
Návod 
Vodní filtr na kohoutek Instapure F8 Ultra 

 
Před použitím si přečtěte celý návod. 
 
Důležité upozornění: 
Nepoužívejte na úpravu mikrobiologicky nebezpečné vody nebo vody neznámé 
kvality bez odpovídající dezinfekce před nebo za systémem.  
Nicméně tento filtr může být použit s dezinfikovaným systémem vody, který může 
obsahovat odfiltrovatelné cysty, například Giardia a Cryptosporidium. 
 
Chraňte vodní filtrační jednotku před mrazem. Není  určeno pro venkovní použití. 
 
TYTO POKYNY SI ULOŽTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY. 
 
Záruka 
Záruka platí dva roky od data nákupu. Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit 
originální doklad o koupi. Reklamace se nevztahuje na filtry, které byly poškozeny 
používáním. Reklamace se vztahuje na vady výrobky. Tyto vady budou odstraněny 
opravou nebo výměnou. Instalace je odpovědností spotřebitele a není kryta zárukou.  
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. To platí i pro příslušenství a 
spotřební díly, jako jsou filtrační prvky, jejíž účinnost se sníží během normálního 
používání.  
Toto je specifická záruka, která se může lišit podle krajiny, v které jste filtr zakoupili. 
 
Kontakt 
Všechny podmínky záruky a reklamační řád naleznete na našich webových 
stránkách www.filtry-vodni.cz , nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle 800 880 
811.  
 
Dodání produktu poštou přímo do kanceláře instapure může zpozdit reklamační 
služby. 
 
Produkt obsahuje baterii. Prosím, recyklujte ji v souladu s pokynmi místní 
recyklačním  centrum pro pokyny k likvidaci lithiové baterie 
 
 
Péče o filtr Instapure 

- čistěte povrch produktu vlhkým hadříkem s jemným mýdlem 
- nepoužívejte čistící prostředky, agresivní chemikálie, abraziva nebo spreje v 

blízkosti filtrační jednotky 
- doporučujeme měnit filtrační vložku každé tři měsíce 

 

http://www.filtry-vodni.cz/


 
 
Řešení problémů 
 
 

Problém  Řešení 

Nadměrná funkce ukazatele životnosti 
filtru 

V případě, že indikátor bliká 
nekonzistentně nebo neobvykle je 
potřebné ho resetovat. Pro reset 
stiskněte tlačítko reset pomocí 
kuličkového pera. Tlačítko reset se 
nachází na zadní straně filtru. Po 
uvolnění tlačítka, bude kontrolka blikat 
(červená / zelená) po dobu několika 
sekund.  
 

Adaptér vodovodní baterie nepasuje Vemte originální perlátor a konec 
vodovodního adaptéru do místního 
instalatéřství a zakupte redukci. 
 

Nerovnoměrný a / nebo nižší průtok 
nefiltrované vody  

Odšroubujte perlátor a důkladně 
propláchněte. Viz seznam dílů na obr. 
A.  
 

Voda vytéká z konektoru kohoutku  Přeinstalujte kohoutek adaptéru 
správnou podložkou a / nebo utáhněte 
kohoutek adaptéru s instalačním 
nástrojem. 
 

Voda vytéká z více než jednoho místa Vypněte vodu a  pak ji znovu zapněte. 
 

 

Obtížní přechod z filtrovaného režimu  Vypněte vodu, změnte mód a zapněte 
vodu. 

 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
Provozní specifikace: 
pracovní tlak: 20 - 100 PSI (1,4 - 6,8 bar) 
průtok : 0,65 gpm (2,45 l) 
provozní teplota: 40 - 100 °F (4-38 °C) 


