KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

Urządzenie do filtrowania wody COWAY Tower Spring CHP-590R
• Urządzenia nie wolno używać, jeśli napięcie zasilające różni się od wartości podanej na tabliczce znamionowej.
• Dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi
przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

WŁAŚCIWOŚCI

1

Wyświetlacz pokazujący stan urządzenia

2

Bezpieczny kranik do poboru gorącej wody

Na wyświetlaczu znajdują się różne wskaźniki
przedstawiające w wygodny sposób stan urządzenia

Na kraniku gorącej wody zamontowane jest zabezpieczenie
zapobiegające oparzeniu się gorącą wodą
(o temperaturze 90°C i wyższej).

3

System do spuszczania wody umieszczony
z przodu urządzenia

4

Ochrona przed pyłem

Wodę z urządzenia można w wygodny sposób spuścić korzystając
z zaworu umieszczonego z przodu urządzenia. W tym celu należy
otworzyć przednią pokrywę zasłaniającą zawór, nie ma potrzeby
odwracania urządzenia w celu spuszczenia wody.

W urządzeniu zastosowany są filtry Plus Inno-Sense oraz Plus
Inno-Sense (D), co pozwala zminimalizować ilość cząsteczek pyłu
przedostających się do wewnętrznego zbiornika.
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Coway

Dziękujemy za nabycie naszego urządzenia do filtrowania wody firmy Coway.
Przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi pozwoli na prawidłową eksploatację
i serwisowanie urządzenia.
W przypadku napotkania problemów w trakcie eksploatacji urządzenia można zajrzeć
do niniejszej instrukcji obsługi i samodzielnie rozwiązać kłopot.

Przygotowanie zimnej wody do picia
Przygotowanie gorącej wody do picia
Przygotowanie gorącej wody do picia
o temperaturze pokojowej
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Czyszczenie zbiornika
magazynującego
Tacka ociekowa
Główny korpus
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Dźwignia popychana filiżanką
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WYMIANA FILTRA
SPOSÓB WYMIANY FILTRA

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w celu skorzystania
z niej w przyszłości.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Należy zachować ostrożność i przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa.
Uważne przeczytanie i stosowanie się do podanych tutaj
informacji pozwoli uniknąć strat materialnych i zapewni
bezpieczeństwo użytkownikom.
Dla napięcia zasilania 220V ÷ 240VAC
używać wyłącznie takiej wtyczki

Dla napięcia zasilania 120V
używać wyłącznie takiej wtyczki

Niebezpieczeństwo! Ignorowanie poniższych ostrzeżeń może
prowadzić do poważnych obrażeń albo nawet do śmierci.
• Nie wolno używać uszkodzonego przewodu zasilającego, korzystać
z uszkodzonej wtyczki czy obluzowanego gniazdka.
• Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
• Nie wolno podnosić urządzenia za przewód zasilający.
• Nie wolno dotykać wtyczki zasilającej mokrą ręką.
• Nie wolno zginać przewodu zasilającego z dużą siłą lub umieszczać taki
przewód pod ciężkimi przedmiotami, przestrzeganie powyższych zasad
zapobiegnie uszkodzeniom lub deformacji przewodu.
• Nie wolno często wkładać wtyczki do gniazdka i zaraz potem wyjmować
z gniazdka.
• Usuwać kurz i wilgoć z bolców i styków wtyczki sieciowej.
• Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka sieciowego.
Nie należy wykorzystywać przedłużaczy i różnego rodzaju rozgałęziaczy.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem
elektrycznym i pożaru.
• Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy zamknąć główny
zawór wodny i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Nie wolno samodzielnie próbować naprawiać lub przerabiać przewodu
zasilającego.
• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie wolno wymieniać
przewodu samodzielnie. Wezwać serwis firmy Coway i zlecić wymianę
serwisantowi.
• Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła.
• Jeśli wewnątrz urządzenia gromadzi się woda lub na powierzchni urządzenia
lub na podłożu widoczne są kałuże, to należy wyłączyć wtyczkę z gniazdka,
zamknąć główny zawór wody i skontaktować się z Centrum Serwisowym.

• Na urządzeniu nie wolno umieszczać świeczek, zapalniczek, itp.

Coway

• Jeśli urządzenie generuje nadmierny i dziwny hałas lub nienormalny
zapach, to należy natychmiast wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego
i skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym.
• Na górnej powierzchni urządzenia nie wolno stawiać pojemników z wodą,
lekarstwami, żywnością, małych przedmiotów metalowych lub
jakichkolwiek materiałów palnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA | Ostrzeżenia

• Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć przewód zasilający
z gniazdka sieciowego.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ostrzeżenie! Ignorowanie poniższych ostrzeżeń może
prowadzić do poważnych obrażeń lub strat materialnych.
• Jeśli gniazdko elektryczne jest wilgotne, to należy ostrożnie wyjąć wtyczkę
z gniazdka, a przed ponownym załączeniem poczekać na całkowite
wyschnięcie gniazdka.
• Przed naprawą, kontrolą lub wymianą części należy wyłączyć urządzenie
z gniazdka.
• Urządzenie do schładzania wody musi być podłączone do obwodu
elektrycznego zabezpieczonego przed zwarciem doziemnym (obwód
zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym).
• Nie wolno ustawiać urządzenia na nachylonym podłożu.
• Nie wolno naciskać na urządzenie z dużą siłą ani uderzać.
• Podczas czyszczenia urządzenia nie wolno bezpośrednio spryskiwać wodą,
do czyszczenia jego powierzchni nie wolno używać benzenu,
rozpuszczalników, itp.
• Urządzenia nie wolno samodzielnie rozbierać, naprawiać ani przerabiać.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (w tym przez
dzieci), bez doświadczenia i wiedzy w zakresie jego obsługi, chyba, że takie
osoby w czasie korzystania z urządzenia są nadzorowane przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo zostały przeszkolone przez tę
osobę w zakresie korzystania z urządzenia.
• Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem by mieć pewność, że nie bawią się
one urządzeniem.
• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat.
• Do montażu i eksploatacji urządzenia należy użyć nowego zestawu wężyków
połączeniowych dostarczonych wraz z urządzeniem. Nie wolno używać
starych zestawów wężyków.

• Urządzenie do filtrowania wody jest zgodne ze wszystkimi przepisami
państwowymi i lokalnymi.

Coway

Uwaga! Ignorowanie poniższych ostrzeżeń może prowadzić
do lekkich obrażeń lub strat materialnych.

• Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu należy dokładnie zamknąć pokrywę
zbiornika wody znajdującego się wewnątrz urządzenia.

• Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, to przed ponownym
użyciem należy całkowicie spuścić wodę z wewnętrznego zbiornika, a potem
jeszcze raz napełnić i całkowicie opróżnić zbiornik wody.
• Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do oparzenia gorącą wodą żadnej
części ciała.
• Filtrowanej wody nie należy używać do wymiany wody w akwarium
lub innym pojemniku dla ryb.
• Po przestawieniu wyrobu w inne miejsce lub po wymianie filtra Plus Innosense na dnie zbiornika może pozostać niewielka ilość czarnego proszku.
• Nie wolno korzystać z wody, która nie jest mikrobiologicznie bezpieczna
lub wody o nieznanej jakości, jeśli taka woda która nie została odpowiednio
zdezynfekowana przed lub za systemem przygotowania wody.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA | Ostrzeżenia

• Woda do picia będzie należycie przefiltrowana tylko pod warunkiem
regularnej wymiany filtra zgodnie z harmonogramem wymiany.
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NAZWY CZĘŚCI
Przód

Pulpit sterujący

Wskaźniki
Pokrętło wyboru wody zimnej /
wody o temperaturze pokojowej
Kranik dozowania wody zimnej /
wody o temperaturze pokojowej
Dźwignie naciskane filiżanką
Przycisk bezpieczeństwa dozowania wody gorącej
Kranik dozowania wody gorącej
Tacka ociekowa
Przednia pokrywa zaworu spustowego
(woda gorąca)

Przednia pokrywa

Stopki poziomujące

Coway

Tył

NAZWY CZĘŚCI

Siatka radiatora

Wężyki do podłączenia mineralizatora
Mi
Miejsce
montażu listwy dystansowej
do serwisowania urządzenia
Płyta termoizolacyjna

Wężyk odpływowy, niebieski, CHP-590L

Wężyk dopływowy, pomarańczowy
Przewód zasilający

Pokrywa tylna
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PROCES FILTROWANIA WODY
Filtr jest kluczowym elementem układu do filtrowania wody.
W przypadku używania niecertyfikowanych filtrów lub filtrów, których termin
przydatności do użytku już upłynął, efektywność układu może ulec pogorszeniu.

Pięciostopniowy proces filtrowania wody (CHP-590R/L)
Krok 1, 2: FILTR NEO-SENSE
Usuwa z wody zasilającej takie cząstki, jak piasek czy rdza i zabezpiecza pozostał e filtry.
Usuwa też takie zanieczyszczenia, jak chlor oraz lotne związki organiczne (VOC).

Krok 3: FILTR Z MEMBRANĄ RO (odwrócona osmoza)
Filtr z membraną RO usuwa z wody zasilającej takie zanieczyszczenia, jak metale ciężkie,
mikroorganizmy wodne, nieorganiczne jony oraz substancje organiczne. Woda zawierająca stężone
szkodliwe materiały jest usuwana z urządzenia do filtracji wody przez wężyk odpływowy.

Krok 4: FILTR PLUS INNO-SENSE
Usuwa materiały wydzielające zapachy oraz poprawia smak wody. Filtr czwarty: filtr antybakteryjny.

Krok 5: FILTR ANTYBAKTERYJNY**
Zapobiega zanieczyszczeniu wody przez mikroorganizmy.
FILTR
NEO-SENSE

FILTR
MEMBRANOWY (RO)

FILTR PLUS
INNO-SENSE

FILTR ANTYBAKTERYJNY
(opcja)**

FILTR
ANTYBAKTERYJNY

Odpływ
wody
odpadowej
** Filtr higieniczny (antybakteryjny) zawiera srebro, znane jako związek powstrzymujący rozprzestrzenianie się
mikroorganizmów oraz zapewniający skuteczność działania filtra.

Porady

Wykorzystanie wody odpadowej
- Woda odpadowa może być wykorzystywana do spłukiwania toalet, sprzątania
domu, prania ubrań oraz do wszelkich innych celów za wyjątkiem picia.
- Nigdy nie wolno używać wody odpadowej do picia ani do gotowania.
ANTIBACTERIAL
FILTER

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI

1. Zamknąć główny zawór wody zasilającej w celu
odcięcia dopływu do kranu.

2. Gwint adaptera ( 3/8 cala) owinąć taśmą teflonową
i wkręcić w rurę zasilającą.

Eksploatacja urządzenia

Krótki opis właściwej instalacji urządzenia do filtrowania wody

Nie należy obracać rury zasilającej.

Adapter należy zamontować tak, aby przyłącze było
na przewodzie wody zimnej.

4. Pomarańczowy wężyk o średnicy ¼ cala przykręcić
do łącznika z boku adaptera.

5. Otworzyć zawór zasilający w celu otwarcia przepływu
wody do układu filtracji.

PROCES FILTROWANIA WODY / ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

3. Podłączyć kran do adaptera.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI
Sprawdzić przez korzystaniem z urządzenia!
Przewód zasilający można podłączać tylko do sieci o takim napięciu
znamionowym, jakie jest podane na tabliczce znamionowej.

• Po zainstalowaniu wyrobu
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia co najmniej dwa razy napełnić wewnętrzny
zbiornik do pełna i wylać wodę pobieraną ze zbiornika.

• Wskaźnik na polu wskaźników jest wyłączony
Gdy wskaźnik na polu wskaźników nie świeci się, należy sprawdzić, czy nie nastąpił zanik
napięcia zasilającego z powodu awarii sieci lub z innej przyczyny.

• Regularna wymiana filtrów
Dla utrzymania właściwej jakości wody zgodnie ze specyfikacją projektową ważna jest regularna
wymiana filtrów. Zbyt długa eksploatacja filtra i przekroczenie czasu jego żywotności powoduje
pogorszenie wydajności urządzenia do filtrowania wody. Nie wolno zapominać o wymianie filtra
we właściwym czasie.

• Długa przerwa w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, a wewnątrz zbiornika pozostała
woda, to przed ponownym użyciem urządzenia należy spuścić całą wodę z wewnętrznego
układu urządzenia do filtrowania wody, a następnie napełnić urządzenie wodą i jeszcze raz
wylać przefiltrowaną wodę.

• Planowana długa przerwa w eksploatacji urządzenia
Należy zamknąć główny kran wody zasilającej i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka
sieciowego.

Porady

W przypadku, gdy urządzenie ma nie być użytkowane przez dłuższy okres czasu
należy zamknąć główny kran wody zasilającej i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka sieciowego.

WSKAŹNIKI /ELEMENTY OBSŁUGOWE

1 Wskaźnik
2 Wskaźnik
temperatury
temperatury
wody gorącej
wody zimnej

2

Przycisk blokowania
dozowania wody gorącej

Przycisk wyboru
rodzaju wody zimnej

Pole wskaźników
1 Wskaźnik temperatury

wody gorącej

Kolejne lampki wskaźnika są zapalane
w zależności od temperatury wody gorącej.
Im więcej lampek się świeci, tym wyższa
jest temperatura wody

3 Wskaźnik trybu dozowania

wody gorącej

Wskaźnik się świeci, jeśli wybrany
jest tryb dozowania wody gorącej

2 Wskaźnik temperatury

wody zimnej

Kolejne lampki wskaźnika są zapalane
w zależności od temperatury wody zimnej.
Im więcej lampek się świeci, tym niższa jest
temperatura wody

4 Wskaźnik trybu dozowania

wody zimnej

Wskaźnik się świeci, jeśli wybrany jest
tryb schładzania wody zimnej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / WSKAŹNIKI / ELEMENTY OBSŁUGOWE

3 Wskaźnik
4 Wskaźnik
trybu dozowania trybu dozowania
wody gorącej
wody zimnej

1

Eksploatacja urządzenia

Pole wskaźników /pole obsługowe
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WSKAŹNIKI /ELEMENTY OBSŁUGOWE
Pole wskaźników
1

Przycisk wyboru trybu
dozowania wody gorącej
Służy do aktywowania /
dezaktywowania trybu
przygotowania wody gorącej.

■

Korzystanie z funkcji przygotowania
wody schłodzonej
Nacisnąć przycisk wyboru trybu dozowania wody
zimnej i sprawdzić, że lampka wskaźnika wyboru
trybu dozowania wody zimnej się zaświeciła.
W celu wyłączenia trybu schładzania wody należy
przytrzymać przycisk wyboru trybu naciśnięty przez
około 2 sekundy.
* Wodę schłodzoną można pobierać mniej więcej
po godzinie po załączeniu funkcji schładzania
wody zimnej.

■

Korzystanie z funkcji
przygotowania wody gorącej
Nacisnąć przycisk wyboru trybu dozowania wody
gorącej i sprawdzić, że lampka wskaźnika wyboru
trybu dozowania wody gorącej się zaświeciła. W
celu wyłączenia trybu podgrzewania wody należy
przytrzymać przycisk wyboru trybu naciśnięty przez
około 2 sekundy.
* Wodę gorącą można pobierać mniej więcej
po 30 minutach po załączeniu funkcji
podgrzewania wody.

2

Przycisk wyboru trybu
dozowania wody zimnej
Służy do aktywowania /
dezaktywowania trybu
schładzania wody zimnej..

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
Coway

Pobieranie schłodzonej wody do picia
Przekręcić pokrętło wyboru rodzaju wody zimnej
w lewo i nacisnąć filiżanką dźwignię dozownika
wody zimnej. Można cieszyć się schłodzoną wodą.

Porady

Jeśli z urządzenia oczyszczającego nie leci schłodzona woda, to należy sprawdzić,
czy na wyświetlaczu świeci się wskaźnik trybu dozowania wody zimnej (zob. str. 13).

Pobieranie gorącej wody do picia
Dotknąć przycisku bezpieczeństwa dozowania wody
gorącej i popchnąć kubkiem dźwignię dozownika
wody gorącej. Można cieszyć się gorącą wodą.

▶

Porady

WSKAŹNIKI / ELEMENTY OBSŁUGOWE / KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

▶

Jeśli z urządzenia oczyszczającego nie leci gorąca woda, to należy sprawdzić,
czy na wyświetlaczu świeci się wskaźnik trybu dozowania wody gorącej (zob. str. 13).
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KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
Pobieranie wody pitnej o temperaturze pokojowej
Przekręcić pokrętło wyboru rodzaju wody zimnej
w prawo i nacisnąć filiżanką dźwignię dozownika wody
zimnej. Można cieszyć się wodą o temperaturze
pokojowej.

▶

INSTALACJA

Główny zawór
wody zasilającej

Miejsce montażu
listwy dystansowej
do serwisowania
urządzenia

Wężyk dopływowy koloru pomarańczowego 1 należy
podłączyć do rury zasilającej w wodę wodociągową.
Należy również podłączyć wężyk odpływowy 2 .

1

2

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA / INSTALACJA

Napięcie sieciowe
odpowiadające
wartości napięcia
podanej
na tabliczce
znamionowej

Serwisowanie urządzenia

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z poniższą instrukcją.

Wężyk dopływowy (pomarańczowy)
Wężyk odpływowy (niebieski)
(CHP-590L)
15
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INSTALACJA
Montaż mineralizatora (wyposażenie dodatkowe).
1.
2.
3.
4.

Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
Zamknąć zawór na wężyku przyłączeniowym i całkowicie spuścić wodę.
Rozłączyć wężyki czerwony i biały.
Podłączyć wężyki do mineralizatora. W przypadku mineralizatorów z wskazanym
przepływem wody wężyk czerwony podłączamy do wejścia, a biały do wyjścia
mineralizatora.
5. Na mineralizator założyć dwa uchwyty z taśmą samoprzylepną.
6. Przykleić mineralizator do urządzenia.
7. Otworzyć dopływ wody.
8. Podłączyć urządzenie do zasilania.

INSTALACJA
Serwisowanie urządzenia

Zachować ostrożność
 Wybór miejsca instalacji urządzenia do filtrowania wody (I) 1
Prosimy nie instalować systemu do filtrowania wody w miejscach
narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne,
na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, na obecność pyłu
czy na kontakt w wodą (opady, kondensacja).

 Wybór miejsca instalacji urządzenia do filtrowania wody (II)
Prosimy zainstalować urządzenie w miejscu zapewniającym
co najmniej 10 cm odstępu od ściany, na płaskim i stabilnym podłożu.

Po zakończeniu instalacji wyrobu prosimy dwukrotnie opróżnić
zbiornik na wodę napełniony przefiltrowaną wodą.

 Instalacja wodociągowa doprowadzająca wodę zimną
Prosimy podłączyć urządzenie do źródła wody zasilającej. Upewnić
się, że urządzenie nie zostało podłączone do rury doprowadzającej
wodę ciepłą. Użycie ciepłej wody jako wody zasilającej spowoduje
trwałe uszkodzenie filtra membranowego (RO) i bardzo mocno
obniży wydajność wyrobu.

 Przemieszczenie i ponowna instalacja

rura z zimną
wodą

gorąca
woda

Po 30
minutach

Po zmianie położenie urządzenia należy przewód zasilający
należy włożyć do gniazdka sieciowego dopiero po upływie
30 minut od zakończenia instalacji.

Dla zapewnienia najwyższej wydajności wyrobu podczas eksploatacji należy skontaktować się z doradcą
technicznym firmy Coway w celu otrzymania szczegółowych wskazówek odnośnie instalacji.

Porady

Wewnątrz filtra może znajdować się niewielka ilość wody używanej do testowania urządzenia w czasie
produkcji w fabryce. Nie należy się tym martwić, urządzenie na pewno jest nowe i nie było nigdy używane.
Do wykonania instalacji zasilającej urządzenie w wodę nie należy używać wcześniej używanych
zaworów wody zasilającej ani węży przepływowych.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA / INSTALACJA MINERALIZATORA

 Po zakończeniu instalacji systemu do filtrowania wody

17
18

SPOSÓB CZYSZCZENIA
Czyszczenie zbiornika magazynującego
1. Przycisnąć jednocześnie przyciski do pobierania zimnej
wody i gorącej wody znajdujące się z przodu urządzenia
i przytrzymać je prze 2 sekundy w celu wyłączenia
urządzenia, a następnie wyjąć przewód zasilający z
gniazdka sieciowego. Zamknąć zawór dopływu wody.
2. Za pomocą wężyka spustowego całkowicie spuścić wodę z wewnętrznej instalacji
urządzenia oczyszczającego
∗ Wodę ze zbiornika na wodę zimną /o temperaturze pokojowej należy spuścić podłączając wężyk
do kranika dozującego wodę, a wodę ze zbiornika na wodę gorącą spuścić podłączając wężyk
do przyłącza spustowego z przodu urządzenia

3. W celu otwarcia górnej pokrywy wyrobu należy nacisnąć ją i pociągnąć w górę.
Otworzyć zatrzaski (6 sztuk) mocujące wewnętrzny zbiornik magazynujący, następnie
zdemontować wężyk i otworzyć wewnętrzny zbiornik magazynujący.

▶

1

▶

3

▶

2
2

4

SPOSÓB CZYSZCZENIA

▶

▶

5. Wszystkie powierzchnie zbiornika magazynującego
wytrzeć miękką ściereczką.

Opróżnianie
zbiornika
na zimną/
gorącą wodę

Opróżnianie
zbiornika
na gorącą
wodę

▶

7. Zamknąć górną pokrywę i włączyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazdka, a następnie otworzyć zawór
dopływu wody. Sprawdzić, czy woda wypływa z kranu
do wody schłodzonej /wody o temperaturze pokojowej
oraz z kranu do wody gorącej, a następnie ponownie
uruchomić urządzenia naciskając przyciski do wyboru
funkcji przygotowania wody gorącej /schłodzonej
znajdujące się na przedniej ściance wyrobu.
Starannie zamknąć pokrywę zbiornika magazynującego
Do wnętrza zbiornika mogą dostawać się owady lub ciała obce.

Porady

Do czyszczenia zbiornika magazynującego nie wolno
używać chemikaliów ani detergentów.
Jeśli chemikalia lub detergenty nie zostaną po czyszczeniu całkowicie
wypłukane, to ich pozostałości mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Chemikalia,
detergenty, itp.

- Otoczenie urządzenia należy zawsze utrzymywać w czystości,
a zbiornik magazynujący musi być czyszczony mniej więcej do dwa miesiące.

INSTALACJA / SPOSÓB CZYSZCZENIA | Czyszczenie zbiornika

6. Wypłukać wnętrze zbiornika czystą wodą pobraną zawczasu z urządzenia, a następnie
spuścić całkowicie wodę korzystając z wężyka spustowego. Przepuścić oczyszczoną wodę
przez urządzenie jeszcze raz i opróżnić zbiornik. Urządzenie jest gotowe do użytku.

Serwisowanie urządzenia

4. Z pokrywy zbiornika magazynującego wyjąć filtr antybakteryjny, zanurzyć go
w oczyszczonej wodzie z urządzenia i wypłukać go potrząsając energicznie, a następnie
założyć filtr z powrotem.
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Tacka ociekowa
1. Demontaż tacki ociekowej.
Zdjąć pokrywę tacki ociekowej, a następnie podnieść
tackę, co pozwoli na jej łatwe odłączenie.

▶

2. Montaż tacki ociekowej.
Przyłożyć tackę ociekową do przedniej ścianki
urządzenia, a następnie delikatnie nacisnąć na
pokrywę tacki.

Obudowa i zewnętrzne elementy urządzenia
Wytrzeć miękką, suchą ściereczką.
 Jeśli obudowa jest mocno zabrudzona, to użyć
wilgotnej ściereczki (nie wolno używać środków
do szorowania).

Porady

- Podczas czyszczenia elementów urządzenia nie należy zanurzać ich w wodzie.
- Do czyszczenia nie wolno używać rozcieńczalników, benzenu, szorstkich ścierek
ani detergentów zawierających substancje ścierne)

SPOSÓB CZYSZCZENIA

1. W celu zdemontowania kraników należy je odkręcić
obracając je w prawo (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara)

2. Zdemontowane kraniki wypłukać pod bieżącą wodą

4. Po zakończeniu czyszczenia zamontować kraniki
z powrotem obracając je w lewo (przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara) podczas wkręcania.

Porady

Do czyszczenia nie wolno używać kulek
bawełnianych, gdyż na powierzchniach
lub wewnątrz kraników mogą postać
resztki bawełny albo inne ciała obce.

Dźwignie naciskane filiżanką
Zabrudzone miejsca na dźwigniach naciskanych
filiżanką należy wytrzeć miękką, suchą ściereczką.
 W przypadku silnego zabrudzenia elementów
należy je wytrzeć mokrą ściereczką.

SPOSÓB CZYSZCZENIA | Czyszczenie zbiornika, tacki, obudowy

2. Za pomocą miękkiej, suchej ściereczki wytrzeć kraniki
do sucha

Serwisowanie urządzenia

Kraniki
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WYMIANA FILTRA
 Filtr
Filtry są krytycznym elementem każdego systemu do filtracji wody.
Wymiana certyfikowanych filtrów w wymaganych odstępach czasu
jest ważna dla zapewnienia jakości wody i prawidłowej pracy systemu.
Należy pamiętać o wymianie filtrów zgodnie z odpowiednim harmonogramem.
W celu zakupu filtrów na wymianę prosimy kontaktować się z autoryzowanymi
dealerami i dystrybutorami firmy Coway.

Tylko oryginalne
filtry Coway

 Harmonogram wymiany filtrów
Zaniedbanie regularnej wymiany filtrów prowadzi do obniżenia jakości wody
pobieranej z urządzenia. Gorsza jakość wody zasilającej może spowodować
skrócenie odstępu czasu pomiędzy wymianami filtra.
Wymiana
filtra

CHP-590R/L
Nr części
CNFN14

Nazwa filtra
FILTR NEO-SENSE

Zalecany
harmonogram wymiany
co 6 miesięcy

CRMFN14-75

FILTR MEMBRANOWY (RO) - CHP-590R

co 18-24 miesiące

CRMFN14-50

FILTR MEMBRANOWY (RO) - CHP-590L

co 18-24 miesiące
co 6 miesięcy

CIFN14-PLUS

FILTR PLUS INNO SENSE

CAF-03

FILTR ANTYBAKTERYJNY (opcja) *

co 12 miesięcy

MINERALIZATOR

co 12-18 miesięcy

 Uwagi dotyczące wymiany filtrów
Opisany powyżej harmonogram wymiany filtrów nie jest okresem
gwarantowanego czasu pracy filtra, lecz oczekiwaną wartością czasu
eksploatacji (żywotnością elementu), gdy filtr zachowuje swoją
początkową wydajność.
Tak więc, okres czasu pomiędzy wymianami filtra może ulec
skróceniu, jeśli na danym obszarze woda zasilająca jest kiepskiej
jakości lub zużycie wody jest większe, niż normalnie.
Okres zalecany dla każdego filtra jest wyliczany w zależności
od jakości wody.

Na obszarach
o kiepskiej jakości wody
lub w przypadku intensywnego
korzystania z urządzenia
cykl wymiany filtrów
należy skrócić

SPOSÓB WYMIANY FILTRA

2. Nacisnąć pokrywę przyłącza spustowego i otworzyć ją, a następnie za pomocą
śrubokręta krzyżakowego odkręcić jeden wkręt mocujący. Odłączyć przednią
pokrywę w dolnej części wyrobu naciskając ją w dół i pociągając do siebie.

▶

▶

SPOSÓB CZYSZCZENIA | Kraniki | Dźwignie / WYMIANA FILTRA

▶

Coway

1. Po wyjęciu przewodu zasilającego z gniazdka zamknąć zawór dopływu wody,
a następnie całkowicie spuścić wodę z wewnętrznej instalacji urządzenia (zob. str. 18).
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3. Zdemontować złączki mocujące przewody do filtra, który ma być wymieniony,
a następnie wymienić filtr (do demontażu złączek należy użyć odpowiedniego
narzędzia).

▶

Porady

Po wymianie filtra należy się upewnić, że odpowiedni filtr i wężyki
połączeniowe są dokładnie dokręcone i nie ma żadnych przecieków.
Po wymianie filtra zalecane jest przynajmniej jednokrotne opróżnienie
zbiornika na wodę uprzednio napełnionego filtrowaną wodą.

4. Zamknąć przednią pokrywę wsuwając jej dolną krawędź do rowka.
Po dokręceniu 1 wkrętu mocującego na przednim przyłączu spustowym za pomocą
śrubokręta krzyżakowego należy opuścić (włożyć do rowka) przednie drzwiczki układu
spustowego i zamknąć je.

▶

Nowych filtrów można używać dopiero po ich wypłukaniu.

Porady

- Filtr Neo-Sense: zamontować po przepłukaniu pod bieżącą wodą (zasilającą) przez około 1 minutę.
- Filtr membranowy (RO): Otworzyć zawór dopływu wody, zamontować zawór dozowania wody,
filtr zamontować po uprzednim wypłukaniu go pod bieżącą wodą (zasilającą) przez około 5 minut.
- Filtr nanocząstek: Zamontować po przepłukaniu pod bieżącą wodą (zasilającą) przez około 3 minuty.
- Filtr Plus Inno-Sense: można zamontować bez dodatkowego mycia.
- Filtr Plus Inno-Sense (D): można zamontować bez dodatkowego mycia

DROBNE NAPRAWY

Problem

Sprawdzić

Możliwe rozwiązania
Wyczyścić zbiornik magazynujący.

• Urządzenie do filtrowania wody nie było
używane przez dłuższy czas.

Spuścić i wylać wodę pozostałą wewnątrz urządzenia,
a następnie wyczyścić zbiornik magazynujący.

• Czy nie upłynął czas wymiany filtra?

Wymienić filtr.

Woda
nie wypływa
z urządzenia

• Czy dopływ wody jest odcięty lub zawór
na wężu przyłączeniowym jest zamknięty?

Otworzyć zawór na wężu przyłączeniowym.

• Czy upłynął czas wymiany filtra?

Wymienić filtr.

• Czy zbliża czas wymiany filtra?

Wymienić filtr.

• Czy urządzenie jest podłączone do napięcia
zasilającego odpowiadającego wartości
podanej na tabliczce znamionowej?

Podłączyć urządzenie do napięcia
zasilającego odpowiadającego wartości
podanej na tabliczce znamionowej.

• Czy zawór dopływu wody nie został
zamknięty (przymknięty)?

Otworzyć całkowicie zawór dopływu wody.

• Czy temperatura wody zasilającej
nie spadła gwałtownie?

Jeśli temperatura wody się obniżyła,
to spada ilość pobieranej wody.

• Czy świeci się wskaźnik wyboru
trybu wody zimnej (schłodzonej)?

Nacisnąć przycisk wyboru trybu dla wody
zimnej (schłodzonej)

• Czy zawór dopływu wody nie został
zamknięty (przymknięty)

Jeśli dopływ wody jest na niskim poziomie, to dla
ochrony silnika funkcja schładzania wody jest
wyłączona. Otworzyć całkowicie zawór dopływu wody.

• Czy tylna ścianka urządzenia
do filtrowania wody znajduje się
zbyt blisko ściany pomieszczenia?

Należy zachować co najmniej 10 cm
odległości pomiędzy tylną ścianką
urządzenia filtrującego a ścianą.

Woda
wypływa
zbyt wolno

Z urządzenia
nie płynie
woda zimna
(schłodzona) /
gorąca

• Czy woda zasilająca jest podawana do urządzenia?
Urządzenie
•
Czy urządzenie jest podłączone do napięcia
nagle
przestało działać zasilającego odpowiadającego wartości
podanej na tabliczce znamionowej?
w czasie pracy
• Czy nastąpiło przelanie wody w zbiorniku
lub przecieki z instalacji wodnej?

DROBNE NAPRAWY

• Czy zbiornik magazynujący został wyczyszczony?
Woda ma
nieprzyjemny
posmak

Serwisowanie urządzenia

Urządzenie może pracować nieprawidłowo z błahych przyczyn, dlatego, że jest zepsute,
ale z powodu nieznajomości zasad używania wyrobu przez użytkownika. W takim przypadku
a problem można łatwo rozwiązać bez konieczności zwracania się do centrum serwisowego,
należy najpierw sprawdzić poniższe objawy. Skontrolować potencjalne nieprawidłowości,
a z centrum serwisowym skontaktować się dopiero, jeśli problemu nie udało się rozwiązać.

Sprawdzić główny zawór dopływu wody.
Podłączyć urządzenie do napięcia
zasilającego odpowiadającego wartości
podanej na tabliczce znamionowej.
Wezwać serwis.

25
26

SPECYFIKACJA
Nazwa wyrobu
Model

Urządzenie do filtrowania wody
CHP-590R

CHP-590L

Metoda filtrowania

Metoda odwróconej osmozy (RO)

Napięcie zasilania

Podane na tabliczce znamionowej

Pojemności
zbiorników

Zbiornik wody o temp. pokojowej

6l

Zbiornik wody zimnej (schłodzonej)

3l

Zbiornik wody gorącej

3l

Łącznie
Wymiary

12 l
(W x S x G) 1150 x 260 x 448 mm

Temperatura robocza
Wydajność urządzenia
Ciśnienie robocze (sieci zasilającej)

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
282 l/dzień (25 °C, 0.14 Mpa)

189 l/dzień (25 °C, 0.14 Mpa)

69 kPa – 827 kPa

137 kPa – 827 kPa

Waga netto

29 kg

27 kg

Waga brutto

29,55 kg

29,55 kg

•

Ilość pobieranej wody może się różnić w zależności od ciśnienia i temperatury wody zasilającej.

•

Pojemność zbiorników jest określana na podstawie wielkości i może się różnić od rzeczywistej
ilości pobieranej wody.

•

W celu poprawy wydajności urządzenia wszystkie jego elementy mogą być modyfikowane bez
wcześniejszego powiadomienia.

•

Dodatkowe informacje dotyczące usuwania poszczególnych zanieczyszczeń, spadku wydajności
oraz ogólne dane eksploatacyjne są podane w Karcie Parametrów Eksploatacyjnych. /

SCHEMAT PRZEPŁYWU WODY
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
Zawór
zasilający
NOS

Inne zagadnienia

CHP-590L

Przegrzanie
Filtr
antybakteryjny

Zbiornik
magazynujący
Zbiornik
chłodniczy

Woda
gorąca

Zbiornik
grzewczy

Woda schłodzona
/o temp. pokojowej

Spuszczanie wody gorącej

Zawór wody
odpadowej

CHP-590R
Zawór
zasilający NOS
Przegrzanie
Filtr
antybakteryjny

Zbiornik
magazynujący
Zbiornik
chłodniczy

Zawór wody
odpadowej

Filtr Plus Inno-Sense

Woda
odpadowa

Filtr Membranowy (RO)

Filtr Neo-Sense

Woda
zasilająca

Zbiornik
grzewczy

Spuszczanie wody gorącej

Woda
gorąca

Woda
schłodzona
/o temp.
pokojowej

SPECYFIKACJA / SCHEMAT PRZEPŁYWU WODY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

Filtr Plus Inno-Sense

Woda
odpadowa

Filtr Membranowy (RO)

Filtr Neo-Sense
Woda
zasilająca
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NOTATKI

NOTATKI
Inne zagadnienia
NOTATKi

¾

Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym
odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu
odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego
sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko
naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu
prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży,
gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu pomagamy chronić środowisko naturalne.
Postępowanie ze zużytymi filtrami
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących właściwego postępowania ze zużytymi filtrami prosimy skontaktować
się z przedstawicielem władz lokalnych, bądź dostawcą usług utylizacji odpadów. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka
odpadów zmniejsza ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Segregując odpady
pomagamy chronić środowisko naturalne.
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Wyprodukowano w Korei
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www.coway.pl

Testowanie i certyfikacja zgodnie z normami przemysłowymi

