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VODNÍ FILTR
NÁVOD K OBSLUZE

VODNÍ FILTR EXTERNÍ PX 502
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UPOZORNĚNÍ:

Spotřebič není určen k používání malými dětmi nebo postiženými 
osobami bez dozoru.
Malé děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem 
nebudou hrát.
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Vodovodní systém

Demontáž vnějšího vodního filtru

Instalace vnějšího vodovodního vedení

Na připojení vodovodního potrubí k vodovodnímu 
kohoutku potřebujete vhodnou spojku potrubí.
1)  Vložte vodovodní potrubí (14) do jednoho 

konce spojky potrubí (13), další konec připojte k 
vodovodnímu kohoutku.

2) Upevněte dvě plastové spony na stěnu pomocí Krok 1
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3) Vložte filtr do spon na upevnění.

4) Sestavte rychlospojku na jednom vstupu filtru a 
vložte přívodní potrubí vody do druhého konce
rychlospojky, pak pomocí pojistného kroužku 
zajistěte připojení.

5) Stejným způsobem namontujte rychlospojku a 
vodovodní potrubí na výstup z filtru.

6) Vyjměte uzávěr z bílého vodovodního potrubí 
na lednici a zasuňte konec bílého vodovodního 
potrubí do jednoho konce spojky hadice; potrubí 
je obvykle 1/4 palce.

Demontáž a instalace vodního filtru

1)  Po 6 měsících používání začne na displeji blikat 
ikona  Pokud se to stane, vyměňte vodní filtr.

2) Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu. Zavřete 
přívod vody. Vyjměte filtr a pojistný kroužek na 
rychlospojce a potom vytáhněte vodovodní 
hadici.

3) Vložte nový filtr do rychlospojky a potom 
nainstalujte pojistný prstenec.

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Spojka hadice

   uzávěr potrubíprstenec
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4) Znovu otevřete vodovodní uzávěr a zkontrolujte, 
či neuniká voda.

5) Po výměně vodního filtru resetujte vodní filtr 
stisknutím a podržením tlačítka DISPENSER v 
trvání 3 sekund. Po vynulování stavu filtru, zmizí 
příslušná ikona  z displeje.

Poznámka: Zkontrolujte tlak vody, činnost 
automatické výroby ledu vyžaduje tlak vody kolem 
147-834 KPa (1,5 - 8,5 kgf/cm), pokud tomu tak není, 
možná si budete muset koupit posilovač.

vývod Přívod
vody
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Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH 
MATERIÁLŮ
Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí 
být zacházeno jako s domovním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném místě 
pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých 
státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v 
případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit 
cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a 
lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější 
informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná 
likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii
Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od 
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních státech mimo Evropskou unii
Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a 
vyhrazujeme si právo provést tyto změny.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.
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