.

Scrub inner parts and shell of product until there is no 
dust or foreign matter.

4.

Connect to water source to make product outflow 
water normally. Check whether there are water leak in 
each connections with dry tissue.

6.

Change the filter. Judge whether filter needs to be 
changed according to the used time of filter element 
and indication for of filter lifespan (according to 
product functions), If filter needs to be changed, ask 
for users' suggestions firstly.

5.

Check water quality and taste. Change RO membra-
ne: Conduct TDS test to the water quality. Change 
other filter: take a jug of water by sanitary jug of 
yourself and drink it to ensure the water is no problem 
by tasting.

7.

After finishing work, help user clean and sweep home 
to ensure the sanitary is in good condition.

8.

Usado Nuevo
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7.2. MAINTENANCE OF PARTS

          NOTES:

To ensure the water purifier operates in the best 
operational condition, the table lists some key parts 
which may lose original efficiency and characters in 
using because of blocking, saturation, aging etc. This 
may leads to potential safety hazard. 

So you shall have them maintained and changed of 
timely.

No TYPO PICTURE THE REASONS OF
LOSING EFFICACY

MAINTENANCE
PERIODNAME

1 Blocking and saturation Depend on local water quality
then have maintenance or 

change at a regular.

Consumable
item

Filter

2 Fatigue and aging 60 monthsElectronic
control

Electronic
control plate

3 Fatigue and aging 60 monthsElectronic
control

Water pump

4 Fatigue and aging 30 monthsElectronic
control

Electromagnetic
valve

5 Fatigue and aging 30 monthsElectronic
control

Switching
power supply

6 Fatigue and aging 36 monthsPart Water faucet

7 Fatigue and aging 36 monthsPressurecontaining
parts

Water board

8 Fatigue and aging 36 monthsPipe fitting Three-way
ball valve

9 Fatigue and aging 36 monthsPipe fitting Quick union

10 Aging 36 monthsPipe fitting PE pipe
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8. INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATION PRECAUTIONS

          NOTES:

The water purifier must be installed by professionals 
from local service station. Unprofessional installation 
may cause leakage of water or electricity and outbreak 
of fire which will damage your property safety. In order to 
ensure the normal operation of products, please choose 
professionals from local service station to conduct the 
installation.

Non-special knife
cutting is prohibited

Avoid direct
sunlight

PE pipe bending
is prohibited

Identify the source of water. The product must use the 
municipal tap water or water that meets the GB5749 
standards.
Confirm the water pressure of the inlet. The water 
pressure range is from 0.1 MPa to 0.4 MPa. If the 
water pressure above/below this pressure, you must 
install a pressure-relief/pressurization device.
Confirm the ambient temperature of installation. The 
product must be used in the environment whose 
temperature is between 4-38 ℃. Please do not install 
the product in the environment where the temperatu-
re may be higher than 40 ℃.
The temperature of water must not higher than 40 ℃ 
either.
Choose the location of installation carefully. Install the 
product near to cabinets or balconies or other water 
inlet. It is prohibited to install the product under direct 
sunlight or rainwater.
Pay attention to check whether the water purifier pipe 
is proper or aging.
Pay attention to ensure that the PE pipe is inserted at 
a depth of 15-17 mm. Measure the PE pipe before 
installation and insert it into the machine after 
marking the PE pipe. The insertion depth should 
reach the position of the black point.
Check the TDS value of the outlet water.
Inform users of the precautions for daily use and 
maintenance.
Do not forget to check the leakproofness of the 
three-way ball valve, ensure that there is no seepage 
or leakage of water.
Do not side lay, lay down or inverted product.
Do not use filter which has not been flushed (filter 
must be flushed for 10-20 minutes).
Do not cut the PE pipe with non-special knife or other 
tools.

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

Do not install the product in the environment where 
the temperature may be lower than 0 ℃. The  
temperature of water must not lower than 0 ℃ either.
A 115V fixed power socket is required within 1.5 
meters of the machine. Please ensure that the power 
socket and adapter are located in the indoor dry place 
to prevent moisture from affecting the product.
Do not only replace the joint jaw when the joint is 
leaking, the whole joint must be replaced.
Do not miss any detents.
Do not bend the pipe.
Do not insert waste water pipe into the user's sewer at 
will. The drain pipe must be fixed with a tie.

�

�

�

�
�
�
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9. DIAGRAMMATIC DRAWING OF WATER
INSTALLATION

          NOTES:

There are some differences between drawings in 
manual and real object. The practice is subjected to real 
object.

Main materials and equipment to be installed:

Materials needed in installation:

10. INSTALLATION OF COMPLETE SYSTEM

NOTES:

The installation shall be conducted by professional in 
local sell on commission and service site.

INSTALLATION:

2
Tap water Concentrated water

Pure water

Water
source

1

3

4

5

1. Main system.
2. Ball valve of water inlet.
3. Sewer.
4. Water storage jug.

5. Water faucet.

WrenchPE Pipe Towel

JugTissue Tube Cutter

Electric DrillTDS Test Pen Screw driver

Concentrated
water

SewerMonkey Wrench

Take out the product from packaging box and put it 
under water groove in the kitchen.

1.

Take the three-way siamesed ball valve out and install 
it on tap pipe.

2.

Connect the pipeline and install the part of water 
storage according to the diagrammatic drawing of 
water installation.

3.

Concentrated water can be flowed to sewer or be
recycled and reused.

4.
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12. DEBUGGING THE ENTIRE MACHINE

NOTES:

The complete machine needs washing until not having 
dark water and any smells when being installed for the 
first time.

THE TYPE OF STORAGE WATER JUG

11. CONNECTION AND INSTALLATION GUIDE OF 
MAIN SYSTEM AND WATER STORAGE JUG

Take out the directional cover and plastic screw nut as 
the figure, then insert joint into mounting hole on the 
table, screw plastic screw nut in (no tight twisting), 
finally main system line pass through the joint.

1.

First, open the three-way ball valve, then make the 
power on.

1.

Put jug base on the appropriate location of the table, 
open bottom cover, get through the thread hole, 
connect PE pipe with joint, put bottom cover back, 
and lock bolt and press silicone pad tightly.

2.

Adjust the connected line to appropriate length, insert 
decorated cover in the direction shown in the figure, 
finally screw plastic nut tightly.

3.

Pressing the key to open the water getting function 
(the indicator light turns on, the storage water jug is 
put on the base, the water purifier works, storage 
water jug begins to get water.

2.

When the water jug is full, water making will be 
stopped automatically. Take off the jug or press the 
key in a short time to stop producing water.

3.
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THE TYPE OF WATER STORAGE TANK

          NOTES:

When using the machine for the first time, in order to 
ensure the sanity and safety of water, the tap needs 
turning on one hour and then turning off, standing for 
two hours, and purify waters for 1 hour.

13. WATER TREATMENT PROCESS DIAGRAM

THE TYPE OF STORAGE WATER JUG

First, open the three-way ball valve and turn the water 
storage tank ball value off, then make the power on, 
the machine starts by default.

1.

Close the water faucet and wait for 60 seconds, then 
check the concentrated water of machine stops or 
not.

2.

S

After confirmation, open the water inlet ball valve and 
the machine can be used in safety.

3.

Water inlet
electromagnetic valve

Electromagnetic
valve of Waste water

Water outlet
electromagnetic valve

Table-board water
storage jug

Booster
pumps

INTEGRAL
COMPOSITE FILTER

4

3
2

1

1. Tap water connection
2. PVC water discharge
3. Purified water
4. Concentrated water outlet
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14. ELECTRIC SCHEMATIC DIAGRAM

THE TYPE OF WATER STORAGE JUG

15. PRODUCTS PARAMETERS

As a result of product improvement, the following 
parameters may be changed. All the parematers are are 
subjected to the product nameplate.

The pure water flow is detected with the ambient 
temperatureof 25±2℃ water temperature of 25±1℃
and the inlet water pressure of 0.24±0.02 MPa.

� Model: J-100
� Production: 3000L.
� Ratedvoltage: 24 VDC
� Overall rated power: 30W
� Pure water flow (reverse osmosis yileding
water): 0.26 L/min

� Work stress of RO membrane: 0.4-0.8 MPa.
� In letwater pressure: 0.1-0.4 MPa.
� Suitable water resource for using: Municipal water.
� Exterior colors: White panel
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16. SELF-CHECK OF THE FAULT

NOTES:

The following is the judgment and inspection of 
common abnormalities. If simple treatment cannot be 
eliminated, please send it to the maintenance office for 
consultation. Please do not disassemble and repair 
yourself to avoid danger or damage to the water purifier.

� The pump may make slight noise when it operates in 
the purifying and filtering of the water purifier. You can 
use it normally.
� There there is any problem in using, please solve as 
the following methods. For the fault that can not be 
solved, please contact the local sell service center.

TROUBLESHOOT EN

PROBLEM
Not discharging
water or not
stopping
discharging water
in using process.

Liquid level sensor inside the lid is
blocked.

Checking the liquid level sensor is blocked or not, if it is, it
needs cleaning and ensuring its unimpeded.

POSSIBLE CAUSE SOLUTION

There is a wrong position of the
lid and the jug, the lid does not
be pressed down.

Check the position between the lid and the jug is right or
not and the lid does be pressed down or not.

Under the protected mode, there
is not discharging water if water
running overtime.

If the power light and the filter light flicker at the same
time, it means enter the overtime protected mode, we can
reuse it after reconnecting.

Water yeild
decreases
abnormally.

The filter is blocked. The filter need washing or exchanging.

The filter is not be exchanged in
time,then out of services.

The filter need exchanging.

Not opening the ball valve
completely.

Check the inlet ball value is opened or not.

The quality of water
is poor.

The filter failure. Contact with the local sell service and exchange in time.
Not using in a long time. Make the water run first then make power on,and use

water to wash 3-5minutes.
The quality of water and source
is poor.

Identify water source as municipal tap water.

The maching is
leaking.

One compont fails. Cut off the water and the power,then report the
malfunction.

No discharging water
after exchanging
filter.

Air blocking. Please cut off the power first then cut off the water when
exchanging the filter, make the water run first then make
power on after finishing.

Making water running
after shutdown, but
water faucet does
not work.

Air blocking. Make the water run first then make power on,and use
water to wash 3-5minutes.If it did not work, please
contact with the local sell service center.
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EQUIPMENT WARRANTY EN

CLIENT DATA:

Mr/Mrs:
Address:
PC and City:
Telephone:
Email:

SELLER INFORMATION:

Date of sale of the equipment:
Registered name:
Address:
PC and City:
Telephone:
FAX:
Email:

EQUIPMENT WARRANTY ADDRESSED TO THE 
END USER:

All our products have a two-year warranty as                      
established by law starting with the purchase thereof. In 
case any repairs are made it will have a 3-month  
warranty, independent of the general warranty. For the 
coverage of said warranty the end user must provide the 
acquisition date of the product.

The company is committed to warrant faulty parts, as 
long as they are not sent for examination in our facilities 
on behalf part needs to be accompanied by this  
warranty (duly filled in and sealed by the seller). The 
warranty will always be handed in our stores.

In all cases, we take responsibility exclusively for the 
replacement or repairing of faulty materials. We do not 
pay compensations or other expenses.

No return or material claims will be accepted after 15 
days of receipt. In case of agreement within this period, 
the material must be sent to us perfectly packed and 
ADDRESSED TO OUR STORES WITH PREPAID 
SHIPPING.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

Replacement, repair of parts or organs caused by 
wear, due to the regular use of the equipment, such as 
resins, polyphosphates, sediment cartridges, etc... as

1.

indicated in the user manual.
Damages caused by the misuse of the equipment 
and those caused by transport.
Tampering, modifications or repairs made by third 
parties.
Faults or malfunctions that are the result of improper 
installation, outside technical service, or if the   
assembly instructions have not been followed 
correctly.
Inappropriate use of the equipment or not following 
the working conditions indicated by the manufacturer.
The use of non-original spare parts.

2.

3.

4.

5.

6.

“CE” DECLARATION OF CONFORMITY:

We declare under our sole responsibility that the water 
purification system for water filtration for human 
consumption is adapted to standards or normative 
documents:

“EN-12100-1, EN12100-2, 
EN-55014-1:2000/A1:2001, 
EN-61000-3-2:2000/2001, 

EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6”.

and conforms to the essential requirements of the 
Directives: 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

AUTHORIZED VENDOR’S SEAL

ORDER
NUMBER

PRODUCT
CODE

SERIAL
NUMBER
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EQUIPMENT INSTALLATION RECORD EN

NOTICE: Read this manual carefully. If you have any 
questions, please contact the technical support service 
(S.A.T.) of your distributor. The data marked with (*) 
must be stamped by the installer and transcribed to the 
company.

CONFORMITY OF THE EQUIPMENT OWNER

The owner has been informed of the equipment  
maintenance and about the way to contact technical 
assistance service.

Comments:

Given the importance of proper maintenance of the 
equipment that has to warrant the quality of the 
produced water, the owner must be offered a               
maintenance contract made by qualified technicians.

EQUIPMENT WARRANTY ADDRESSED TO 
DISTRIBUTOR:

The company will be in charge only and exclusively of 
the replacement of the parts in case of lack of                
conformity. The repair of the equipment and the  
expenses that it entails (labor, shipping cost, travel, etc). 
will not be paid by the selling company, since the 
manufacturer’s and/or distributor’s warranty are given in 
its facilities.

COMMENTS:
*Result of the installation and start up:

DATA PRIOR TO THE INSTALLATION OF THE 
EQUIPMENT:

Origin of water to be treated:

          Public supply network.
          Other:

Is the inlet water treated?
Hardness of the inlet water:
TDS level of the inlet water:
Inlet pressure of the equipment:
Inlet chlorine concentration:

oF
ppm

Bar
ppm

AUTHORIZED INSTALLER:

ORDER
NUMBER

PRODUCT
CODE

SERIAL
NUMBER

Wash carbon prefilters.

Wash carbon postfilters.

Membrane assembly.

Hygienization according to the described protocol.

Tap chlorine concentration after rinsing.

Flow restrictor check.

High pressure switch tare.

Revision and couplings.

Watertight integrity of the pressurized system.

*TDS of the produced water (countertop tap):

CONTROL OF INSTALLATION STEPS:

ppm

Clearly inform about the use, handling and          
maintenance the equipment requires to warranty its 
proper functioning and the quality of the produced 
water.

Correct (equipment is installed and works correctly. 
Adequate produced water).

Other:
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Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

CONTROL AND MONITORING OF THE SYSTEM EN

REASON DATE TECHNICIAN’S INFO

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

OBSERVATIONS:
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Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

CONTROL AND MONITORING OF THE SYSTEM EN

REASON DATE TECHNICIAN’S INFO

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

OBSERVATIONS:
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Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

CONTROL AND MONITORING OF THE SYSTEM EN

REASON DATE TECHNICIAN’S INFO

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

OBSERVATIONS:
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