
Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. 

Zachowujemy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzu-

pełnień udostępnionych informacji technicznych, bez doko-

nania wcześniejszej zapowiedzi.

Wyprodukowane przez Kamiński Hurt sp. k
ul. Wajdeloty 48/3, 43-300 Bielsko Biała
www.magicwater.pl
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7. Wkłady filtracyjne

Rodzaj wkładu

PRO-NORMA

INDUST-IR

Wkład z włókniną polipropylenową usuwa zanieczyszczenia 
mechaniczne takie jak piasek, rdzę i zawiesiny.

Opis działania /Etapy filtracji Żywotność** 
w miesiącach

Wkład zbudowany z trzech warstw:
- Włóknina polipropylenowa usuwa piasek, rdzę i inne 
zawiesiny zawarte w wodzie.
- Złoże uzdatniające usuwa żelazo i jego związki.
- Złoże jonowymienne działa jako zmiękczacz wody 
„twardej”.
Wymienia jony wapnia i magnezu na jony sodu zapobiegając 
wytrącaniu się kamienia w systemie Magic Water.

3-6

3-6

HYDRUS Wkład zawierający węgiel z łupin orzecha kokosowego eli-
minuje do 99% wolnego chloru, zawiesiny oraz zanieczysz-
czenia organiczne. Poprawia smak i zapach wody.
Dodatkowo zastosowane we wkładzie specjalne medium fil-
tracyjne, usuwa z wody metale ciężkie takie jak: ołów, nikiel, 
chrom oraz wiele innych.

3-6

MIKRO-UF Membrana kapilarna usuwa mikroskopijne bakterie większe 
niż 0,02μm, chroniąc tym samym przed wirusami i bakteria-
my chorobotwórczymi.

6-12

JONIDUS Wkład filtracyjny jonizująco -mineralizujący obniżający 
poziom ORP oraz podnoszący pH wody 6-12

Opis działania zgodny z kolejnością pracy wkładów:

**w zależności od jakości wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.

Przy pierwszym użyciu systemu oraz po każdej wymianie wkładów należy przepuścić przez system około 15 

litrów wody, następnie zostawić system na 5-6 godzin w celu aktywacji środowiska filtracyjnego. Po wyżej-

wymienionych czynnościach można spożywać przefiltrowaną wodę. 

UWAGA! Raz użyte wkłady nie podlegają reklamacji.
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6. Schemat przepływu wody w systemie Magic Water
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Przestrzeganie instrukcji jest warunkiem:
- bezawaryjnej eksploatacji,
- realizacji roszczeń z tytułu wadliwej pracy.

Niestosowanie się do jakiegokolwiek z punktów poniższej instrukcji spowoduje utratę gwarancji.

1. Przed przystąpieniem do instalacji systemu należy najpierw przeczytać instrukcję montażu.

2.Należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy potrzebne do instalacji (patrz punkt 3. - zawartość 

opakowania).

3. Należy pamiętać o tym, aby po zainstalowaniu systemu, a także po każdej wymianie wkładów, membrany kapilarnej, a także 

w przypadku dłuższego nie używania systemu (np. podczas wyjazdu), przeprowadzić proces płukania urządzenia.

4. Przed wypięciem wężyka lub wypięciem szybkozłączki należy najpierw wyjąć klips zabezpieczający szybkozłączkę, a następ-

nie symetrycznie docisnąć jej kołnierz.

5. Podczas odpinania i instalowania wężyków należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich nie załamać (prawidłowo zamon-

towany wężyk zagłębia się na 1,5 cm w szybkozłączce).

6. Po zainstalowaniu wężyka w szybkozłączce należy zabezpieczyć miejsce połączenia klipsem.

7. Do uszczelniania gwintów wykonanych z tworzywa sztucznego należy używać wyłącznie taśmy teflonowej. Niedopuszczal-

ne jest stosowanie pakuł.

8. Podczas instalacji wkładów oraz membrany kapilarnej w systemie należy pamiętać o kierunku przepływu wody (prawidłowy 

kierunek przepływu wody wskazuje strzałka umieszczona na naklejce każdego z wkładów liniowych).

9. W przypadku nieszczelności, należy natychmiast odłączyć system od źródła zasilania wody.

10. W razie reklamacji, reklamowany produkt należy zwracać w oryginalnym opakowaniu, w przypadku jego braku reklamacja 

nie będzie uznana.

11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania systemu w celach innych niż filtro-

wanie wody pitnej.

12. Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji technicznych, bez dokonania 

wcześniejszej zapowiedzi.

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych wkładów filtracyjnych marki Magic Water. W przypadku stosowa-

nia wkładów innej marki producent nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie systemu.

1. Zasady bazpieczeństwa

Serwis dokonywany jest tylko i wyłącznie przez producenta urządzenia. w przypadku serwisu nieautoryzowanego producent 

nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie urządzenia oraz jakiekolwiek szkody z tym związane.

Temperatura wody zasilającej…………………………………………………………............................................................................................ od 2°C do 45°C

Max. ciśnienie wody zasilającej.............................................................................................................................................................................6 bar

Do prawidłowego działania systemu niezbędne jest zainstalowanie ogranicznika ciśnienia ((3,5 bar - 80 psi ).

Urządzenie to zabezpiecza system przed skokami ciśnienia oraz przed zbyt wysokim ciśnieniem w instalacji.

Przyłącze instalacji wodnej.......................................................................................................................................................................................1/2”

Wężyk wyjściowy.........................................................................................................................................................................................................1/4”

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.)................................................................................................................400 mm x 140mm x 400mm

2. Dane techniczne

UWAGA!!! Urządzenia nie można stosować do wody skażonej biologicznie oraz nieznanego pochodzenia

Urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez przeszkolonych serwisantów. Należy używać tylko i wyłącznie 
oryginalnych części zamiennych, wkładów filtracyjnych i akcesoriów.
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3. Zawartość opakowania

4.          Przykładowy schemat podłączenia systemu Magic Water
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UWAGA! Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku błędów montażowych 

oraz eksploatacyjnych, a także za używanie systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem. System należy instalować w po-

mieszczeniach, których temperatura przekracza 2°C. 

UWAGA! Przed przystąpieniem do instalacji systemu, należy wyjąć z obudowy filtra elementy potrzebne do jego montażu

5. Instalacja systemu

Nakręcić chromowane przyłącze na zawór w pozycji,

która pozwoli na łatwe wkręcenie zaworu oraz ułatwi

jego swobodne otwieranie i zamykanie.

UWAGA! Należy pamiętać o umieszczeniu uszczelek

w odpowiednich miejscach połączeń.

Na gwint zaworu odcinającego nawinąć klika warstw 

taśmy teflonowej.

Wkręcić zawór do chromowanego przyłącza. Nasunąć nakrętkę na wężyk, który należy połączyć  

z zaworem, następnie wsunąć wężyk do końca  

i dokręcić nakrętkę.

Zamknąć zawór odcinający na rurze doprowadzającej 

zimną wodę.

Odkręcić od zaworu (przyłącza) elastyczny wąż.

UWAGA! Pomiędzy zaworem a wężykiem znajduje 

się gumowa uszczelka - nie zgub jej.

Wężyk od zaworu podłączyć do wejścia systemu [IN] (górne wejście).
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