
Přepínač pro vodní filtr (P1) 
před vodovodní baterii - 3/4'' 

Instalace:
• Uzavřete přívod teplé i studené vody.
• Odmontujte vodovodní baterii. Závity na přívodních trubkách teplé i studené vody zbavte

vodního kamene a pečlivě mechanicky očistěte.
• Našroubujte distanční část na přívodní trubku teplé vody a funkční část na přívodní trubku

studené vody. S citem dotáhněte. ovládání růžice funkční části musí být po zpětném
nasazení baterie ve snadno přístupné poloze.

• Uzavřete ventil funkční části přepínače.
• Pečlivě očistěte vnitřní šroubení a dosedací plochy baterie a našroubujte baterii na vnější

závit obou částí přepínače.
• Otevřete přívod teplé i studené vody. Překontrolujte těsnost všech spojů. Nasuňte přívodní

hadičku vodního filtru na olivku převlečné matice.

Poznámky:
• Nezajistí li clonka, která je vložena v převlečné matici, dostatečné snížení průtoku vody,

zaměňte ji za některou ze 2 přiložených s menším průměrem.
• Pokud je průtok vody přes filtr příliš nízký, pak prověřte, zda není:
1. Otvor clonky ucpaný (očistěte, uvolněte).
2. Nízký vodovodní tlak (clonku vyjměte).
3. Zvýšený filtrační odpor vodního filtru. (clonku vyjměte)
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