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1. Занурити шланг у воду, перевірити, щоб поплавок тримав сітку на глибині 20-50 см, щоб в насос 

потрапляла вода не з дна і не з поверхні. 

2. Від’єднати фітінг від шланга, всмоктати в нього воду, під’єднати заново, підключити до насоса. З іншої 

сторони шланга є зворотній клапан, вода не витече. 

3. В ідеалі перший раз вертикальні колби заповнити хоча б до половини водою, не критично. Це 

збільшить ресурс насосів. 

4. Треба заповнити насос водою: відкриваєте кран, шо виходить з насоса і заливаєте в нього воду поки 

вона не буде триматися на одному рівні, заповнивши кран. Ввімкнути напругу. Секунд через 10 

натиснути на червону кнопку на датчику сухого ходу другого насоса (примусово його включити), 

трішки відкрити кран – якщо з нього бризкається, значить він засмоктав достатньо води і вже працює. 

Якщо ні – відкрити повністю, долити ще, поки не почне бризкатися. Як почав – закриваємо кран. 

5. Тепер водою має заповнитися вся система, і почати литися з 2х трубочок – з одної очищена питна, з 

другої – початкова. Приладом робимо міні аналіз (ТДС) - вимірюємо значення в воді питній і 

початковій, мають відрізнятися разів в 10. Краще всього робити цей аналіз як набереться вода в 

накопичувальну ємкість.  

6. Питна вода проходить великий горизонтальних фільтр (мембрану), активоване вугілля та 

ультрафіолетовий знезаражувач. В комплекті є змінна мембрана, ії треба замінити, коли значення ТДС 

буде в 2 рази відрізнятися від початкового при однаковій температурі. Теоретично це раз в декілька 

місяців. 

7. Ресурс вертикальних колб дуже залежить від якості води, ресурс розрахувати неможливо, і треба 

орієнтуватися на швидкість фільтрації з початку експлуатації. Якщо на початку фільтр має очищувати 

0,7-1 л/хвилину, то якщо продуктивність впала на половину – замініть їх. 

8. В системі відсутня яка небудь автоматика, щоб мінімізувати поломки і складності. Тому по суті є 3 

важливі стадії – запуск (наповнення насосу), перевірка очищеної води, помірний контроль скорості 

фільтрації. Приємного користування. 
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