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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za výběr značky IMRITA.

Před instalací přístroje doporučujeme si pečlivě přečíst tento návod.

Máte-li během používání jakékoli dotazy, přečtěte si prosím pozorně tento návod nebo 

nás kontaktujte přímo. Email: info@h2onanotec.cz

Vaše cenné komentáře k našim produktům a službám jsou velmi vítány.
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Filtrační vložky

Zadní plášťDržák filtračních vložek 

Spodní část

Vstup vody Konektor napájení

Horní víko

LED displej 

Výstup vody

Funkce a vlastnosti

Čistá a lahodná voda
o Reverzní osmoza používá speciální membránu, která nepropustí a odfiltruje všechny 

částečky větší, než 0,0001 mikronu. Odstraní tedy odstraní tedy rez, koloidy, bakterie, 
těžké kovy, mikroplasty, vodu změkčí a odstraní z ní i další škodlivé látky ve vodě.

o Vložka z aktivního uhlí odstraní organické látky a chlor ve vodě.

o Vysoký průtok bez nutnosti použití zásobníku zaručuje nejlepší kvalitu vody.

o Vysoký průtok bez použití rezevního zásobníku zaručuje, že nedojde k sekundární 
kontaminaci vody

o Velmi tichý design díky své unikátní konstrukci

o LED kontrolky ukazují stav filtračních vložek

o Vnitřní bezešvé vodní vedení zaručuje absolutní těsnost

o Při výměně filtračních vložek se automaticky zavírá průtok vody

o Výměna vložek je jednoduchá a rychlá

o Filtrační vložky mají samo zamykací mechanismus zaručující vodotěsnost

o Umožňuje volbu čisté vody, která byla vyčištěna pouze uhlíkovým filtrem a ultračisté vody 
vyčištěné reverzní osmózou.

.1.



Instalace
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PP filtrační vložka ¨

AC filtrační vložkater 

Zpětný ventil

Výpustní ventil

Průtokoměr

Tlaková pumpa

TDS sonda

Kohoutek pro čistou vodu
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Roháček studené vody

       Vstupní filtr

7 RO membrána

10   Vysokonapěťový spínač

13 Odpad

Elektrické schéma
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Parametry produktu

Typ: Filtr vody na bázi reverzní osmózy Označení.: IMT-NF6

Typy filtrů: PP+C+RO Schopnost filtrace: 0.0001 mikronů

Průtok: 1.31L/min   Vstupní tlak: 0,1-0,4 MPa

Teplotaa: 5 -38℃ Aplikace: vodovodní řád 

Příkon: 120W Napětí/Frekvence:  110-220V~50/60Hz

Typ elektrické ochrany: IP 54 Rozměry : 491x170x459(mm)

Filtrační vložky

Typ filtru PP filtrační vložka RO filtrační vložka 

Schopnost filtrace 5μm 0.0001μm

Materiál PP RO membrána

Množství 1ks 1ks

Funkce
Odstraňuje písek, rez a 
další větší částice

Odstraňuje těžké kovy, 
viry, bakterie, pesticidy 
a ostatní chemické 
látky, změkčuje vodu

Interval výměny filtračních vložek

Typ filtru PP filtrační vložka RO filtrační vložka

Interval výměny 6-12 měsíců 12-24 měsíců

Pozn§mky k ģivotnosti vloģky:

1. Ģivotnost vloģky je pouze doporuļen². VymŊŔte vloģku v z§vislosti na kvalitŊ vaġ² vody.  
Vyměňte vložku, pokud zpozorujete následující: 

o Pokud svítí LED kontrolka, upozorňuje vás na nutnost výměny vložky
 Kvalita vody se zhorġila nebo se sn²ģil prŢtok vody. Filtr je ucpanĨ.

2. Pokud instalujete pŚ²stroj s v²ce zneļiġtŊnĨm zdrojem vody, je nutn§ vĨmŊna dŚ²ve:
o Pouģ²v§te Ś²ļn² vodu
o Pouģ²v§te vodu ze zneļiġtŊnĨch studn²
o Zdroj vody je jin§ povrchov§ nebo mŊlk§ voda

AC filtrační vložka 

100μm

Aktivní uhlí

1ks

Odstraňuje zbytkový 
chlor a případný zápach, 
zlepšuje chuť vody

AC filtrační vložka 

6-12 měsíců
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INSTALACE

Příprava instalace
1. Z kontrolujte, zda balení produktu není poškozené, zkontrolujte, jestli je balení kompletní podle 

Obsahu balení na str. 11

2. Nalezněte vhodné místo pro instalaci

a. Vzdálenost k nejbližší zásuvce by neměla by větší, než je délka elektrického kabelu

b. Zkontrolujte, zdali povrch, kde chcete přístroj instalovat unese váhu přístroje

c. Máte v blízkosti sifon nebo odpad

3. nstalujte redukční ventil, jestliže tlak ve vašem vodovodním potrubí je vyšší, než 0,4 MPa

4. Je možné před tento přístroj předřadit ultrafiltraci. Prodlouží to životnost obou filtračních vložek

5. Neinstalujte přístroj v exteriéru. Teploty zde jsou příliš vysoké nebo příliš nízké. To ovlivní kvalitu vody

a může poškodit přístroj

6. Připravte si následující nástroje, které budete potřebovat při instalaci jako nastavitelný klíč, nástroje 

 pro vyvrtání otvoru a upevnění kohoutku

7. Připravte si polyetylénovou trubku pro instalaci

Jednotlivé kroky instalace
1. Zavřete přívod vody Ujistěte se, že je voda skutečně zavřená. Otevřete kohoutek pro snížení tlaku 

soustavy

2. Instalujte kohoutek na vyčištěnou vodu: Nejméně 2,5 cm od okraje kuchyňské desky vyvrtejte 

odpovídající otvor (průměr vrtáku je 30 mm) a kohoutek v otvoru upevněte. Připojte 1/4’PE spojku.

3. Připojení trubek a hadiček

a. Odstraňte na přístroji krytky vstupu vody, výstupu čisté vody, výstupu ultračisté vody a 

výstupu odpadu.

b. Na roháček studené vody instalujte adaptér, který umožní připojení  PE hadičky. Ujistěte 

se, že je adaptér dobře utěsněn a nebude kapat. Zapojte 3/8’ hadičku do adaptéru a druhý 

konec připojte do vstupu přístroje. 

c. Vezměte 1/4"hadičku, připojte jeden konec na kohoutek pro čistou vodu a druhý na výstup 

pro čistou vodu na přístroji

d. Vezměte 1/4" hadičku, připojte jeden konec na kohoutek pro ultra čistou vodu a druhý na 

výstup pro ultra čistou vodu na přístroji

e. Vezměte 1/4" hadičku, připojte jeden konec do odpadu a druhý na výstup pro odpadní vodu 

na přístroji jak je vyobrazeno na Obr. 1

Kohoutek čisté vody

Výstupní hadička

Odpadní hadička

Obr.1 Instalační schéma

4. Připojte zdroj napájení

Dejte kabel do zásuvky a přidělejte duhý konec k přístroji na vstup označený POWER dle Obr. 2

Zdroj napájení

Obr. 2 Připojení elektřiny
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5. Vyplachování

Zkontrojte těsnost všech spojů po instalaci. 
Doporučujeme přístroj propláchnout před prvním použitím. Postup je následující
Otevřete přívod vody. Přístroj je nejprve třeba vypláchnout dle následujícího postupu.
Vyplachování: Otoevřete kouhoutek, připojte k elektrické síti, přístroj se začne automaticky proplachovat. 
Proplachování bude trvat zhruba 20 minut a přístroj bude potom připraven v pracovním režimu,
Doporučujeme ještě manuálně několikrát přístroj propláchnout. Zlepší to chuť vody.  postup je následující:

1. Zavřete kohoutek, přístroj je v pohotovostním režimu, Zmáčkněte a podržte “SET” po dobu min. 
3 sekundy. To nastartuje manuální proplach. Opakujte 10x.

2. Otevřete kohoutek na 20 minut. 
3. Zavřete kohoutek  a cyklus opakujte po 12 hodinách
4. Otevřete kohoutek a odpouštějte vodu po dobu 20 min. Opakujte celkem 4x.

Poznámka:

Vyplachujte přístroj tímto způsobem pokaždé, když:

1. Přístroj nebyl používán déle, než 1 měsíc
2. Přístroj byl používán po dobu 3 měsíců
3. Po výměně filtračních vložek

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Popis LED displeje

REPLACE

RESETSET

Obr. 3 LED displej

1 . Funkce vyplachování

Když přístroj připojíte do zásuvky, spustíte tím přípravnou fázi přístroje,  LED displej se rozsvítí a 
zobrazí se písmena A,B,C s kruhovými symboly, které zobrazují životnost filtračních vložek, symbol 
"        " svítí. Přístroj zahájí vyplachování, po 180 sekundách se přepne do pracovního režimu výroby 
vody. Pokud během 15 sekund nebudete vyrábět vodu LED displej se automaticky zhasne. 

2 . Výroba čištěné vody a pohotovostní režim

Po propláchnutí přístroje otevřete kohoutek a přístroj přejde do režimu výroby filtrované vody, kontrolka 

  “       ” se rozsvítí. Zavřete kohoutek, rozsvítí se symbol “      ” .

3 . Manuální proplachování

Lze použít pouze pokud přístroj není v režimu čištění. Zavřete tedy kouhoutek na čistou a ultračistou vodu 
a po dobu min. 3 sekundy stiskněte tlačítko “SET”. Přístroj zahájí operaci proplachování. Pro ukončení 
proplachování opět stiskněte tlačítko “SET”. Přístroj ihned proplachování zastaví. V režimu čištění vody 
(tedy když čerpáte z kohoutku vodu) je tlačítko “SET” neaktivní.

4 . Automatické zastavení vody

Když přístroj detekuje, že nepřetržitě čerpáte vodu více než 6 hodin, přístroj se přepne do servisního 
režimu a kontrolka "         "   bliká.

Výměna filtračních vložek

1. životnost připomenutí filtrační vložky
Když objem výroby vody dosáhne jmenovitého celkového objemu výroby vody, stroj připomene 
automatickou výměnu filtrační vložky; Displej LED se rozsvítí, písmeno, jehož platnost vypršela, bude 
blikat a je třeba jej vyměnit. Dvojitý režim monitorování průtoku a použití času pro připomenutí výměny 
filtru, když je vyčerpán jmenovitý průtok nebo vyprší specifikovaná doba použití filtračního prvku, alarm 
se připomene.

2. Metoda výměny
1) Vypněte vodovodní kohoutek, stiskněte „SET“ na 3 sekundy pro spuštění ručního proplachování pro 
dekompresi.
2) Otevřete kohoutek výstupní vody, odpojte přívod el.
3) Otočte filtrační vložku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
4) Vložte novou filtrační vložku do správné polohy, otočte ji o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, 
dokud nebude utažena (jak je znázorněno na obr. 4).
5) Připojte k napájecímu zdroji a stroj podle výše uvedených kroků ošetřete pryskyřicí.

Tip: Při výměně vložte filtrační vložku do správné polohy. V opačném případě to může způsobit, 
že stroj nebude fungovat normálně, nebo dokonce stroj poškodit.
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Pic. 4

3, Reset filtrační vložky
1) Resetování filtrační vložky s prošlou životností
Stiskněte „RESET“ déle než 3 sekundy, stroj automaticky resetuje filtrační vložku, kterou je třeba 
vyměnit. Reset je úspěšný, dokud nejsou písmena plná a nepřestanou blikat; Pokud je třeba současně 
„RESETOVAT“ dva nebo více filtrů, stiskněte tlačítko „RESET“ na déle než 3 sekundy.
2)Nuceně resetujte nevyčerpanou filtrační vložku
Stiskněte „SET“ déle než 3 sekundy pro přepnutí na specifikovanou filtrační vložku, která má být nuceně 
„RESET“; Stiskněte znovu „RESET“ na 3 sekundy, dokud nebude specifikovaná filtrační vložka „RESET“.
Poznámky: Bzučák bude pípat po dobu 3 sekund, když je filtrační vložka úspěšně dokončena
„RESET“ běžná údržba.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

1. V případě poruchy nerozebírejte prosím nerozebírejte přístroj stroj bez povolení.
2. Neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k poškození přístroje.
3. Nenechávejte přístroj v prostorách, kde může být teplota nižší než 4°C. Mráz může přístroj zničit.
4. Po údržbě vodovodního potrubí je nutné vypustit sediment z jiných potrubí, jinak může velké 

množství sedimentu vést k zablokování filtrační vložky a snížit její životnost.
5. Vypněte napájení a va odpojte přívodní hadici, když přístroj přestane používat na dlouhou dobu.
6. Proplachujte přístroj min. 10 minut po dlouhodobém odstavení přístroje.

6, K čištění nepoužívejte ředidlo, alkohol a jiné, jinak může dojít ke změně barvy, deformaci atd.

7, Pravidelně kontrolujte, zda z kanalizačního otvoru vytéká voda a zda je voda proudící do kanalizace 

hladká, když stroj pracuje.

8, Vyměňte filtrační vložku podle její životnosti a místní kvality vody.

9, Pokud stroj během používání nefunguje, okamžitě zavřete vstupní úhlový ventil a napájení, 

zkontrolujte"

Poruchy a manipulace ",Pokud se závada nevyřeší, kontaktujte prosím prodejce nebo IMRITA. 

10,Způsob údržby

1) Odšroubujte 6 šroubů na zadním krytu a vyjměte je při výměně vstupního solenoidového ventilu, 
průtokoměru, zpětného ventilu, vysokonapěťového spínače, sondy TDS a integrovaného vodního 
kanálu atd.
2) Nejprve sejměte zadní kryt a poté vytáhněte 1/4'' PE hadičku z vodního toku a poté odšroubujte 8 
šroubů na spodní základně a sejměte je při výměně čerpadla, ovládacího panelu (jak je znázorněno na 
obr.5).

6 7 8

6

7
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Filttrační vložky Horní kryt Zadní kryt Vstup vody

Tlaková pumpa Základní deska LED řídící panel Spodní kryt

Obr. 5
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PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

V následující tabulce je seznam možných poruch a jejich příčin, podívejte se prosím na jejich obecné 
způsoby odstranění. 

Porucha Příčina Odstranění

Voda z přístroje nevytéká

Zavřený přívod vody 

Filtrační vložky nejsou ve 
správných pozicích

Nezastrčená nebo špatně 
zastrčená vidlice přívodu elektřiny

Vysokonapěťový spínač je 
rozbitý nebo nejde resetovat

Otevřete přívod vody

Dejte vložky do správné pozice

Zkontrolujte zapojení 
vidlice do zásuvky

Vyměňte vysokonapěťový 
spínač

Voda není dobře vyčištěná 

Vysokotlaká pumpa je spálená 
nebo nejde nastartovat

Elektronická deska byla 
spálená přepětím

Vyměňte vysokotlakou pumpu

Vyměňte elektronickou desku

Během výroby vody neodtéká 
nic do odpadu

PE trubky jsou ohnuté nebo zkroucené

Teplota vody je příliš nízka,
pod 4°C (v zimě)

Výpustní odpadní ventil je zavřený

Zásobník na vodu je poškozený

Filtrační vložky jsou vyčerpané nebo 
skončila jejich životnost

Filtrační vložka je ucpaná

Zajistěte, aby PE trubky nebyly 
zkroucené

To je normální

Otevřete odpadní ventil

Vyměňte zásobník

Vyměňte filtrační vložky

Propláchněte nebo vyměňte 
filtrační vložky

Z přístroje nevytéká voda pokud je 
přístroj v režimu výroby vody

PE trubička je zkroucená 
nebo zalomená

Odpadní Solenoid ventil je ucpaný

Upravte nebo vyměňte PE 
trubičky

Vyměňte  Solenoid ventil

large sewage flow drains out 
when in water production status

Vyměňte Pcb desku

Voda odtéká do odpadu i v 
pohotovostním režimu

Vstupní ventil je poškozený 

Poškození Pcb desky způsobil zkrat 
na Solenoid ventilu

Vyměňte vstupní ventil

Vyměňte Pcb desku

Voda má nepříjemný zápach
Přístroj nebyl dlouho používán

Přístroj spouští výrobu vody 
opakovaně

Spínač vysokého napětí nefunguje 
správně

Zpětný ventil nelze zavřít při 
uvolnění tlaku

Pcb deska je poškozená 

Vyměňte spínač vysokého napětí

Vyměňte zpětný ventil

Vyměňte  Pcb desku

Čistička vody se nezastaví a 
voda se nepřetržitě vyrábí, 
když je kohoutek čištěné 
vody uzavřen

Spínač vysokého napětí 
nefunguje správně

Filtrační vložka je ucpaná nebo je 
přerušen přívod vody

Zásobník vody je netěsný

Kohoutek čištěné vody nebo vedení 
napájecí vody jsou netěsné

Vyměňte spínač vysokého napětí

Vyměňte filtrační vložku nebo 
zkontrolujte přívod vody

Vyměňte nádrž

Vyměňte kohoutek nebo vedení 
napájecí vody

Kohoutek vyčištěné vody uniká nebo 
dochází k nadměrné spotřebě vody

Vyměňte kohoutek a restartujte 
systém

 symbol bliká

Tlak čerpadla je nedostatečný

Pcb deska je poškozená

Vyměňte čerpadlo

Vyměňte Pcb desku

Přístroj se nezastaví a voda je 
nepřetržitě vyráběna, když je 
kohoutek čisté vody zavřený

Filtrační přístroj Kohoutek na filtrovanou vodu

Nerezová opletená hadice 1/2"G 1/4'' PE hadičky

Rychloupínací klíč 1/2'' spojka

1/2''G rychlospojka Napájecí adaptér

Manuál

OBSAH BALENÍ

Filtrační vložky jsou vyčerpané nebo 
skončila jejich životnost

Propláchněte nebo vyměňte 
filtrační vložky

Vyměňte filtrační vložky

Vyměňte  Solenoid ventil

Vyměňte filtrační vložkyFiltrační vložky jsou vyčerpané nebo 
skončila jejich životnost

Odpadní Solenoid ventil je ucpaný

Poškození Pcb desky způsobil zkrat 
na Solenoid ventilu

Pcb deska je poškozená Vyměňte Pcb desku
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