
Filtroelement pro domácí filtry Geyser Vita Geyser Euro 

Návod na instalaci a provoz filtroelementu 

Použití 
Vyměnitelná filtrační patrona pro kompaktní filtry Geyser Vita a Euro. Je vyrobena z unikátní 
materiálu Aragon s přísadou iontů stříbra. Zajišťuje vysoce kvalitní čištění vody, odstraňuje z vody 
karcinogeny a organické sloučeniny, chlór, železo, těžké kovy, dusičnany, pesticidy a 
mikroorganismy. 
 
Životnost filtrační patrony je do 300-500 litrů v závislosti na kvalitě vody před regenerace. 
Celková životnost filtrační patrony včetně regenerace 3 000 litru. 

Obsah dodávky 
Filtrační patrona 1 ks 
Návod na instalaci a provoz 1 ks 
Balení 1 ks 

Instalace a výměna 
● Odšroubujte kryt filtru 
● Umístěte filtrační patronu otvorem nahoru podle návodu k filtru 
● Zašroubujte kryt filtru 

Bezpečnostní opatření 
Chraňte filtr a filtrační patrony před nárazy a pády. 
Pro zajištění provozuschopnosti musí být filtrační patrona ve vlhkém prostředí. 
Chraňte filtrační patronu před fyzickým poškozením (praskliny, odštěpení, atd) a vždy zacházejte s 
patronou opatrně. 

Údržba 
Mechanické čištění povrchu filtrační patrony by mělo být první s následnou chemickou regenerací 
kapacity pro výměnu iontů. 
 
Mechanické čištění 
Odstraňte filtrační patronu z korpusu filtru s přihlédnutím k bezpečnostním opatřením a omyjte její 
povrch měkkým kartáčkem pod tekoucí teplou vodou. Odstraněním tenké povrchové vrstvy v 
průběhu mechanického čištění se zvýší účinnost filtrace. 
 
Regenerace iontové výměny 
Připravte 3% roztok kyseliny citrónové (30 g citrónové kyseliny v 1 litru horké vody) a ponořte 
filtrační patronu do roztoku. 
Filtrační patrona by měla být zcela ponořena do roztoku. Nechte patronu v roztoku přes noc (asi 10 
hodin). 



Pak ji vyndejte z roztoku kyseliny citronové a umístěte do roztoku jedlé sody (půl čajové lžičky na 
jednou sklenici vody) na dobu asi 30 minut. 
Potom vložte filtrační patronu do filtru a důkladně propláchněte tekoucí vodou filtr po dobu 3-5 
minut. 
Filtr je připraven k použití. 

Výrobce: 
Akvatora s.r.o. 
195279, Rusko, m. St. Petersburg, 
š. Revoluční, 69, bud. 6, písmeno. A. 
Telefon / Fax: +7 (812) 605-00-55 
Více informace na www.geizer.com 

Dovozce: 
Filtry Vodní s.r.o. 
 
Švábky 52/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00 
IČO: 24278351 
DIČ: CZ24278351 
 
www.filtry-vodni.cz 
 
Infolinka (zelená linka): 800 880 811 (každý všední den 9:00–18:00) 
Telefon: +420 246 097 311 
Email: obchod@filtry-vodni.cz 

https://www.filtry-vodni.cz/
mailto:obchod@filtry-vodni.cz

