
Instrukcja obsługi 
Oczyszczacza wody
Cronos E2  XF-300

Dziękujemy za wybranie naszego produktu do oczyszczania wody. Zanim użyjesz
urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi. Pomoże Ci ona korzystać z
tego oczyszczacza w bardziej świadomy i rozsądny sposób, tak aby spełniał swoje

zadanie jak najlepiej.  
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1. Wstęp

• Zdjęcia w tej instrukcji mają jedynie charakter poglądowy, proszę zapoznać się z 
rzeczywistym produktem.

•  Jeśli w przyszłości nastąpi jakakolwiek zmiana techniczna produktu, wygląd i 
kolor produktu, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

• Niniejsza instrukcja została starannie sprawdzona. W przypadku błędów lub 
nieporozumień w druku, firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

2. Specyfikacja

Model: XF-300
Strumień wody: 550L/H
Rozmiar: 42x11,5x35 cm 
Materiał filtracyjny: Membrana ultrafiltracyjna PVC klasy spożywczej + inny filtr
Jakość wody oczyszczonej: normy sanitarne dla jakości wody pitnej (2001)
Odpowiednie ciśnienie wody: 0.1~0.3MPa (1-3kg) 
Źródło wody: Woda z kranu
Temperatura wody: 5-45°C

3. Budowa technologii
Schemat filtracji membranowej ultrafiltracyjnej:



4. Cechy produktu 
1. Membrana ultrafiltracyjna: technologia membrany ultrafiltracyjnej charakteryzuje się 
dużym przepływem, dobrym efektem oczyszczania oraz długą żywotnością.
2. Filtracja fizyczna: nie trzeba całkowicie przepuszczać ciśnienia samej wody z kranu.
3.Woda mineralna: filtruje osad, glony, bakterie w wodzie, zatrzymuje minerały obojętne 
dla ludzkiego ciała, składniki, które sprawią, że Twoja woda pitna będzie zdrowsza. 
4. Bezpieczny i energooszczędny: łatwy w obsłudze, wygodny i szybki, wystarczy 
przekręcić przełącznik zaworu kulowego, i można korzystać z  elementu filtrująego 
oczyszczacza wody.

5. Instalacja urządzenia

Narzędzie: 
Klucz nastawny, manometr, pas surowca, otwieracz do otworów, wiertarka ścienna,

śrubokręt, obcinak do rur, rura PE, itp .:

Wybierz miejsce instalacji:
Musi być zainstalowany w pobliżu miejsca z odpływem podłogowym (takim jak kuchnia,

łazienka itp.). Należy go zainstalować w miejscu słonecznym lub w pobliżu wysokiej
temperatury).



Sprawdzić ciśnienie wody wlotowej: 
Zamknij źródło wody, podłącz miernik ciśnienia do źródła zimnej wody, a następnie

otwórz źródło wody, aby przetestować bramkę ciśnienia wody wlotowej. Jeśli tabela
prób ciśnieniowych przekracza (03MPa), zainstaluj reduktor ciśnienia. Aby zapewnić

dobre ciśnienie wody, spróbuj wybrać okres niskiego szczytu wody. 

Zamontuj akcesoria kadłuba
Zamknij źródło wody: usuń pozostałą wodę w rurze, a następnie użyj klucza

nastawnego, aby usunąć koniec wlotu wody z kranu (zawór kątowy i koniec węża
oplotowego), na ogół nie otwieraj połączenia między kranem a gumowym wężem 

(ponieważ koniec zwykle znajduje się pod zlewem i nie jest wygodny do demontażu);

Określ rure ciepłą i zimną wody
To urządzenie może być zainstalowane tylko na rurze zimnej wody i bezwzględnie

zabrania się instalowania na rurze ciepłej wody.

Zainstaluj oczyszczacz
Metoda wlotu: Podłącz trójnik wlotu wody w losowym złączu do zaworu kątowego

(dokręcić kluczem nastawnym). Podłącz zawór kulowy do trójnika wlotu wody. (dokręcić
kluczem nastawnym), podłączyć rure PE do zaworu kulowego, dokręcić kluczem

nastawnym, spróbować wyciągnąć rurę PE, aby sprawdzić, czy istnieje ryzyko
odpadnięcia.

 Metoda 2 : podłącz rurę PE do kranu, zamocuj baterię na zlewie lub przymocuj ją do
ściany za pomocą zawieszki i podłącz drugi koniec rury PE do interfejsu oczyszczania

wody. 



Sprawdź, czy nie ma wycieków wody
Po instalacji osusz urządzenie suchą szmatką, otwórz zawór kulkowy źródła wody na

pięć minut, upewnij się, że nie ma wycieku wody, otwórz kran z czystą wodą, a następnie
otwórz zawór kulowy wydmuchowy, aby wypłukać.

Płukanie
Przepłukiwanie patrz instrukcje dotyczące korzystania z instrukcji.

Degustacja
Sprawdź, czy są jakieś zanieczyszczenia, spróbuj, czy jest jakiś zapach i czy smak dobry.

Miejsce czyszczenia
Po zakończeniu instalacji oczyść kuchnię i podłogę.

6. Zasada działania



7. Instrukcje debugowania

1. Otwórz zawór kątowy wlotowy. Przy pierwszym otwarciu zaworu wlotowego należy 
otworzyć zawór do połowy pozycji. Upewnij się, że nic nie przecieka, dopóki nie zostanie 
w pełni otwarty. 

2. Po otwarciu zaworu wlotowego wody, wypłuka on czarny granulowany węgiel 
drzewny, co jest normalnym zjawiskiem.

3. Zapakuj instrukcję instalacji i zacznij szkolić klientów, jak używać i konserwować 
oczyszczacz wody.

4. Zachęcaj klientów do korzystania z większej liczby oczyszczaczy wody. 

5. Warto korzystać z oczyszczaczy wody w lecie. 

6. Normalnym zjawiskiem jest, że przepływ wody staje się nieco mniejszy w zimie, 
ponieważ temperatura wody jest niska i aktywność cząsteczek wody jest zmniejszona. 

7. Jeśli użytkownika nie ma w domu przez dłuższy czas, należy zamknąć zawór kątowy 
wlotu. Zapobiegaj wyciekowi wody z powodu nadmiernego ciśnienia wody i unikaj 
niebezpieczeństwa zalania domu.

8. Jeśli musisz powiesić oczyszczacz wody na ścianie, musisz najpierw upewnić się, że 
płyta wisząca jest mocno zamocowana, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia oczyszczacza wody:

8. Losowe akcesoria

Numer Kod
akcesoria Nazwa akcesoria Opis Ilość

1 BZ-00049 Certyfikat 1

2 BZ-00002 Instrukcja obsługi 1

3 SJ-00038 Wtyczka ścienna 7

4 SJ-00066 Płyta blokująca 1/4 szybkozłączka 3

5 SJ-00195 Dwupunktowy zawór sterujący
- typ a średnica rury 1/4 1

6 SJ-00030 Klucz do powłoki membranowej Powłoka membrany RO 1

7 SJ-00032 Pojedynczy kran Naprawiono użycie baterii 1

8 SJ-00005 Rura PE 5

9 WJ-00017 Kran-bateria trójdzielna typu
''gęsiej szyi'' 

2 punkty pojedynczego
przycisku 1



10 WJ-00015 Dwupunktowy zawór kulowy 1

11 WJ-00001 Gwoździe do ścian ze stali
nierdzewnej 7

12 WJ-00014 Trójnik wlotu wody 1
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