
AQUA PROTECT 

návod k použití 
(slouží zároveň jako záruční list)

Použití
Blahopřejeme vám k nákupu tohoto skvělého a velmi 
jednoduchého bezpečnostního zařízení. Výrobek je určen pro 
použití s filtračním zařízením řady AQUA 50 – 400 a slouží 
k ochraně vaší domácnosti před možným únikem vody 
z filtračního zařízení, prosakováním či možným vytopením 
způsobeným tlakovými výkyvy a rázy ve vodovodním potrubí. 
Velkou výhodou AQUA PROTECT je jednoduchá instalace 
a naprostá spolehlivost. 

Princip
AQUA PROTECT je složený ze zádržné plastové misky 
a pojistného ventilu, který uzavře přívod vody k filtračnímu 
zařízení v případě, že dojde k úniku vody do sběrné misky. 
Principem AQUA PROTECT je speciální lisovaná textilní tableta. 
Ta je vložená v pojistném „předpruženém“ ventilu, po namočení 
velmi rychle zvětší svůj objem a mechanicky tento ventil uzavře 
na přívodu vody do filtračního zařízení.
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Výměna tablety
KROK 1
Vypněte přívod vody a odstraňte příčinu 
jejího úniku. V případě filtračního zařízení 
AQUA doporučujeme kontaktovat 
servisní oddělení AGRO AQUA PRO 
nebo servisního technika.

KROK 2
Vyjměte použitou tabletu z pouzdra 
a vysušte řádně celou sběrnou misku.
Ujistěte se, že jsou všechny spoje 
řádně utažené,  utěsněné, hadičky 
řádně zastrčené a pusťte opět vodu.

KROK 3
Pokud nepozorujete žádný únik vody, 
vložte novou tabletu do pouzdra 
a zajistěte páčkou. AQUA PROTECT 
je nyní opět připraven k použití.

Váš AQUA poradce:

Postup montáže
1. Vypněte přívod vody. 
2. Pomocí přiložených šroubů a matic připevněte objímku 

ke sběrné misce. Šrouby dotahujte opatrně, aby nedošlo 
k poškození plastových dílů.

3. Pojistný ventil přiložte na vyhrazené místo na sběrné 
misce a pomocí krátkých vrutů jej přišroubujte. ZATÍM 
NEVKLÁDEJTE TABLETU!!

4. Vstupní hadičku zapojte do vstupu vody označeného 
„IN“ na pojistném ventilu.

5. Připravte si další hadičku, kterou zapojíte mezi výstupem 
ventilu označeným „OUT“ a vstupem vody do filtračního 
zařízení (na první tubě).

6.  Nasuňte sběrnou misku i s ventilem na filtr tak, aby 
prostřední tuba byla v objímce. Je možné, že budete 
muset trochu povolit objímku, abyste tubu nasunuli až 
nadoraz. Přesto by měla držet v objímce pevně a neměla 
by mít tendenci vyklouznout.

7. Překontrolujte pečlivě, zda jsou všechny hadičky pevně 
zasunuty a zajištěny.

8.  Pusťte vodu a pozorujte, zda nedochází k úniku vody. 
V případě potřeby hadičky nebo součásti přetěsněte 
a opakujte tento krok, dokud si nebudete jisti, že voda 
nikde neuniká.

9. Pečlivě vysušte misku, zejména v místě, kde je vložena 
tableta. Ujistěte se, že je ventil opravdu dobře připevněn 
a doléhá na dno misky.

10. Vložte tabletu do pouzdra zúženým konce dolů a zajistěte 
shora páčkou. AQUA PROTECT je nyní připraven 
k použití.

Technická data:
Rozměry (d × š × v): 360 × 160 × 40 mm 
Hmotnost: 454 g
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