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Drogi kliencie, 

Dziękujemy za wybranie opcji filtra do wody AQUA FLEXIBLE. 
 
Przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję uważnie i 
zachować ją na przyszłość. 
 
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych produktów, 
skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym. 
 
My w FilSuisse GmbH, oferujemy wam naszą pomoc w każdej chwili. 
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy, skontaktuj się z nami 
natychmiast. 
 
Nasze dane kontaktowe można znaleźć na ostatniej stronie. 
 
 
Twój zespół FilSuisse 
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1. BEZPIECZEŃSTWO 

1.1 Zagrożenie spowodowane elektrycznością 
 

Podłącz urządzenie TYLKO do 220-240V. 
 
Podłącz tylko do linii elektrycznej z uziemionym gniazdkiem o mocy 
10 A lub większej. 
 
Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są 
uszkodzone, luźne, mokre, brudne lub zepsute. 
 
 
1.2 Środki ostrożności - podczas instalacji 
 

Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu systemów ogrzewania 
lub urządzeń wytwarzających ciepło lub umieszczać w miejscach o 
wysokiej temperaturze otoczenia. 
 
NIE WOLNO instalować urządzenia w miejscu, w którym mógłby 
ulatniać się gaz. 
 
Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i 
wilgoci. 
 
Urządzenie musi być postawione na stabilnej i równej poziomej 
powierzchni. 
 
 
1.3 Środki ostrożności - podczas korzystania 

Przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania (ponad 
48 godz.), wypuść najpierw 2-3 litry wody. W modelu Flexible-T 
napełnij od nowa zbiornik wody. 
 
Zbiornik wodny chronimy przed nieznanymi substancjami lub płynami. 
Jeśli z urządzenia wydostaje się woda, należy natychmiast wyciągnąć 
wtyczkę z sieci. 
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Jeśli występują nietypowe odgłosy, zapachy, dym lub podobne 
natychmiast odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z centrum 
serwisowym. 
 
NIE rozmontowuj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie. Jeśli 
masz problemy z urządzeniem, skontaktuj się z centrum serwisowym. 
 
NIE przenoś urządzenia podczas pracy. 
 
NIE używaj aktywnego detergentu, alkoholu ani rozpuszczalników 
organicznych do czyszczenia części i powierzchni urządzenia. Należy 
czyścić urządzenie tylko miękką, suchą ściereczką. 
 
NIE WOLNO chwytać wylotu wody rękoma podczas przenoszenia 
urządzenia. 
 
Dzieci i osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo mogą używać 
tego urządzenia WYŁĄCZNIE pod nadzorem i wskazówkami 
dorosłego użytkownika. 
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2. OPIS PRODUKTU  

2.1 AQUA FLEXIBLE - T 

1 pole wyświetlacza  

2 pokrętło do wyboru temperatury  

3 wylot wody  

4 podstawka  

5 Pojemnik na wodę  

6 Kabel zasilający  

7 Zbiornik wody  

8         Pokrywa oryginalnego zbiornika na wodę 
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2. OPIS PRODUKTU  

2.2 AQUA FLEXIBLE - D  

1  pole wyświetlacza  

2 pokrętło do wyboru temperatury   

3 wylot wody 

4 podstawka / Pojemnik na wodę 

5 Wąż do podłączenia zimnej wody 

6 Kabel zasilający 

7 Filtr wstępny 

8 Wąż do odpływu 
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3. URUCHOMIENIE  

3.1 AQUA FLEXIBLE ze zbiornikiem  

KROK 1  
Otwórz pokrywę zbiornika na wodę (patrz rysunek). 
 
KROK 2  
Wyjmij zbiornik na wodę za pomocą uchwytu. 
 
KROK 3  
Napełnij zbiornik na wodę do określonego oznaczenia (5 litrów) i 
umieść go w urządzeniu. 
 
KROK 4  
Zamknij pokrywę, a następnie podłącz przewód zasilający. 
 
KROK 5  
Rozlegnie się sygnał i wyświetlacz się włączy. 
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3. URUCHOMIENIE  

3.2 FLEXIBLE - D  

KROK 1  
 
Najpierw zainstaluj dostarczony kątowy zawór zamykający, między 
dopływem zimnej wody a wężem prowadzącym do kranu zlewu. 
 
Aby to zrobić, najpierw wyłącz dopływ zimnej wody pod zlewem. 
 
Następnie odkręć wąż prowadzący do kranu. 
 
Następnie włóż w tym miejscu kątowy zawór zamykający i przykręć 
go mocno. 
 
Teraz podłącz dostarczony wąż, który przechodzi do wlotu filtra wody 
oznaczonego "IN". Następnie dokręć nakrętkę, jak pokazano na 
rysunku D. 
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KROK 2  

W kolejnym kroku należy podłączyć dostarczony zacisk ściekowy z 
kwadratową czarną uszczelką, tuż nad zagięciem rury 
kanalizacyjnej. 
 
Następnie zdejmij przedni łącznik i wywierć otwór wiertłem 6 mm. 
 
Teraz przykręć z powrotem przykręcane połączenie i włóż 
dostarczony wąż, który prowadzi do wylotu filtra wody oznaczonego 
"OUT", aż zaskoczy. 
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KROK 3  

Następnie włóż dostarczony  FILTR wstępny (7 pomiędzy Kątowy 
zawór zamykający i urządzenie, dzieląc niebieską rurkę pod zlewem 
w dowolnym punkcie i umieszczając filtr wstępny pomiędzy, 
zwracając uwagę na kierunek strzałki. 
 
 
 

 
KROK 4  
 
Teraz podłącz oba węże do urządzenia. W tym celu najpierw wyjmij 
dwa pokrętła zabezpieczające "IN" i "OUT". Następnie włóż wąż z 
zaworu odcinającego kąt na złączu IN i wąż pochodzący z zacisku 
spustowego na złączu OUT. Kilka razy pociągnij za węże, aby 
upewnić się, że oba węże są mocno osadzone w portach. 
 
 
 
KROK 5  
 
Na koniec ponownie przekręć kurek przyłącza zimnej wody pod 
zlewem. 
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KROK 6  

Po udanej instalacji urządzenie automatycznie przełączy się w tryb 
czyszczenia na 120 sekund. W tym czasie wskaźnik filtra wody na 
wyświetlaczu zaświeci się na stałe. 
 
Po zakończeniu trybu czyszczenia urządzenie automatycznie 
przełącza się w tryb filtracji, aż wewnętrzny zbiornik 1,5 litra zostanie 
napełniony. 
 
Ten proces trwa około 8 - 10 minut. W tym czasie wskaźnik filtra wody 
na wyświetlaczu zaświeci się na stałe. 
 
Następnie opróżnij zbiornik wewnętrzny, ustawiając przełącznik 
selekcyjny na 25 stopni i umieść pod wylotem wystarczająco duży 
pojemnik. Następnie naciśnij przycisk, aż rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy (patrz ilustracja). 
 
Urządzenie automatycznie rozpoczyna filtrowanie wody do momentu 
ponownego napełnienia zbiornika wewnętrznego. 
 
UWAGA : Powtórz procedurę (g) cztery razy podczas początkowej 
instalacji, aby upewnić się, że filtry są prawidłowo przepłukane, zanim 
wypijesz przefiltrowaną wodę z urządzenia po raz pierwszy! 
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4. WYŚWIETLACZ 
 
A.  ok.   20  - 25 ° temperatury wody 
 
B.  ok.  55  -  65 ° temperatury wody 
 
 

C.  ok.  75  -  85 ° temperatury wody 
    
D.  ok.  85 - 100 ° temperatury wody 
 
 

E.  Oczyszczanie wody                     
 
F.  Wymień wodę 
 
 

G.  Konserwacja                                  
 
H.  Pokrętło do wyboru temperatury 
 
                                                        

 I.   Naciśnij przycisk, aby aktywować wyjście wody 
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4.1 Wyświetlacz opis 

Wyświetlacz E (filtracja) świeci ciągle 
System filtruje wodę lub aktualnie wykonuje płukanie filtra. 
 
Wyświetlacz E (filtracja) miga 
Zbiornik czystej wody ma za mało wody. Ciepła woda nie jest 
dostępna w tym stanie. 
Zaczekaj chwilę, aż wewnętrzny zbiornik ponownie wyświetli 
wystarczającą ilość wody, a następnie spróbuj ponownie. 
 
Wyświetlacz F (usuwanie wody) miga plus sygnał dźwiękowy 
Zbiornik zewnętrzny musi być napełniony. Wyjmij zbiornik, najpierw 
opróżnij pozostałą wodę, a następnie napełnij zbiornik wodą z kranu 
do poziomu 5 litrów. 
 
Wyświetlacz F (usuwanie wody) świeci ciągle 
Wartość PPM zbiornika zewnętrznego wody  jest zbyt wysoka. Wyjmij 
zbiornik, najpierw wylej pozostałą wodę, a następnie napełnij zbiornik 
świeżą wodą z kranu do poziomu 5 litrów. 
 
Wyświetlacz G (konserwacja) miga 
Filtry dłużej nie bedą filtrować. Zamów nowe wkłady filtrujące z 
magazynu FilSuisse (patrz także rozdział 5.3 Okresy wymiany filtra). 
 
Wyświetlacz G (konserwacja) świeci ciągle 
Filtry są wyczerpane, wymień wkłady filtrów (patrz także rozdział 5.2). 
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4.2 Dane techniczne 

 

Spezifikation  Einheit  Parameter  
 Napięcie  220V - 240V  

Parametry 
elektryczne Częstotliwość 50 Hz  

 Zużycie energii  2200W - 2600W  
System 

ogrzewania  
Zużycie energii   2180W - 2580W  
Produkcja ciepłej wody 27 litrów / godzina (>90°C)  

 Filtr wstępny usuwa grube cząsteczki itp. 
  

Filtrowanie  Composite Filter  usuwa nieprzyjemne 
zapachy, chlor itp 

 Filtr sterylizacyjny usuwa 99,9% bakterii, 
wirusów itp. 

Filtration  RO Membrana  
usuwa wszystkie elementy 
<0,0001 

Pojemność  Zbiornik na wodę 5,0 litrów 
Zbiornik na czystą wodę  1.5 litrów 

Wymiary:  Długość / Szerokość / 
Wysokość 

Flexible-T = 425/183/388 
Flexible-D = 365/183/265  

Waga  Ciężar własny Flexible-T = 7,1 kg 
Flexible-D = 6,5 kg  
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4.3 Obsługa  

Umieść szklankę, filiżankę lub butelkę na podstawce. 
 
Przekręć pokrętło na przycisku do żądanej temperatury, a następnie 
naciśnij przycisk. 
 
Jeśli chcesz wyłączyć przedwczesny przepływ wody, naciśnij przycisk 
ponownie. 
 
Maszyna automatycznie zatrzymuje wodę po 30 sekundach. 
 
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk przez kilka sekund dłużej, 
wypływ wody zatrzyma się po 60 sekundach. 
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4.4 Programowanie ilości wody 
 
Możesz zaprogramować indywidualną wydajność ilości wody dla 
każdej z 4 temperatur. 

Obróć pokrętło 6 razy w lewo i poczekaj na sygnał dźwiękowy i symbol 
temperatury np. 65 ° zamiga. 

Teraz przekręć pokrętło w prawo i wybierz żądaną temperaturę, dla 
której chcesz zaprogramować wypływ wody. 

Umieść na podstawce naczynie (np. szklankę), które powinno zostać 
napełniane w przyszłości. 

Naciśnij pokrętło raz i zatrzymaj wypływ wody naciskając ponownie 
pokrętło, gdy tylko zostanie osiągnięta żądana ilość wody. Należy 
pamiętać, że niewielka ilość wody jeszcze wypłynie po naciśnięciu. 

Teraz odczekaj około 10 sekund, aż miganie zmieni się w trwałe 
oświetlenie. 

Wyjście wody jest teraz zaprogramowane na żądaną wielkość 
wyjściową. 

Powtórz kroki od b do f jeśli to konieczne, jeśli chcesz również 
zaprogramować wydajność wody dla innych temperatur. 
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4.5 Uwagi 

Po zakończeniu czyszczenia wodą lub po nieużywaniu urządzenia 
przez ponad 2 godziny, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb 
spoczynku. 

Po naciśnięciu przycisku urządzenie jest natychmiast dostępne w 
trybie normalnym i woda może zostać pobrana. 

Urządzenie stale sprawdza jakość wody surowej w trybie normalnym. 
Jeśli jakość wody jest poniżej normy, środkowa ikona "Wymiana 
wody" będzie migać na panelu sterowania poniżej wyświetlacza 
temperatury, a sygnał ostrzeżenia zabrzmi przez około 30 sekund. 

W takim przypadku należy najpierw wymienić wodę w zbiorniku wody, 
aby móc ponownie pobrać wodę z urządzenia. Otwórz pokrywkę 
zbiornika na wodę i wyjmij zbiornik wody za pomocą uchwytu. 
Następnie wylej pozostałą wodę, która jest nadal w zbiorniku. 
Następnie napełnij zbiornik wodą do oznaczonego poziomu (5 litrów) 
wodą z kranu i włóż go z powrotem do urządzenia. Po zamknięciu 
pokrywy urządzenie zacznie automatycznie filtrować. 
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KONSERWACJA 

5.1 Wprowadzenie  

Powinieneś używać tylko oryginalnych filtrów zamiennych. 
 
Przed wymianą filtra należy koniecznie odłączyć przewód zasilający. 
Postępuj zgodnie z instrukcją, aby zmienić filtr. 
 
Jeśli masz problemy, skontaktuj się z naszym działem obsługi. 
klienta. Chętnie pomożemy 
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5.2 Wymiana filtra  

 
Filtr węglowy (10) / RO-Membrana (9) 
Najpierw otwórz pokrywę zbiornika na wodę, a następnie wyjmij 
zbiornik na wodę. Pociągnij odpowiednią kartuszę filtra nieco do 
przodu i wykręć ją w prawo (Rysunek 1). 
Instalacja: następnie włóż nowy filtr. Przekręć go w lewo, aż zostanie 
mocno zamocowany. 
 
Wymiana filtra sterylizacyjnego po filtracji (11) 
Najpierw usuń filtr węglowy i membranę RO. Następnie powoli 
wyciągnij filtr pomocniczy palcem za uchwyt. 

Instalacja: Włóż nowy filtr ostrożnie w przewidziane miejsce. 

     

5.3 Okresy wymiany filtra 

Aby zapewnić normalną pracę i jakość wody, miejska woda z kranu 
powinna stosowana jako źródło wody. Stosowanie wody studziennej 
skraca żywotność filtrów. 
 
Żywotność wkładu filtra jest określona przez średnie zużycie wody w 
gospodarstwach domowych i jakości wody miejskiej. 
 
Proponowany cykl wymiany jest tylko oszacowaniem i zależy od 
zachowania użytkownika: 
 
Filtr wstępny  - zwykle co   3 -   6 miesięcy 
 

Filtr węglowy  - zwykle co   6 - 12 miesięcy 
 

Filtr Sterylizujący - zwykle co   6 - 12 miesięcy 
 

Membrana   - zwykle co 24 - 36 miesięcy 
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5.4 Czyszczenie zbiornika 
 
Wyczyść zbiornik na wodę co 2 tygodnie. Aby to zrobić, usuń filtr 
osadu i przemyj go ostrożnie niewielką ilością detergentu i czystą, 
niestrzępiącą się ściereczką. Opłucz pojemnik kilka razy pod bieżącą 
wodą i wysusz go z zewnątrz. 
 

         
 
 
6. KOMUNIKATY O BŁĘDACH 
 
Maszyna pozostaje w trybie czyszczenia. 
Jeśli urządzenie nie wyłączy się automatycznie po chwili, a lampka E 
(Oczyszczanie wody) zmieni kolor na czerwony. 
 
Rozwiązywanie problemu:  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 5 sekund. 
Urządzenie zostanie ponownie uruchomione, a jakość wody zostanie 
ponownie sprawdzona. Jeśli po tym znowu wystąpi błąd, skontaktuj 
się z naszym działem obsługi klienta. 
 
alarm przegrzania 
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nagrzewnica 
natychmiastowa wyschnie, urządzenie automatycznie przełączy się 
na tryb awaryjny i wyemituje sygnał ostrzegawczy. Ponadto migać 
będzie kontrolka ostrzegawcza. 
 
Odbiór ciepłej wody jest w tym momencie wyłączany jako środek 
ostrożności. Jednak pobieranie wody o temperaturze pokojowej jest 
nadal możliwe. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy 
natychmiast skontaktować się z centrum serwisowym. 
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7. Plan budowy i elektryczny 
 
 

 

 

8. WARUNKI GWARANCJI 
 
Jeśli okaże się, że produkt ma wadę jakości prosimy o kontakt z 
naszym działem obsługi klienta. 
 
Nie należy samodzielnie demontować urządzenia! W przeciwnym 
razie stracisz wszystkie prawa do gwarancji na ten produkt. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe przez to 
problemy. 
 
Okres gwarancji na to urządzenie wynosi 2 lata od daty zakupu. Z 
tego względu dobrze zachowaj swój rachunek. 
 
W tym czasie producent jest odpowiedzialny za naprawę i naprawa 
ta jest za darmo, jeśli produkt ma wadę nie spowodowaną przez 
falszywą obsługę. 
 
Po wygaśnięciu gwarancji lub nieodpowiedniej obsługi w czasie jej 
trwania producent ma prawo wystawić rachunek za części i koszty 
naprawy urządzenia. 
 
Zachowaj fakturę na wypadek roszczeń gwarancyjnych. 
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