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INSTRUCTIUNI GENERALE INSTRUCTIUNI GENERALE

Pentru protectia si siguranta dumneavoastra si buna functionare a produsului cititi
cu atentie intructiunile care urmeaza!

Avertizare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani minore sau defectarea produsului.

Atentionare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau defectarea produsului.

Pericol Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau chiar moartea.

Nu trageti de furtunul de 
racordare daca doriti sa 
mutati produsul.

Poate cauza deteriorarea 
produsului sau aparitia 
scurgerilor de apa.

A se folosi doar pentru
filtrarea apei de la reteaua
orasului.
Nu folositi apa din puturi,
rauri, sau apa nepotabila.
Acestea pot provoca deteriorarea
produsului.

Nu dezmembrati si nu 
aduceti modificari 
produsului.
Interventiile asupra 
produsului sunt premise 
doar de catre personalul 
autorizat de producator.

Nu instalati produsul la o distanta 
mai mica de 20cm de perete 
pentru a putea avea acces facil 
la filtre.

A nu se instala in zone
unde temperatura scade
sub 0 grade celsius.

Cauzeaza defectarea 
aparatului prin acumularea
de gheata in interior.

CURAT

A se instala in zone curate.
Astfel se previne contaminarea 
apei filtrate.

Daca temperatura ambientala scade sub 0 grade celsius, apa din interiorul 
filtrelor si a componentelor poate ingheta si cauza deteriorarea aparatului. 
Nu depozitati aparatul la temperaturi negative.

Evitati instalarea
produsului langa surse de 
caldura sau sub lumina 
directa a soarelui.

Poate cauza decolorarea 
produsului.

Curatati produsul periodic sau 
ori de cate ori este necesar.

Evitati astfel deteriorarea 
prematura a produsului.

Nu lasati apa sa patrunda 
in interiorul aparatului.

Poate cauza deteriorarea 
produsului.

Nu racordati produsul la o distanta 
mai mare de 5 metri fata de sursa 
de alimentare cu apa.

Poate cauza scaderea parametrilor
de filtrare.

Nu instalati produsul 
intr-un loc cu umiditate
ridicata sa unde poate
fi stropit cu apa.

Poate cauza deteriorarea 
produsului.

Nu lasati copiii sa umble 
nesupravegheati la aparat.

Pot cauza deteriorarea produsului 
sau scurgeri de apa in jurul 
produsului.

Pastrati usa de acces la 
filtre inchisa in timpul 
utilizarii pentru a preveni 
patrunderea insectelor
sau a altor substante 
daunatoare.

Respectati intervalul de schimbare
al filtrelor. Daca nu sunt schimbate
la timp, filtrele pot cauza aparitia
mirosurilor neplacute si scaderea
paramaterilor de filtrare. Vezi 
pag 12 pentru informatii despre
schimbul de filtre.

Dupa o perioada mai 
lunga de nefolosire a 
purificatorului, lasati apa 
sa curga mai mult de 
5 minute inainte de a fi 
consumata.

5 min Folositi doar filtre de schimb
produse de POCOGRAM Korea
Utilizarea altor tipuri de filtre 
nu garanteaza functionarea in 
parametrii a produsului.

Nu folositi apa filtrata
pentru acvarii cu pesti.

Apa filtrata poate sa 
dauneze pestilor.

A nu se instala pe 
suprafete inclinate, 
covorase, suporturi
improvizate. 
Poate cauza defectarea
produsului sau chiar 
ranirea utilizatorului.



Filtre

Modul cuplare
filtre 

interschimbabil

Buton deblocare filtre

Carcasa robinet
detasabila

Duza

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA PARTI COMPONENTE

Avertizare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani minore sau defectarea produsului.

Atentionare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau defectarea produsului.

Pericol Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau chiar moartea.

Nu deconectati furtunul
de alimentare cu apa cand 
acesta este sub presiune.

Poate cauza deteriorarea 
produsului si scurgeri de 
apa.

In cazul in care scurgerile de 
apa persista, opriti alimentarea 
cu apa a produsului si contactati 
unitatea de service la 
tel. 0742 200 000

Verificati conectarea 
furtunului pentru a nu exista
scurgeri de apa.

Conectarea gresita poate 
cauza scurgeri de apa.

Nu miscati produsul 
in timpul functionarii.
Poate cauza deconectarea
furtunului si scurgeri 
de apa

Nu folositi substante pe 
baza de benzina, alcool
sau alte substante chimice
pentru curatarea 
produsului.
Poate cauza deteriorarea 
produsului.

Nu puneti obiecte sau 
sticle cu lichide pe aparat.

Poate cauza deteriorarea 
produsului.

A nu se instala aproape
de surse de combustibili/
gaz sau aparatura 
electrica de incalzire.

Scurgerile de combustibil
pot cauza incendii.

Nu pozitionati surse de 
caldura sau substante 
inflamabile langa produs.

Poate cauza incendii sau 
deteriorarea produsului.

Denumire parti componente

Faţă Spate

Tavă suport detasabila
cu gratar de scurgere

Usa de acces la filtre
Fitting intrare furtun

alimentare apa

Fitting iesire auxiliara
(frigider/baterie)

Robinet de 
pornire/oprire apa



Un beneficiu al iesirii auziliare este ca poate fi conectat un frigider cu dozator de apa,
livrandu-i acestuia apa purificata.

Valva de
siguranta

Reductor de
presiune

Fitting intrare furtun
alimentare apa

Fitting iesire auxiliara
(frigider/baterie)

Filtrul 3 Filtrul 2 Filtrul 1

Modul cuplare filtre 
Robinet de pornire/oprire apa

Duza

Diagrama montaj

DIAGRAMA/DESCRIEREA FILTRELOR

Descrierea filtrelor

FunctieDenumireProdus

Filtrul 1

Filtrul 2

Filtrul 3

Retine particule, rugina, clor, substante volatile organice si 
previne aparatia bacteriilor.

Retine bacterii, virusi, microbi, metale grele si impiedica
dezvoltarea bacteriilor.

Daca nu sunt folosite filtrele originale sau nu sunt inlocuite la timp, nu se obtin parametrii de filtrare 
garantati.
Durata de viata a filtrelor este orientativa si depinde in mod direct de calitatea apei de la intrare,
aceasta putand fi micsorata considerabil, in cazul unei ape de proasta calitate.

INSTALARE

Diagrama montaj

Baterie chiuveta

Apa
rece

Apa
calda

T-ul cu robinet

Furtun apa

Baterie auxiliara
(optionala)

Instalare

Fitting intrare furtun
alimentare apa

Fitting iesire auxiliara
(frigider/baterie)

Opriti robinetul de alimentare cu apa rece a bateriei de la chiuveta si intercalati T-ul cu robinet.
 

Scoateti dupul din fittingul de intrare. (Tinand apasata saiba fittingului de corpul acestuia, trageti
dopul afara). Conectati furtunul de apa de la T-ul cu robinet la fitingul de intrare din purificator. 
 

Porniti robinetul de alimentare cu apa rece si deschideti T-ul cu robinet.
 

Asigirati-va ca nu sunt scurgeri de apa in interiorul purificatorului si inchideti usa de acces la filtre.
 

Asigirati-va ca nu sunt scurgeri de apa la T-ul cu robinet si la fittingul de intrare.
 

A se instala doar la o retea de apa potabila. Nu folositi surse de apa neverificate. (put/fantana)
 

Retine clorul, substantele chimice organice si impiedica 
dezvoltarea bacteriilor datorita Argintului din componenta
filtrului. Imbunatateste gustul apei filtrate.



DE VERIFICAT INAINTEA UTILIZARII

UTILIZARE

Deschideti T-ul cu robinet
inaintea utilizarii.

Asigurati-va ca robinetul 
de alimentare este 
deschis.

DESCHIS Asigurati-va ca usa de acces
la filtre este inchisa.

In caz contrar purificatorul nu
functioneaza.

Lasati apa sa curga mai 
mult de 5 minute inainte 
de a fi consumata.

5 minute

La prima utilizare a purificatorului sau de fiecare data cand se inlocuiesc filtrele, vor aparea
bule de aer pentru o perioada scurta de timp, pana cand membranele intra in parametrii normali
de functionare. Acest fenomen nu dauneaza calitatii apei filtrate. 

Opriti alimentarea cu apa a purificatorului in cazul unei perioade mai lungi de nefolosire.
 

Pentru pornire rotiti robinetul de apa 
spre dreapta 

 

Pentru oprire rotiti robinetul de apa 
spre stanga 

 

DESCHIS 

INCHIS

CURATAREA EXTERIOARA 

INCHIS

Inchideti T-ul cu robinet.
 

Folositi un detergent neutru pentru curatarea 
exterioara a produsului si stergeti folosind o 
carpa moale si uscata.
 

CURATAREA TAVITEI DE SCURGERE

Indepartati tavita de corpul purificatorului.

Detasati gratarul tavitei.

Scurgeti apa colectata si stergeti cu o carpa moale.
Reasamblati tavita si atasati-o purificatorului.

CURATAREA DUZEI

Rasuciti duza spre dreapta.
Curatati duza sub jet de apa.

Montati la loc duza, rasucind-o spre stanga.



INLOCUIREA FILTRELOR

Deschideti usa de acces la filtre.
Alimentarea cu apa se opreste automat in momentul deschiderii usii. Nu fortati deschiderea usii la 
un unghi mai mare de 90.

Deschideti robinetul de curgere pentru a permite apei ramase in aparat sa se scurga. 

03 Ridicati toate cele 3 filtre pana in punctul de fixare, unde se aude un “click”.

04 Rasuciti la stanga si indepartati filtrul ce urmeaza a fi schimbat.

05 Introduceti noul filtru in conector si rasuciti catre dreapta pentru fixare.

06 Apasati butonul de deblocare a filtrelor si asezati-le in pozitia normala.

07 Notati pe filtru data la care a-ti efectuat schimbarea acestuia. Astfel veti putea avea o evidenta 
     a duratei de viata a fiecarui filtru.

08 Lasati apa sa curga pentru cel putin 5 minute pentru a aduce filtrele in parametrii normali de 
    functionare. In toata aceasta perioada apa filtrata poate avea o culoare neagra din cauza activarii 
    filtrului de carbune sau poate fi tulbure pana cand celelalte filtre vor intra in parametrii normali
    de functionare.

Folositi doar filtre de schimb originale.

5 minute
Buton deblocare filtre

Deschis

Inchis

INLOCUIREA FILTRELOR
INLOCUIREA MODULULUI 

Scoateti filtrele.
Rasuciti maneta in pozititia deschis si apoi desurubati-o.
Desurubati duza prin rasucire la stanga.
Detasati carcasa robinetului.
Rotiti modulul spre stanga pana cand triunghiul     este orientat in sus.
Scoateti modulul
Introduceti noul modul cu semnul negru la ora 12.
Rotiti noul modul spre dreapta pana cand lacatul      este pozitionat la ora 12.
Rotiti modulul astfel incat duza sa fie orientata in jos.
Asamblati carcasa robinetului.
Asamblati duza si maneta.
Conectati filtrele si apasati butonul de deblocare a filtrelor si coborati-le in pozitia normala.
Inchideti usa si lasati apa sa curga timp de 5 min pentru stabilizarea noului sistem.

Rasuciti Rasuciti

Duza

Marcaj negru
de orientare

Buton deblocare 

Filtrul 1



SPECIFICATII 

DE VERIFICAT RECOMANDARI UTILIZARE

Numele produsului

Producator

Utilizare

Greutate

Dimensiuni

Presiune de lucru

Temperatura de lucru

In cazul aparitiei unei functionari anormale, inainte de a contacta unitatea de service, 
verificati urmatoarele:

Casa/Birou

Simptom Verificati Efectuati

Gustul apei
este ciudat.

Nu curge
apa.

Debitul de 
apa filtrata a 
scazut brusc.

Purificatorul
scoate sunete

ciudate.

Apa filtrata
contine 
particule.

Exista 
scurgeri de

apa.

Purificatorul nu a fost folosit pentru o 
prioada lunga de timp?
Au fost schimbate la timp filtrele?

Este realizata corect conexiunea la
reteaua de apa?

A expirat durata de viata a filtrelor?
Este valva conector inchisa?

Este purificatorul asezat pe o suprafata 
plana?
Se sprijina/stau alte obiecte pe 
purificator?
Sunetul apare doar in momentul utilizarii?

A expirat durata de viata a filtrelor?

Purificatorul este instalat intr-un loc cu 
umiditate ridicata?

Lasati apa sa curga prin purificator pentru
cel putin 10 minute.
Inlocuiti filtrele expirate.

Deschideti valva de alimentare la apa.
Verificati daca furtunul nu este strangulat.
Verificati daca reteaua de apa este operationala.

Inlocuiti filtrele expirate.
Deschideti valva conector.

Asezati purificatorul pe o suprafata plana.
Nu lasati alte obiecte sa intre in contact cu
purificatorul.
Purificatorul nu are rezervor de acumulare,
prin urmare apa care curge prin filtre/duze
poate produce un mic zgomot.

Inlocuiti filtrele expirate.

Poate aparea condens din cauza diferentei 
de temperatura dintre apa filtrata si 
temperatura exterioara.

Recomandari

Perioada de inlocuire a filtrelor este calculata pe baza unui consum mediu de 10L pe zi. 
Daca consumul depaseste aceasta valoare, durata de viata a filtrului va scadea.

Produs Denumire Perioada de inlocuire

Filtrul 1

Filtrul 2

Filtrul 3

4 luni

12 luni

12 luni

Perioada de inlocuire

  

Perioada de inlocuire a filtrelor poate scadea daca apa de la retea este de proasta calitate. Acest
lucru produce colmatarea prematura a filtrului 2.

Pozitionarea filtrelor

Filtrul 1Filtrul 2Filtrul 3

Ordinea de montare a filtrelor trebuie respectata pentru o functionare corecta a purificatorului.


