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ВСТУП
Вітаємо вас із придбанням Системи очищення води eSpring™! Ви розумно вклали 
кошти у добробут свій і своєї родини, а також зробили важливий крок для поліпшення 
якості своєї питної води.
Всередині коробки ви знайдете основну систему очищення води із зазначеними 
частинам та інструкцію з реєстраційною карткою. Комплектація елементів буде 
різною, в залежності від типу встановлення системи. Дивіться відповідний розділ 
інструкції зі встановлення:
• Встановлення на стільниці
• Встановлення під стільницею
Щоб дізнатися, як називаються складові частини Системи, дивіться її детальне 
зображення праворуч.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перед початком встановлення приладу уважно прочитайте інструкцію користувача, 
щоб забезпечити правильну роботу вашої Системи очищення води eSpring.
УВАГА: Для підключення шнура електроживлення вам потрібна електрична 
розетка. Якщо вам потрібно встановити нову розетку, це має зробити 
електрик із відповідною ліцензією або сертифікатом, виданим згідно з 
чинним місцевим законодавством. Для правильного функціонування системи 
ця розетка повинна живитися безперебійно. Ваші дії у разі відключення 
електроенергії описані на стор. 7.
Для оптимізації роботи системи і забезпечення високої якість питної води 
картридж слід замінювати один раз на рік або щойно Система профільтрує 
5 000 л води залежно від того, що з цього настане раніше. Електронний модуль 
стежить за кількістю профільтрованої води, а також за тим, скільки часу картридж 
перебуває у використанні. Коли мине рік або коли картридж профільтрує 5000 л 
води, електронний модуль сповістить вас про необхідність заміни картриджа.
УВАГА: У місцевостях з низькою якістю води може спостерігатися зниження 
швидкості току води або з’являтись завчасне сповіщення про необхідність 
заміни картриджа – це означає, що замінювати картридж знадобиться частіше.
Система очищення води передбачає постійне підключення до електромережі для 
належного контролю виконання картриджем своїх функцій. Система пройшла випробування та сертифікацію NSF International і WQA у 

відповідності до Стандартів 42, 53 і 55. Інформацію про окремі забруднювачі та 
чинники зменшення ефективності наведено в Переліку робочих характеристик.
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ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
КОРИСТУЮЧИСЬ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИЛАДОМ, СЛІД ЗАВЖДИ 
ДОТРИМУВАТИСЯ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ЩОБ 
ЗМЕНШИТИ РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ, УДАРУ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ І/АБО ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, ЗОКРЕМА:

 1.  ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ. 
Якщо у вас досі є запитання з приводу встановлення або експлуатації вашої Системи 
очищення води eSpring™, зверніться до Відділу обслуговування споживачів, стор. 10

 2.  Усі проводові з‘єднання повинні відповідати місцевим вимогам до підключення проводів. 
Неправильне електричне з‘єднання може призвести до ризику удару електричним 
струмом. Проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком, якщо у вас виникли сумніви 
щодо правильності встановлення приладу.

 3.  Щоб запобігти удару електричним струмом, не кладіть шнур, кабель живлення, корпус або 
електронні складові приладу у воду або в інші рідкі речовини.

 4.  Слід стежити за нормальною роботою будь-якого приладу, яким користуються діти або 
який використовується в присутності дітей. Цей пристрій не призначений для використання 
людьми (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, а 
також з недостатнім досвідом і знаннями за винятком, якщо вони одержали вказівки щодо 
використання або не діють під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку.

 5.  Якщо при вашій раковині ви користуєтеся відкритим резервуаром гарячої води або таким 
резервуаром, що не має тиску (резервуаром умивальника, бойлером для підігрівання води), 
при встановленні приладу на наявний кран з дивертором просимо взяти до уваги таке:

   Пересвідчіться в тому, що резервуар з гарячою водою встановлено кваліфікованим 
сантехніком згідно з вимогами відповідної інструкції зі встановлення. Також кваліфікований 
сантехнік має встановити редуктор тиску до встановлення Системи очищення води 
eSpring. Редуктор тиску повинен зменшувати тиск при досягненні максимального тиску, 
який може витримати резервуар для гарячої води. Якщо редуктор тиску встановити 
неможливо, то Систему очищення води eSpring встановлювати не можна. Ця вимога не 
стосується встановлення приладу за умови наявності додаткового крану або стійкого до 
тиску резервуару для гарячої води.

 6.  Для того щоб від‘єднати прилад від мережі електропостачання, вийміть кабель живлення 
з електричної розетки.

 7  Від’єднуйте кабель живлення від електричної розетки перед чищенням або проведенням 
періодичного обслуговування (наприклад, перед заміною картриджа).

 8.  Містить ультрафіолетову лампу-стерилізатор. Використання пристрою не за призначенням 
може призвести до витоку ультрафіолетового випромінювання. Навіть невелика кількість 
ультрафіолетового випромінювання може завдати шкоди очам та шкірі.

 9.  Не користуйтесь у будь-який спосіб жодним приладом з ушкодженим електричним шнуром 
або кабелем живлення після порушення його роботи або після такого ушкодження.

10.  Використовуйте лише дозволені виробником запасні частини.

11.  Не користуйтеся приладом поза приміщенням.

12.  Пристрій повинен бути підключений до розетки з пристроєм диференційного струму 
з початковим робочим струмом, що не перевищує 30 мА. Розетка не повинна 
розміщуватись безпосередньо над раковиною або в зоні, де на неї може потрапити вода.

13.  Уникайте звисання кабелю живлення з краю стільниці, а також уникайте його контакту з 
гарячими поверхнями.

14.  Призначений лише до використання у домашніх умовах. Не використовуйте цей прилад не 
за призначенням.

15.  УВАГА: ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПЕРЕСВІДЧІТЬСЯ, 
ЩО ПРИЛАД СУХИЙ. ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІН ТАКОЖ ПОВИНЕН БУТИ СУХИМ І НЕ 
ПРОТІКАТИ.

16.  УВАГА: ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ АБО УДАРУ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ, НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДКРИТИ КОРПУС З ЕЛЕКТРОННИМИ СКЛАДОВИМИ. 
ВСЕРЕДИНІ ЦЬОГО КОРПУСУ НЕМАЄ ЖОДНОЇ ЧАСТИНИ, ЯКУ ВИ МОЖЕТЕ 
ДОГЛЯДАТИ ЧИ РЕМОНТУВАТИ ВЛАСНОРУЧ.

17.  УВАГА: Неправильне підключення до мережі електропостачання може призвести до ризику 
удару електричним струмом. Не перероблюйте кабель живлення. Якщо він не підходить до 
вашої розетки, попросіть кваліфікованого електрика встановити належну розетку.

18.  ОБЕРЕЖНО: Регулярно оглядайте прилад і сантехнічні кріплення на предмет протікання 
води, оскільки таке протікання може завдати шкоди вашому майну.

19.  Якщо на електронному модулі висвічується червона чашка або червоний телефон, це 
означає, що ультрафіолетова лампа не працює. Зверніться до Відділу обслуговування 
споживачів, стор. 10.

20.  Система пройшла сертифікацію на виведення з питної води радону при навантаженні  
15 л/день, але не інших потенційних джерел радону (у тому числі, повітря). Систему 
не можна використовувати для очищення питної води, рівень радону в якій перевищує 
4000 пКі/л.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ
Система очищення води eSpring призначена для використання лише з холодною, 
бактеріологічно придатною (питною) водою.

 1.  Систему було випробувано й сертифіковано NSF International і WQA у 
відповідності до Стандартів 42, 53 і 55 NSF/ANSI. Інформацію про окремі 
забруднювачі та чинники зменшення ефективності наведено в Переліку 
робочих характеристик.

 2.  Ця система Класу B відповідає Стандарту NSF/ANSI 55 і оснащена 
ультрафіолетовою лампою, яку потрібно заміняти через проміжки часу, що 
відповідають інструкціям виробника. Система призначена для додаткового 
бактерицидного очищення як очищеної і дезінфікованої питної води з громадської 
мережі водопостачання, так і іншої питної води, яку було протестовано і яку 
державні або місцеві органи охорони здоров апостроф в інший бік відповідної 
юрисдикції вважають придатною для споживання людьми. Система призначена 
для зменшення звичайної кількості лише непатогенних або шкідливих 
мікроорганізмів. Системи Класу B не призначені для очищення забрудненої води.

 3.  Систему потрібно встановлювати згідно з вимогами місцевого, регіонального 
або державного законодавства та нормативних документів.

 4.  Під час звичайної експлуатації, якщо систему кілька годин не використовували 
(наприклад, протягом ночі), перед користуванням пропустіть через неї воду 
протягом 1 хвилини.

 5.  НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ систему для очищення теплої або гарячої води, 
оскільки це може її пошкодити.

 6.  НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ пристрій при повному тиску в трубопроводі. Обов’язково 
встановлюйте з такими елементами: 
• Дивертор над стільницею 
• Додатковий кран під стільницею

 7.  За винятком свинцю і деяких інших сполук, Система очищення води eSpring 
НЕ ПРИЗНАЧЕНА для видалення таких розчинних неорганічних речовин, як 
залізо, кальцій, магній, фтористі сполуки, сполуки, що містять миш’як або 
нітрати.

 8.  До системи НЕ ПОВИННІ потрапляти матеріали, за допомогою яких сантехнік 
ущільнює з’єднання.

 9.  Наносьте на ущільнювальні кільця системи ТІЛЬКИ силіконові мастила або 
мастила, призначені для харчових продуктів. Під час чищення користуйтеся 
м’яким рідким миючим засобом для миття посуду та водою.

10.  Електронний модуль, (стор. 5) повідомить вам, коли потрібно замінити картридж.

11.  КАРТРИДЖ ПОТРІБНО ЗАМІНЯТИ ПРИНАЙМНІ ОДИН РАЗ НА РІК. Якщо 
ви користуєтесь приладом у місцевості з дуже поганою якістю води, може 
спостерігатись зниження швидкості току води фільтрування; це вказуватиме 
на те, що заміняти картридж знадобиться частіше. Навіть якщо швидкість току 
води залишається без змін, картридж потрібно заміняти, щойно мине рік або 
коли він профільтрує 5000 л води залежно від того, що з цього настане раніше.

12.  Ультрафіолетова лампа в картриджі містить ртуть. Утилізуйте її частини у 
відповідності до вимог державного і/або місцевого законодавства.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИЛАДУ НЕОБХІДНО 
ДОТРИМУВАТИСЯ ВИМОГ ЩОДО ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 
ЗАМІНИ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ВАЖЛИВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ЗАМІНИ 
ЛИШЕ ЕЛЕМЕНТИ, ЗАЗНАЧЕНІ В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ.
Гарантія відповідності Директивам 
Європейського Союзу
Цим компанія «Акцесс Бізнесс Груп» (Access Business Group) засвідчує, що цей 
виріб відповідає
 •  Основним вимогам та іншим відповідним положенням 

Директиви 2006/95/EEC
 •  Основним вимогам та іншим відповідним положенням 

Директиви 2004/108/EEC
 •  Усім іншим відповідним Директивам ЄС

ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

 Не використовуйте прилад для очищення води, яка є мікробіологічно 
небезпечною або якість якої невідома, якщо ви не маєте належного блоку 
дезінфекції, встановленого перед або за Системою.

Якщо ви маєте ослаблену чи ушкоджену імунну систему або якщо з медичних 
міркувань потребуєте абсолютно чистої води, перед використанням приладу 
проконсультуйтеся з лікарем.
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ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІЛЬНИЦІ  
(10-0188-UA)

Система очищення води eSpring встановлюється на стільниці, а дивертор і трубки 
приєднуються безпосередньо до крану. Система не працює зі змішувачами з 
висувною лійкою. Трубки потрібно міняти що два роки.
УВАГА: Приєднайте дивертор 
до крану, через який до 
системи буде постачатися 
ХОЛОДНА ВОДА. НЕ 
ПРОПУСКАЙТЕ ЧЕРЕЗ 
СИСТЕМУ ГАРЯЧУ ВОДУ.
Перед початком встановлення 
пересвідчіться в тому, що у вас 
є всі належні елементи (Рис. 1).
a. Дивертор
b. Трубки
c. 2 перехідники до кранів
d. 2 з’єднувані втулки
e. 2 з’єднуваних кріплення
f. Інструмент для монтажу

ПРИЄДНАННЯ ДИВЕРТОРА

1.  Відгвинтіть і зніміть аератор (сітковий екран) і 
шайбу з кінця свого крану (Рис. 2).

2.  Встановити дивертор на кран можна у два способи.
 a) Для кранів із зовнішньою різьбою
 a1)  Встановіть дивертор на кран і вручну затягніть шайбу проти 

годинникової стрілки до упору (Рис. 3).
 a2)  Якщо кран занадто малий, приєднайте відповідний перехідник, знявши 

верхню резинову шайбу з перехідника, щоб відкрити внутрішню різьбу 
та меншу шайбу. Встановіть дивертор на перехідник і затягніть вручну 
текстуровану втулку до кінця крану (Рис. 4).

 b) Для кранів із внутрішньою різьбою
 b1)  Якщо різьба на вашому крані внутрішня, то приєднайте відповідний 

перехідник із зовнішньою різьбою до кінця крану (Рис. 5 або 6). 
Встановіть дивертор на перехідник і затягніть вручну текстуровану 
втулку до кінця крану (Рис. 4).

ПРИЄДНАННЯ ТРУБОК ДО СИСТЕМИ І 
ПЕРЕВІРКА НА ВІДСУТНІСТЬ ПРОТІКАННЯ

**  ПЕРЕСВІДЧІТЬСЯ В ТОМУ, ЩО ПРИЛАД НЕ ПІДКЛЮЧЕНО ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
РОЗЕТКИ.

3.  Якщо трубки надто довгі, за допомогою 
гострого ножа переріжте їх на однаковій 
довжині, але там, де вони НЕ СКРІПЛЕНІ 
ОДНА З ОДНОЮ. Постарайтеся зробити 
рівний вертикальний надріз, забезпечивши 
рівний стик трубок (Рис. 12).

2.  Зніміть кришку з Системи очищення 
води . Зніміть електронний модуль 
(Рис. 11).

1.  Встановіть Систему очищення 
води eSpring у зручному 
місці, там, де трубка від 
крану дістає до системи, а 
адаптер електроживлення 
дістає до розетки з постійним 
електропостачанням (Рис. 10).

5.  Міцно надягніть велику трубку на великий шип, а малу трубку – на малий 
шип . Пригвинтіть гайки на шипах і затягніть їх вручну  (Рис. 9). За 
допомогою з‘єднувальних кріплень прикріпіть трубки до крану.

3.  Відгвинтіть і зніміть текстуровані гайки (Рис. 7).
4.  Надягніть велику гайку на велику трубку, а малу гайку – на малу трубку (Рис. 8).

Рис. 3

Рис. 9

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 2

Рис. 12

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 1

a

e

d
f

b

c
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ПРИЄДНАННЯ ТРУБОК ДО СИСТЕМИ І 
ПЕРЕВІРКА НА ВІДСУТНІСТЬ ПРОТІКАННЯ

**  ПЕРЕСВІДЧІТЬСЯ В ТОМУ, ЩО ПРИЛАД НЕ ПІДКЛЮЧЕНО ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
РОЗЕТКИ.

5.  Міцно надягніть велику трубку на великий шип, а малу трубку – на малий 
шип . Пригвинтіть гайки на шипах і затягніть їх вручну  (Рис. 9). За 
допомогою з‘єднувальних кріплень прикріпіть трубки до крану.

3.  Відгвинтіть і зніміть текстуровані гайки (Рис. 7).
4.  Надягніть велику гайку на велику трубку, а малу гайку – на малу трубку (Рис. 8).  4.  Проведіть кожну трубку з дивертора за схемою і ручкою зробіть на них 

поперечні позначки там, де це показано стрілками. Вставте з’єднувальні 
втулки у відповідні трубки, поки вони не дійдуть до кінців трубок (Рис. 13).

 6.  Дивертор контролює потік води 
відповідно до положення голки.

 a)  Голка висунута – тече очищена 
вода (Рис. 15A).

 b)  Голка всунута – тече неочищена 
вода (Рис. 15B).

 7.  Відкрийте кран холодної води і 
висуньте голку дивертора.

УВАГА: Вам знадобиться трохи часу, 
доки картридж просякне водою і вона 
почне литися з дивертора. Спустіть 
щонайменше 20 л води (приблизно 
5-15 хвилин), аби з картриджа вийшли 
повітряні пробки і вугільний пил. Якщо вода буде залишатись каламутною, 
дивіться розділ «Усунення неполадок», стор. 7.

 5.  Вставляйте кожну трубку в належне місце 
тримача, доки не дійдете до позначок або 
поки позначки не зникнуть (Рис. 14).

УВАГА: Вам доведеться долати спротив, 
доки трубки не будуть повністю вставлені.

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД 
СТІЛЬНИЦЕЮ ДОПОМІЖНОГО КРАНА
Для цього вам знадобиться встановлений на стільниці допоміжний кран. 
Встановлення Системи очищення води eSpring™ під стільницею дозволить 
максимально використати простір на самій стільниці і при цьому заховати трубки.
Систему постачання холодної води потрібно модифікувати, обладнавши її трійником 
з під’єднанням до запірного вентиля , який має зовнішню різьбу ½’’ (стандарту 
NPT, прийнятому у США) для з’єднання з ніпелем 
для шланга, який входить у комплект поставки 
(Рис. 17).  Детальну інформацію див. у наведених 
нижче покрокових інструкціях.
УВАГА: Для підключення адаптера живлення 
вам знадобиться електрична розетка. У разі 
її відсутності зверніться по допомогу до 
кваліфікованого електрика, що має дозвіл на 
професійну діяльність відповідно до місцевого 
законодавства. Розетка повинна мати 
постійне електропостачання для забезпечення 
належного функціонування системи. У разі збою в 
електропостачанні, див. стор. 7.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.  Зверніться до сантехніка для модифікації 

водопроводу та встановлення  
допоміжного крану.

2.  Визначте тип та розмір трубок, необхідних для сполучення холодного 
трубопроводу з кухонним краном.

3.  Приєднайте трійник до мережі постачання холодної води та окремий запірний 
вентиль до трійника до підключення допоміжного крана. Це забезпечить 
можливість спускати воду та прочищати систему очищення води під час заміни 
картриджа.

 a.  Усі фітинги та вентилі повинні бути придатними для використання з питною 
водою під тиском.

 b.  Придбайте пластмасові з’єднувальні манжети (кільця) для приєднання 
пластикових труб до металевих компресійних фітингів (слід зазначити, що 
для з’єднання металевих труб за допомогою металевих фітингів, як правило, 
використовуються металеві з’єднувальні манжети).

4.  Оберіть місце для встановлення допоміжного крану. На вашій раковині вже 
може бути додатковий заглушений отвір для розпилювача чи дозатора мила 
або додаткового крану, який можна використати для встановлення вашого 
допоміжного крану. Якщо ви демонтуєте приєднаний розпилювач, це місце має 
бути належним чином запломбовано. (Зверніться по допомогу до місцевого 
магазину сантехнічного обладнання).

5.  Якщо вам потрібно просвердлити новий отвір, він повинен мати діаметр 
32–45 мм, знаходитися не далі 100 мм від раковини і не ближче 32 мм від 
стіни. Перед свердлінням пересвідчіться в тому, що під раковиною або 
стільницею достатньо місця для розташування крану і приєднання його до 
Системи очищення води eSpring.

  УВАГА: Для масивних стільниць рекомендується використовувати дуже 
гостру кільцеву пилку з подвійним лезом і зробити пробний отвір. Якщо у 
вас порцелянова/керамічна раковина або стільниця, облицьована плиткою, 
радимо для свердління належних отворів звернутися по допомогу до фахівця.

  УВАГА: Враховуючи можливість удару або ураження електричним струмом, 
вживайте максимальних заходів безпеки під час роботи з електричним дрилем або 
з іншим електричним інструментом біля раковини. Постійно перевіряйте, щоб жодна 
частина вашого тіла або дрилю у цей час не контактувала з водою або вологою.

  ВАЖЛИВО: Якщо тиск води перевищує 860 кПа (8,6 бар), у трубу перед 
краном слід встановити пристрій регулювання тиску.

 8.  Перевірте прилад на відсутність будь-якого протікання біля дивертора, а 
також на всіх з‘єднаннях трубок (Рис. 16). Якщо ви виявили протікання або 
утворення бульбашок, дивіться розділ «Усунення неполадок», стор. 6.

УВАГА: Під час використання періодично перевіряйте пристрій на протікання.
 9.  Щоразу після користування приладом всувайте голку і закривайте воду.
10.  Перейдіть до ЗАВЕРШЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ, стор. 9.

Рис. 8

Рис. 10

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15A

Рис. 15B

Рис. 17

Рис. 16
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД СТІЛЬНИЦЕЮ 
ДОПОМІЖНОГО КРАНА (10-0189-UA)

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ УСІ ІНСТРУКЦІЇ, ЩОБ ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ МАЄТЕ ВИ ВСІ ПОТРІБНІ 
ЧАСТИНИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ.
Компоненти допоміжного крану (Рис. 18):
a. Носик
b. Кришка носика
c.  Поворотний або запірний вентиль
d. Резинова шайба
e. Металева шайба
f. Гайка-баранчик
g. Ніпель шлангу
h. Пристрій для демонтажу трубок
УВАГА: Ніпель шлангу містить контролер 
потоку, важливий для належного 
функціонування приладу.

1.  Покладіть Покладіть ЗЕЛЕНУ трубку  згори схеми, а СИНЮ трубку   
— внизу. У місцях, показаних стрілками, зробіть ручкою позначки на трубках.

2.  Втисніть носик крану в основний 
корпус . Відгвинтіть і зніміть гайку- 
баранчик , притискаючи м’яку 
прокладку до корпуса крану (Рис. 20).

3.  Утримуючи м’яку прокладку на місці, опустіть 
допоміжний кран і шланги через отвір у підставці під 
раковину або стільниці . Вам знадобиться помічник, 
який притримуватиме кран на місці, доки ви просунете 
руку знизу стільниці й надягнете гайку-баранчик 
через трубки на різьбу крану . Встановіть кран у 
бажаному положенні і затягніть гайку-баранчик, щоб 
закріпити кран на місці  (Рис. 21).

УВАГА: Якщо кран тримається не міцно, може 
знадобитись додаткова прокладка. Зверніться до 
Відділу обслуговування споживачів, стор. 10.

 4.  Зніміть кришку з системи 
очищення води . Зніміть 
електронний модуль  
(Рис. 22).

 5.  Вставте ЗЕЛЕНУ і СИНЮ трубки, 
приєднані до крана, у їхні відповідні 
місця у тримачі (Рис. 23).

УВАГА: Вам доведеться долати 
спротив, доки трубки не будуть 
повністю вставлені. Пересвідчіться 
в тому, що шланг вставлений 
повністю: до позначки або доки 
позначки на кожному з‘єднанні 
шлангу не зникнуть.

СТАН КРАПЛІ 
ВОДИ

СИМВОЛ 
ЧАШКИ

СИМВОЛ 
КАРТРИДЖА

ІНДИКАТОР 
ТРИВАЛОСТІ 

ЕКСПЛУА- 
ТАЦІЇ

ЗВУКОВИЙ 
СИГНАЛ

СИМВОЛ 
ТЕЛЕФОНУ КОМЕНТАРІ / ДІЇ

Звичайне зображення Сині Синій Синій Синій Вимкнено Вимкнено Нормальне функціонування приладу
Знято кришку 

(встановіть назад  
для відображення)

Сині Червоний* Синій Синій Повторний Вимкнено Загорається червоний символ чашки – не 
користуватися, повернути кришку на місце 

Картридж не 
прийнятий Сині Червоний* Вимкнено Вимкнено Повторний Вимкнено Встановити картридж – світло / червоне 

Символ чашки – червоний

Неполадка в лампі Сині Червоний* Синій Синій Повторний Червоний* Горить червоний символ телефону - 
потрібно замінити картридж

Залишилось менше 10% 
ресурсу картриджа Сині Синій Синій

Блимає 
останній 
сегмент

Одиничний 
на початку 

роботи
Вимкнено Замовте новий картридж

Закінчення терміну 
експлуатації картриджа Сині Червоний* Блимає Вимкнено Що 2 секунди Вимкнено Замінити картридж – світло / червоне

Система потребує 
технічного огляду Сині Вимкнено Вимкнено Вимкнено Повторний Червоний*

Символ чашки; символ телефону. Потрібен  
новий електронний модуль. Зверніться до 

Відділу обслуговування споживачів

Неполадка в системі Блимають Блимає / 
Червоний* Блимає Блимає Безперервний Блимає / 

Червоний*

Горить червоний символ телефону. Всі 
інші сегменти блимають. Негайно вимкніть 

прилад із мережі електропостачання. 
Почекайте 5 хв. Увімкніть пристрій і 

заново пропустіть воду. Якщо проблема 
залишиться, зверніться до Відділу 

обслуговування споживачів

Порожній дисплей Вимкнено Вимкнено Вимкнено Вимкнено Вимкнено Вимкнено
Увімкніть електроживлення 

приладу або почекайте відновлення 
електроживлення.

Відсутність краплин 
води

Не сині, не 
рухаються Вимкнено Синій Синій Вимкнено Вимкнено

УФ-стерилізація відсутня. Зазвичай, дисплей 
не змінюється під час току відфільтрованої 
води. Збій сенсора. Зверніться до Відділу 

обслуговування споживачів.
*Якщо символ телефону або чашки світиться червоним, це свідчить про відсутність живлення приладу і відсутність УФ-стерилізації води.

11.  Закрийте допоміжний кран. 
Перевірте прилад на відсутність 
будь-якого протікання на усіх 
з‘єднаннях трубок  (Рис. 26). 
Якщо ви виявили протікання або 
утворення бульбашок, дивіться 
розділ «Усунення неполадок», 
стор. 6.

УВАГА: Під час використання 
періодично перевіряйте пристрій на 
протікання.
12.  Перейдіть до ЗАВЕРШЕННЯ 

ВСТАНОВЛЕННЯ, стор. 9.

10.  Відкрийте допоміжний кран . Відкрийте запірний вентиль 
водопостачання, і вода почне проходити крізь систему  (Рис. 26).

УВАГА: Вам знадобиться трохи часу, доки картридж просякне водою і вона почне 
литися з дивертора. Спустіть щонайменше 20 л води (приблизно 5-15 хвилин),  
аби з картриджа вийшли повітряні пробки і вугільний пил. Якщо вода буде 
залишатись каламутною, дивіться розділ «Усунення неполадок», стор. 7.

 9.  Надягніть червоний шланг на мундштук 
у ніпелі шлангу і затягніть гайку за 
допомогою розвідного ключа (Рис. 25). 
Перевірте усі з’єднання на відсутність 
протікань.

 7.  Прикріпіть ніпель шлангу до запірного 
клапану з різьбою NPT* 1⁄2”, встановленого  
за допомогою сантехнічної стрічки* .  
За допомогою розвідного ключа пригвинтіть 
ніпель шлангу до запірного вентиля.

 8.  Зніміть гайку з ніпеля шлангу і надягніть її 
на червоний шланг  (Рис. 24B).

*не входить у комплект поставки системи

 6.  Відгвинтіть пластикову 
заглушку (1) з ніпеля шлангу 
і викиніть її (Рис. 24A).

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 18

Рис. 23

Рис. 22

a

b

c
d

e
f

h

g

g

Рис. 24B

Рис. 24A

Рис. 25

Рис. 26
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5

ЯК ЧИТАТИ ПОЗНАЧКИ ЕЛЕКТРОННОГО  
ДИСПЛЕЮ ПІД ЧАС ТОКУ ОЧИЩЕНОЇ ВОДИ

ЕЛЕКТРОННИЙ ДИСПЛЕЙ
Електронний дисплей Системи очищення води eSpring™ відображає кількість 
літрів використаної води і час, що минув з моменту останньої заміни картриджа. За 
умови правильного підключення системи до електричної розетки на електронному 
світлодіодному дисплеї буде показано її стан.

СТАН КРАПЛІ 
ВОДИ

СИМВОЛ 
ЧАШКИ

СИМВОЛ 
КАРТРИДЖА

ІНДИКАТОР 
ТРИВАЛОСТІ 

ЕКСПЛУА- 
ТАЦІЇ

ЗВУКОВИЙ 
СИГНАЛ

СИМВОЛ 
ТЕЛЕФОНУ КОМЕНТАРІ / ДІЇ

Звичайне зображення Сині Синій Синій Синій Вимкнено Вимкнено Нормальне функціонування приладу
Знято кришку 

(встановіть назад  
для відображення)

Сині Червоний* Синій Синій Повторний Вимкнено Загорається червоний символ чашки – не 
користуватися, повернути кришку на місце 

Картридж не 
прийнятий Сині Червоний* Вимкнено Вимкнено Повторний Вимкнено Встановити картридж – світло / червоне 

Символ чашки – червоний

Неполадка в лампі Сині Червоний* Синій Синій Повторний Червоний* Горить червоний символ телефону - 
потрібно замінити картридж

Залишилось менше 10% 
ресурсу картриджа Сині Синій Синій

Блимає 
останній 
сегмент

Одиничний 
на початку 

роботи
Вимкнено Замовте новий картридж

Закінчення терміну 
експлуатації картриджа Сині Червоний* Блимає Вимкнено Що 2 секунди Вимкнено Замінити картридж – світло / червоне

Система потребує 
технічного огляду Сині Вимкнено Вимкнено Вимкнено Повторний Червоний*

Символ чашки; символ телефону. Потрібен  
новий електронний модуль. Зверніться до 

Відділу обслуговування споживачів

Неполадка в системі Блимають Блимає / 
Червоний* Блимає Блимає Безперервний Блимає / 

Червоний*

Горить червоний символ телефону. Всі 
інші сегменти блимають. Негайно вимкніть 

прилад із мережі електропостачання. 
Почекайте 5 хв. Увімкніть пристрій і 

заново пропустіть воду. Якщо проблема 
залишиться, зверніться до Відділу 

обслуговування споживачів

Порожній дисплей Вимкнено Вимкнено Вимкнено Вимкнено Вимкнено Вимкнено
Увімкніть електроживлення 

приладу або почекайте відновлення 
електроживлення.

Відсутність краплин 
води

Не сині, не 
рухаються Вимкнено Синій Синій Вимкнено Вимкнено

УФ-стерилізація відсутня. Зазвичай, дисплей 
не змінюється під час току відфільтрованої 
води. Збій сенсора. Зверніться до Відділу 

обслуговування споживачів.
*Якщо символ телефону або чашки світиться червоним, це свідчить про відсутність живлення приладу і відсутність УФ-стерилізації води.

Рис. 23

Рис. 25
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Проблема Причина(и) Вирішення
Пр

от
іка

нн
я в

од
и –

 Д
ив

ер
то

р

Вода протікає біля дивертора

Трубки не до кінця надягнуті на мундштуки Трубки повинні бути повністю насунутими на мундштуки, а гайки повинні бути 
повністю затягнуі вручну.Гайки закручені не до кінця

З’єднання на крані і/або адаптері не нещільні Щільно затягніть усі з’єднання між краном і дивертором. Якщо протікання усунути 
не вдасться, зверніться до Відділу обслуговування споживачів, стор. 10.

Ушкождене (щоб всюди було послідовно й однаково)  
внутрішнє ущільнення. тут і по всій таблиці забрати 
крапки в кінці останнього речення в кожній чарунці

Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий дивертор.

Вода протікає біля голки дивертора Голка дивертора щоразу після користування 
приладом не всовується. Виконуйте інструкції з користування дивертором.

Вода одночасно тече з отворів дивертора для 
очищеної та неочищеної води або вода не 
припиняє витікати з отвору для очищеної води.

Ушкоджене внутрішнє ущільнення. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий дивертор.

Пр
от

іка
нн

я в
од

и 
До

по
мі

жн
ий

 кр
ан

Вода протікає на з’єднаннях трубок біля
ніпеля шлангу.

Гайка на водопостачанні не до кінця затягнута. Затягніть за допомогою ключа.

Трубки недостатньо глибоко вставлені.
- Відпустіть гайку.
- Встановіть трубки так, щоб вони заходили за мундштуки.
- Затягніть гайку.

Вода протікає на з’єднаннях трубок із краном. Пошкоджене з’єднання. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий набір 
для крану.

Вода постійно тече з кінчика носика. Пошкоджена внутрішня герметизація. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий набір 
для крану.

Вода протікає на з’єднанні носика з основою 
крану.

Носик не до кінця вставлений. - Зніміть носик.
- Огляньте ущільнювальні кільця.
- Встановіть носик назад на місце і перевірте на відсутність протікань.
Якщо протікання усунути не вдасться, зверніться до Відділу 
обслуговування споживачів.

Пошкоджене ущільнювальне кільце на носику.

ПР
ОТ

ІК
АН

НЯ
 В

ОД
И 

В 
СИ

СТ
ЕМ

І Вода протікає на з’єднаннях трубок із тримачем.

Не встановлені з’єднувальні втулки. (Лише дивертор).

- Зніміть трубку.
- Встановіть з’єднувальні втулки.
- Встановіть трубки назад у жолобки.
- Щоб замовити з’єднувальні втулки, зателефонуйте до Відділу обслуговування 
споживачів.

Трубки було перерізано в місці, де вони 
перетинаються. (Лише дивертор). - Зніміть трубки.

- Повторно підріжте і встановіть трубки.
УВАГА: Якщо трубка закоротка, зателефонуйте до Відділу обслуговування 
споживачів, щоб замовити нові трубки та з’єднувачі.

Трубку було відрізано нерівно або неохайно.

Ушкоджено поверхню трубки.

Трубки недостатньо глибоко вставлені або погано 
тримаються у жолобках позаду пристрою.

- Зніміть трубку.
- Поставте на ній позначку.
- Встановіть трубку на місце.

Протікання води з тримача, шайби або корпуса.

Тримач не повністю вставлений у корпус. - Встановіть тримач на місце.
- Закрутіть білу шайбу.
- Повторно зберіть систему очищення води.Шайба не загвинчена до кінця.

Ущільнювальне кільце для герметизації корпуса 
забруднене. Видаліть бруд з ущільнювального кільця.

Пошкоджене ущільнювальне кільце. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити нове 
ущільнювальне кільце.

Картридж не повністю вставлений у тримач. Повторно встановіть картридж у тримач.

Пошкоджений тримач. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий тримач.

Пошкоджений картридж. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий картридж.

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Проблема Причина(и) Вирішення

Зм
ен

ше
нн

я т
ок

у в
од

и Зменшилася швидкість току води з дивертора.
Фільтраційна сітка на вході в дивертор забруднена. Очистіть фільтраційну сітку на вході в дивертор щіткою.

Фільтраційна сітка на отворі з очищеною водою 
забруднена. Відгвинтіть порт очищеної води і прочистіть екран щіткою.

Зменшилася швидкість току води з допоміжного 
крану або вона з самого початку була низькою.

Запірний вентиль холодної води відкритий не до кінця. Переконайтеся в тому, що запірний вентиль відкритий повністю.

Фільтраційна сітка на ніпелі шлангу може бути 
забруднена.

-  Вимкніть холодне водопостачання та спустіть воду з водопровідних труб, 
відкривши кран.

-  Зніміть трубку з водопровідних труб з холодним водопостачанням.
-  Очистіть фільтраційну сітку щіткою і встановіть трубку на місце.

Якщо всі зазначені вище способи не допомогли, 
то ймовірно картридж вже забруднений через 
значний вміст часток у воді і потребує заміни.

Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий картридж.

Зм
іни

вс
я з

ап
ах

, с
ма

к а
бо

 пр
оз

ор
іст

ь о
чи

щ
ен

ої 
во

ди Вода має неприємний (затхлий) присмак.

Система очищення води не використовується 
достатньою мірою. Рекомендується щоденно 
використовувати систему або принаймі кілька разів 
на 2 тижні.

Перед користуванням додатково пропустіть воду через систему очищення 
протягом 3 хвилин.
-  Якщо це не допоможе, продезінфікуйте корпус блока: для цього налийте 5 мл 

(1 чайну ложку) Універсального відбілювача у чашку з холодною водою. Вилийте 
цей розчин у корпус приладу і наповніть його холодною водою на 1/4. Встановіть 
картридж та трубки на місце. (Інструкції щодо заміни, стор. 8–9. Залишіть на 
10 хвилин. Перед використанням пропустіть воду через Систему протягом 
щонайменше 5 хвилин. Якщо проблема не зникне, зателефонуйте до Відділу 
обслуговування споживачів для отримання консультації.

Картридж не був висушений перед зберіганням 
поза Системою очищення води більше 1 місяця.

Картридж у Системі очищення води не 
використовувався більше 1 місяця.

Вода має жовтогарячий колір. Високий вміст у воді заліза.
Картридж не призначений для видалення з води заліза. Якщо ви встановите 
спеціальний фільтр для заліза перед Системою очищення води, це подовжить 
термін експлуатації картриджа.

Вода має присмак сірководню. У водопровідній воді міститься сірка.

УВАГА: Картридж не призначений для видалення з води сірки, тому наведена 
нижче порада усуне проблему лише тимчасово:
Продезінфікуйте картридж і корпус приладу: для цього налийте 5 мл (1 чайну 
ложку) Універсального відбілювача у чашку з холодною водою. Вилийте цей 
розчин у корпус приладу й долийте холодної води на 1/4. Встановіть на місце 
картридж і трубки (див. інструкції із заміни, наведені на стор. 8–9. залишіть 
на 10 хвилин. Перед використанням пропустіть воду через Систему протягом 
щонайменше 5 хвилин. Якщо проблема не зникне, зателефонуйте до Відділу 
обслуговування споживачів для отримання консультації.

У воді з’являється білий осад або білі 
пластівці (мутні кубики криги або біла плівка 
на кип’яченій воді).

У водопровідній воді міститься карбонат кальцію. Картридж не призначений для видалення з води карбонату кальцію. Це нормальна 
ситуація і не потрібно вживати жодних заходів.

Вода не чиста після спускання. Не випущене повітря або недостатнє спускання води.
Двічі спустіть щонайменше 20 л води (приблизно 5–15 хвилин). Якщо вода буде 
залишатись каламутною, зверніться до Відділу обслуговування споживачів для 
замовлення нового картриджа.

У разі виникнення запитань щодо змін на дисплеї і значення його символів, будь ласка, дивіться таблицю, наведену на стор. 5. Нижче перелічено деякі найпоширеніші 
проблеми, які стосуються змін у роботі дисплею Системи очищення води. Під час усунення несправностей спостерігайте за дисплеєм.

Ди
сп

ле
й н

е п
ра

цю
є 

на
ле

жн
им

 чи
но

м

На дисплеї не з’являються жодні світлові 
сигнали.

Система не підключена до електричної розетки з 
постійним електропостачанням.

Підключіть прилад до розетки з постійним електропостачанням. Підключіть нічник, 
аби переконатися, що в розетці є струм

Припинення електропостачання. Не користуйтеся Системою очищення води, доки не відновиться 
електропостачання.

Електронний модуль або адаптер електроживлення 
не працюють належним чином. Зверніться по допомогу до Відділу обслуговування споживачів.

Адаптер електроживлення вставлений не до кінця. Переконайтеся в тому, що адаптер електроживлення ззаду електронного модуля 
вставлений до кінця і що вилка повністю вставлена в розетку.

Зв
ук

ов
і п

оп
ер

ед
же

нн
я

Непостійність або відсутність току води під 
час очищення води. Пошкоджений тримач. Зверніться до Відділу обслуговування споживачів для замовлення нового тримача.

Система постійно подає звуковий сигнал.

Кришка знята або закрита нещільно. Переконайтеся в тому, що рознім шнура вставлений у гніздо ззаду системи, і 
встановіть кришку на місце належним чином (див. інструкції, наведені на стор. 9).

Картридж не працює належним чином. Картридж вгвинчений не повністю. Якщо ні, то зверніться по допомогу до Відділу 
обслуговування споживачів.

Новий картридж не був повністю спущений до 
увімкнення системи.

Відключіть електроживлення системи. Пропустіть воду крізь картридж протягом 5 
хвилин. Знову включіть електроживлення системи.

Електронний модуль не працює належним чином.
Відключіть електроживлення системи. Зачекайте 5 хвилин. Знову включіть 
електроживлення системи. Електронний модуль може потребувати заміни / 
зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий.
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Проблема Причина(и) Вирішення

Пр
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я в
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Вода протікає біля дивертора

Трубки не до кінця надягнуті на мундштуки Трубки повинні бути повністю насунутими на мундштуки, а гайки повинні бути 
повністю затягнуі вручну.Гайки закручені не до кінця

З’єднання на крані і/або адаптері не нещільні Щільно затягніть усі з’єднання між краном і дивертором. Якщо протікання усунути 
не вдасться, зверніться до Відділу обслуговування споживачів, стор. 10.

Ушкождене (щоб всюди було послідовно й однаково)  
внутрішнє ущільнення. тут і по всій таблиці забрати 
крапки в кінці останнього речення в кожній чарунці

Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий дивертор.

Вода протікає біля голки дивертора Голка дивертора щоразу після користування 
приладом не всовується. Виконуйте інструкції з користування дивертором.

Вода одночасно тече з отворів дивертора для 
очищеної та неочищеної води або вода не 
припиняє витікати з отвору для очищеної води.

Ушкоджене внутрішнє ущільнення. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий дивертор.

Пр
от

іка
нн

я в
од

и 
До

по
мі

жн
ий

 кр
ан

Вода протікає на з’єднаннях трубок біля
ніпеля шлангу.

Гайка на водопостачанні не до кінця затягнута. Затягніть за допомогою ключа.

Трубки недостатньо глибоко вставлені.
- Відпустіть гайку.
- Встановіть трубки так, щоб вони заходили за мундштуки.
- Затягніть гайку.

Вода протікає на з’єднаннях трубок із краном. Пошкоджене з’єднання. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий набір 
для крану.

Вода постійно тече з кінчика носика. Пошкоджена внутрішня герметизація. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий набір 
для крану.

Вода протікає на з’єднанні носика з основою 
крану.

Носик не до кінця вставлений. - Зніміть носик.
- Огляньте ущільнювальні кільця.
- Встановіть носик назад на місце і перевірте на відсутність протікань.
Якщо протікання усунути не вдасться, зверніться до Відділу 
обслуговування споживачів.

Пошкоджене ущільнювальне кільце на носику.

ПР
ОТ

ІК
АН

НЯ
 В

ОД
И 

В 
СИ

СТ
ЕМ

І Вода протікає на з’єднаннях трубок із тримачем.

Не встановлені з’єднувальні втулки. (Лише дивертор).

- Зніміть трубку.
- Встановіть з’єднувальні втулки.
- Встановіть трубки назад у жолобки.
- Щоб замовити з’єднувальні втулки, зателефонуйте до Відділу обслуговування 
споживачів.

Трубки було перерізано в місці, де вони 
перетинаються. (Лише дивертор). - Зніміть трубки.

- Повторно підріжте і встановіть трубки.
УВАГА: Якщо трубка закоротка, зателефонуйте до Відділу обслуговування 
споживачів, щоб замовити нові трубки та з’єднувачі.

Трубку було відрізано нерівно або неохайно.

Ушкоджено поверхню трубки.

Трубки недостатньо глибоко вставлені або погано 
тримаються у жолобках позаду пристрою.

- Зніміть трубку.
- Поставте на ній позначку.
- Встановіть трубку на місце.

Протікання води з тримача, шайби або корпуса.

Тримач не повністю вставлений у корпус. - Встановіть тримач на місце.
- Закрутіть білу шайбу.
- Повторно зберіть систему очищення води.Шайба не загвинчена до кінця.

Ущільнювальне кільце для герметизації корпуса 
забруднене. Видаліть бруд з ущільнювального кільця.

Пошкоджене ущільнювальне кільце. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити нове 
ущільнювальне кільце.

Картридж не повністю вставлений у тримач. Повторно встановіть картридж у тримач.

Пошкоджений тримач. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий тримач.

Пошкоджений картридж. Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий картридж.

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Проблема Причина(и) Вирішення
Зм

ен
ше

нн
я т

ок
у в

од
и Зменшилася швидкість току води з дивертора.

Фільтраційна сітка на вході в дивертор забруднена. Очистіть фільтраційну сітку на вході в дивертор щіткою.

Фільтраційна сітка на отворі з очищеною водою 
забруднена. Відгвинтіть порт очищеної води і прочистіть екран щіткою.

Зменшилася швидкість току води з допоміжного 
крану або вона з самого початку була низькою.

Запірний вентиль холодної води відкритий не до кінця. Переконайтеся в тому, що запірний вентиль відкритий повністю.

Фільтраційна сітка на ніпелі шлангу може бути 
забруднена.

-  Вимкніть холодне водопостачання та спустіть воду з водопровідних труб, 
відкривши кран.

-  Зніміть трубку з водопровідних труб з холодним водопостачанням.
-  Очистіть фільтраційну сітку щіткою і встановіть трубку на місце.

Якщо всі зазначені вище способи не допомогли, 
то ймовірно картридж вже забруднений через 
значний вміст часток у воді і потребує заміни.

Зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий картридж.

Зм
іни

вс
я з
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ої 
во

ди Вода має неприємний (затхлий) присмак.

Система очищення води не використовується 
достатньою мірою. Рекомендується щоденно 
використовувати систему або принаймі кілька разів 
на 2 тижні.

Перед користуванням додатково пропустіть воду через систему очищення 
протягом 3 хвилин.
-  Якщо це не допоможе, продезінфікуйте корпус блока: для цього налийте 5 мл 

(1 чайну ложку) Універсального відбілювача у чашку з холодною водою. Вилийте 
цей розчин у корпус приладу і наповніть його холодною водою на 1/4. Встановіть 
картридж та трубки на місце. (Інструкції щодо заміни, стор. 8–9. Залишіть на 
10 хвилин. Перед використанням пропустіть воду через Систему протягом 
щонайменше 5 хвилин. Якщо проблема не зникне, зателефонуйте до Відділу 
обслуговування споживачів для отримання консультації.

Картридж не був висушений перед зберіганням 
поза Системою очищення води більше 1 місяця.

Картридж у Системі очищення води не 
використовувався більше 1 місяця.

Вода має жовтогарячий колір. Високий вміст у воді заліза.
Картридж не призначений для видалення з води заліза. Якщо ви встановите 
спеціальний фільтр для заліза перед Системою очищення води, це подовжить 
термін експлуатації картриджа.

Вода має присмак сірководню. У водопровідній воді міститься сірка.

УВАГА: Картридж не призначений для видалення з води сірки, тому наведена 
нижче порада усуне проблему лише тимчасово:
Продезінфікуйте картридж і корпус приладу: для цього налийте 5 мл (1 чайну 
ложку) Універсального відбілювача у чашку з холодною водою. Вилийте цей 
розчин у корпус приладу й долийте холодної води на 1/4. Встановіть на місце 
картридж і трубки (див. інструкції із заміни, наведені на стор. 8–9. залишіть 
на 10 хвилин. Перед використанням пропустіть воду через Систему протягом 
щонайменше 5 хвилин. Якщо проблема не зникне, зателефонуйте до Відділу 
обслуговування споживачів для отримання консультації.

У воді з’являється білий осад або білі 
пластівці (мутні кубики криги або біла плівка 
на кип’яченій воді).

У водопровідній воді міститься карбонат кальцію. Картридж не призначений для видалення з води карбонату кальцію. Це нормальна 
ситуація і не потрібно вживати жодних заходів.

Вода не чиста після спускання. Не випущене повітря або недостатнє спускання води.
Двічі спустіть щонайменше 20 л води (приблизно 5–15 хвилин). Якщо вода буде 
залишатись каламутною, зверніться до Відділу обслуговування споживачів для 
замовлення нового картриджа.

У разі виникнення запитань щодо змін на дисплеї і значення його символів, будь ласка, дивіться таблицю, наведену на стор. 5. Нижче перелічено деякі найпоширеніші 
проблеми, які стосуються змін у роботі дисплею Системи очищення води. Під час усунення несправностей спостерігайте за дисплеєм.

Ди
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На дисплеї не з’являються жодні світлові 
сигнали.

Система не підключена до електричної розетки з 
постійним електропостачанням.

Підключіть прилад до розетки з постійним електропостачанням. Підключіть нічник, 
аби переконатися, що в розетці є струм

Припинення електропостачання. Не користуйтеся Системою очищення води, доки не відновиться 
електропостачання.

Електронний модуль або адаптер електроживлення 
не працюють належним чином. Зверніться по допомогу до Відділу обслуговування споживачів.

Адаптер електроживлення вставлений не до кінця. Переконайтеся в тому, що адаптер електроживлення ззаду електронного модуля 
вставлений до кінця і що вилка повністю вставлена в розетку.

Зв
ук

ов
і п

оп
ер

ед
же

нн
я

Непостійність або відсутність току води під 
час очищення води. Пошкоджений тримач. Зверніться до Відділу обслуговування споживачів для замовлення нового тримача.

Система постійно подає звуковий сигнал.

Кришка знята або закрита нещільно. Переконайтеся в тому, що рознім шнура вставлений у гніздо ззаду системи, і 
встановіть кришку на місце належним чином (див. інструкції, наведені на стор. 9).

Картридж не працює належним чином. Картридж вгвинчений не повністю. Якщо ні, то зверніться по допомогу до Відділу 
обслуговування споживачів.

Новий картридж не був повністю спущений до 
увімкнення системи.

Відключіть електроживлення системи. Пропустіть воду крізь картридж протягом 5 
хвилин. Знову включіть електроживлення системи.

Електронний модуль не працює належним чином.
Відключіть електроживлення системи. Зачекайте 5 хвилин. Знову включіть 
електроживлення системи. Електронний модуль може потребувати заміни / 
зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб замовити новий.
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ЗАМІНА КАРТРИДЖА (100186E)

Для знайомства з назвами частин 
Системи очищення води eSpringTM 
дивіться розширене зображення системи 
(всередині передньої кришки).
1.  Вийміть адаптер електроживлення з 

розетки.
2.  Перекрийте воду.
 a)  Якщо ви користуєтесь дивертором, 

закрийте кухонний кран і помістіть 
прилад у раковину . Вийміть 
металеву голку дивертора, щоб злити 
воду  (Рис. 27A).

 b)  Якщо ви користуєтесь допоміжним краном, перекрийте подачу холодної 
води за допомогою запірного клапана . Відкрийте допоміжний кран 
і залишіть його відкритим . (Рис. 27B). Розкладіть рушники навколо 
корпуса приладу.

6. Відгвинтіть і зніміть шайбу (Рис. 31).

5.  Пересвідчіться, що логотип на 
інструменті для монтажу знаходиться 
на зовнішній стороні, а сам інструмент 
щільно прилягає до тримача. Міцно 
притисніть інструмент до кілець 
пальцями і вийміть трубки іншою рукою, 
доки кільця притиснуті (Рис. 30).

УВАГА: Якщо у вас немає інструменту 
для монтажу, вийміть трубки, 
натискаючи кінчиками пальців на кільця, 
що тримають трубки, з обох боків з 
однаковою силою. Потім потягніть 
трубку іншою рукою.

4.  Маркером позначте те місце нагорі 
кожної трубки, де вона входить у 
кільця системи (Рис. 29).

3.  Зніміть кришку . Зніміть електронний 
модуль . Потім вийміть інструмент 
для монтажу трубок  (Рис. 28).

 7.  Підніміть ручку на тримачі. Потягніть рівно 
вгору і вийміть прикріплений використаний 
картридж і тримач (Рис. 32).

 8.  Відкрутіть і зніміть картридж із тримача для 
подальшої утилізації (Рис. 33).

УВАГА: Ультрафіолетова лампа в картриджі 
містить ртуть. Утилізуйте її у відповідності до 
місцевих вимог.

11.  Вийміть прокладку . Вийміть 
ущільнювальне кільце, одночасного 
натиснувши на нього з обох боків ,  
та потягніть униз  (Рис. 39).

ПРИМІТКА: Заміняючи пре-фільтр, 
утилізуйте всі його частини у відповідності 
до місцевих вимог.

10. Потягніть, щоб вийняти пре-фільтр (Рис. 38).

ЗАМІНА ЛИШЕ ПРЕ-ФІЛЬТРА
 9. Відкрутіть гайку пре-фільтра (Рис. 37).

Рис. 39

Рис. 38

Рис. 37

Рис. 27A

Рис. 30

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 27B
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18.  Вставте тримач (із прикріпленим 
картриджем) на місце у корпус, вирівнявши 
в одну лінію виїмки на тримачі та насічки 
на корпусі . Опустивши ручку вниз, 
міцно натисніть на тримач до контакту з 
корпусом  (Рис. 36).

16.  Зніміть захисну плівку з нового 
картриджа eSpring (10-0186-E).

17.  Міцно притисніть картридж і тримач 
один до одного . Вкрутіть картридж 
у тримач до упору  (Рис. 35).

15.  Випустіть воду з корпуса. Огляньте 
ущільнення та верхню внутрішню поверхню 
корпуса і видаліть увесь бруд (Рис. 34).

УВАГА: УНИКАЙТЕ потрапляння в систему 
рослинної олії, технічного вазеліну або 
інших мастильних матеріалів, розчинників, 
аміаку, спиртів, кислот або сильнодіючих 
очисних розчинів. Вони можуть серйозно 
ушкодити корпус приладу. За потреби, 
змастіть ущільнювальне кільце силіконом 
для харчових продуктів. Під час чищення 
користуйтеся м’яким рідким миючим засобом 
для миття посуду і водою.

12.  Плавно вставте ущільнювальне кільце 
у зарубку на картриджі (Рис. 40).

13.  Помістіть нову прокладку 
у картридж . Плавно 
встановіть пре-фільтр на 
картридж  (Рис. 41).

14.  Натисніть на пре-фільтр, установивши 
його згори на ущільнювальне кільц . 
Закрутіть гайку на денці картриджа  
(Рис. 42).

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

19.  Закрутіть шайбу до упору, різьби під 
нею не повинно бути видно взагалі. 
Якщо різьбу видно, це означає, що 
тримач не було опущено до кінця 
(Рис. 37).

УВАГА: Це не означає, що шайба має 
бути закручена настільки щільно, щоб 
не пропускати води, адже її обертання 
в такому разі може призвести до 
ушкодження Системи очищення води.

20.  Вставте кожну трубку на її місце 
у тримачі (Рис. 38).

УВАГА: Вам доведеться долати 
спротив, доки трубки не будуть 
повністю вставлені. Вставляйте 
кожну трубку у відповідне місце 
у тримачі, доки не дійдете до 
позначок або доки позначки  
не зникнуть.

Рис. 33

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 34

Рис. 37

Рис. 38
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22.  Перевірте прилад на відсутність будь-якого 
протікання на втулці та на з’єднаннях трубок  
(Рис. 40). У разі виявлення протікань або 
утворення бульбашок, дивіться розділ 
«Усунення неполадок», стор. 6.

УВАГА: Під час використання періодично 
перевіряйте пристрій на протікання.
23.  Припиніть подачу води до системи.

21.  Подача холодної води до 
системи.

  a)  Для основного крану: 
Відкрийте кран із 
холодною водою  
та потягніть за голку 
дивертора  (Рис. 39A).

  b)  Для допоміжного крану: 
Коли ручка допоміжного 
крану все ще знаходиться у 
відкритому положенні ,  
відкрийте запірний вентиль 
водопостачання   
(Рис. 39B).

УВАГА: Вам знадобиться трохи часу, доки картридж просякне водою і  
вона почне литися з дивертора. Спустіть щонайменше 20 л води (приблизно 
5-15 хвилин), аби з картриджа вийшли повітряні пробки і вугільний пил. Якщо 
вода буде залишатись каламутною, дивіться розділ «Усунення неполадок», 
стор. 7.

ЗАВЕРШЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Для нового встановлення нового 
картриджа підключіть адаптер 
електроживлення до електронного 
модуля .
1.  Установіть електронний модуль на 

місце . Збережіть інструмент 
для монтажу трубок для подальшого 
використання  (Рис. 41).

2.  Вставте кінець шнура в гніздо на корпусі. 
Пересвідчіться в тому, що трубки вставлені в 
гнізда ззаду корпусу. (Рис. 42).

5.  Відкрийте кран холодної води і 
переконайтеся в тому, що на дисплеї 
зображено синю чашку з краплями 
води (Рис. 44). Якщо це не так, дивіться 
розділ «Усунення неполадок», стор. 7.

3.  Закрийте корпус кришкою . 
Вставте адаптер електроживлення  
в розетку на стіні  (Рис. 43).

4.  Зачекайте, доки монітор не подасть 
звуковий сигнал про встановлення 
нового картриджа. На це може 
знадобитися до 30 секунд.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОЇ 
ЛАМПИ ВІД КАРТРИДЖА (10-0186-E) 
ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ

Внутрішню ультрафіолетову лампу можна вийняти з картриджа з метою 
утилізації.
Примітка. Для цього знадобиться невелика викрутка або інструмент із 
тонким і плоским невеликим кінцем.
1.  Вставте плоский кінець інструмента в один  

із пазів, щоб підважити кришку (Рис. 1).

4.  Обережно вийміть ультрафіолетову лампу, 
рівно витягуючи її угору (Рис. 4).

5.  Утилізуйте усі компоненти відповідно до 
вимог, які застосовуються у вашій місцевості.

2.  Вставте плоский кінець інструмента між внутрішнім 
краєм горловини картриджа і верхнім краєм 
ультрафіолетової лампи (Рис. 2).

3.  Підважте ультрафіолетову лампу 
вгору (Рис. 3).

Рис. 40

Рис. 39A

Рис. 39B
Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система очищення води eSpring: Модель № 10-0188-UA, 10-0189-UA
Номінальна висота корпуса: 327 мм
Номінальний діаметр: 178 мм. Виготовлено з високоякісного міцного 
ударостійкого пластику.
Вхідне електричне живлення: 19В незмінного струму, 3,16A
Картридж (Модель № 10-0186-UA): Пресований вугільний блок із внутрішньою 
ультрафіолетовою лампою.
Матеріали: всі матеріали приладу, що перебувають у контакті з водою, 
відповідають вимогам Агентства США з харчових та лікарських продуктів 
(U.S. FDA) щодо матеріалів, які використовуються для перенесення рідин для 
споживання їх людьми.
Максимальний робочий тиск: 860 кПа (8,6 бар)
Мінімальний робочий тиск: 104 кПа (1,04 бар)
Максимальна робоча температура: 30°C
Мінімальна робоча температура: 4,4°C
Розрахункова швидкість потоку води: 3,4 літри за хвилину при тиску води у разом 
на одному рядку (4,15 бар) та новому картриджі. (Фактична швидкість потоку 
змінюватиметься безпосередньо в залежності від тиску води і періоду часу, 
протягом якого картридж перебуватиме у використанні).
Розрахункова тривалість експлуатації: Картридж призначений для задоволення 
потреб у воді середньої сім’ї для приготування їжі і пиття протягом одного року 
або для очищення максимум 5000 л води залежно від того, що з цього настане 
раніше.
УВАГА: Фактична тривалість експлуатації картриджа залежатиме від 
інтенсивності використання та якості комунального водопостачання.
Встановлення: Швидко й легко. Дивертор можна встановити менш ніж за десять 
хвилин.
Заміна картриджа: Також швидко й легко. Може бути здійснена самим 
користувачем. Не вимагає повернення системи очищення на завод для заміни 
картриджа.
Випробування: Систему було випробувано й сертифіковано NSF International та 
WQA у відповідності до Стандартів 42, 53 і 55 NSF/ANSI. Інформацію про окремі 
забруднювачі та чинники зменшення ефективності наведено в Переліку робочих 
характеристик.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
СПОЖИВАЧІВ
Просимо уважно прочитати інструкції, наведені у цьому посібнику. Якщо у вас 
виникнуть будь-які запитання з приводу встановлення або експлуатації Системи 
очищення води eSpring, звертайтеся до Відділу обслуговування споживачів у 
робочі дні з 9.00 до 17.00 за телефоном: (380-44) 495-13-00.
Таку інформацію також можна знайти в Інтернеті за адресою: www.eSpring.com.

АКСЕСУАРИ ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
Аксесуари і запасні частини, на які не поширюється гарантійне обслуговування, 
можна замовити у свого Незалежного підприємця Amway. Якщо ви не знаєте 
жодного дистриб’ютора, зателефонуйте до Відділу обслуговування споживачів, щоб 
дізнатись, як зв’язатися з найближчим до вас дистриб’ютором.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОЇ 
ЛАМПИ ВІД КАРТРИДЖА (10-0186-E) 
ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ

Внутрішню ультрафіолетову лампу можна вийняти з картриджа з метою 
утилізації.
Примітка. Для цього знадобиться невелика викрутка або інструмент із 
тонким і плоским невеликим кінцем.
1.  Вставте плоский кінець інструмента в один  

із пазів, щоб підважити кришку (Рис. 1).

4.  Обережно вийміть ультрафіолетову лампу, 
рівно витягуючи її угору (Рис. 4).

5.  Утилізуйте усі компоненти відповідно до 
вимог, які застосовуються у вашій місцевості.

2.  Вставте плоский кінець інструмента між внутрішнім 
краєм горловини картриджа і верхнім краєм 
ультрафіолетової лампи (Рис. 2).

3.  Підважте ультрафіолетову лампу 
вгору (Рис. 3).

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4
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Після одержання Системи очищення води eSpring, про наявність дефекту якої 
стверджує Покупець, Amway на власний розсуд визначить, чи насправді така 
Система очищення води eSpring має дефект. Приймаючи повернену Систему 
очищення води eSpring для експертизи, Amway тим самим ще не визнає, що 
повернена система насправді має дефект. 

5. Пред’явлення претензій

Для обслуговування за цією Гарантією в Україні, будь ласка, зателефонуйте у 
Відділ обслуговування споживачів за номером: (044) 495-13-00 ДО ТОГО, як 
повертатимете компанії будь-який товар для діагностування неполадок, а також 
для доставки та одержання інструкцій з користування.

Щоб пред’явити претензії за цією Гарантією, Покупець має, попередньо 
зателефонувавши до компанії Amway, письмово повідомити про виявлений дефект 
компанії Amway протягом двох (2) місяців після виявлення дефекту, проте в 
будь-якому випадку не пізніше, ніж за два (2) місяці після закінчення відповідного 
гарантійного терміну. 

Покупець має надати документ, який засвідчує факт покупки, наприклад, рахунок 
на покупку Системи очищення води eSpring інше належне інше свідчення факту 
покупки.

6. Обмеження дії Гарантії

Ця Гарантія обмежується вартістю Системи очищення води eSpring.

Ця Гарантія втрачає чинність, якщо третя сторона проводила маніпуляції з Системою 
очищення води eSpring з метою її лагодження, окрім випадків, коли компанія Amway  
не могла задовольнити обгрунтовані вимоги Покупця у встановлений термін або 
коли про таке полагодження сторони домовилися письмово.

Ця Гарантія надає Покупцю одноосібне і виняткове право захисту своїх інтересів у 
суді у випадку виявлення дефекту придбаної ним Системи очищення води eSpring, 
якщо інше не передбачено законами України.

Якщо інше не передбачено законами України, ВИКЛАДЕНІ ТУТ ГАРАНТІЇ 
ЗАСТУПАЮТЬ СОБОЮ УСІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ, ЗА 
ВИНЯТКОМ ТИХ ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ ПРИДАТНОСТІ 
ДО ПРОДАЖУ, А ТАКОЖ ТИХ ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ 
ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ 
БЕЗВІДМОВНИХ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ. ПРИ 
ЦЬОМУ ЖОДНА ТАКА БЕЗВІДМОВНА ГАРАНТІЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ, АЛЕ 
НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ ГАРАНТІЇ АБО УМОВИ 
ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ, А ТАКОЖ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ГАРАНТІЇ АБО 
УМОВИ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ, НЕ Є ДІЙСНИМИ ДОВШЕ, 
НІЖ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЧИННОЮ ПРЯМА ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ, ЩО ЇЇ ОПИСАНО 
ВИЩЕ. Попри усе викладене вище, закони деяких країн не припускають обмежень 
щодо терміну дії опосередкованих гарантій, тож згадане обмеження дії Гарантії 
може вас не стосуватися.

Тією мірою, якою це дозволено законами України, компанія Amway обмежує свою 
відповідальність за побічну або непряму шкоду, завдану Покупцеві внаслідок 
дефекту Системи очищення води. Однак закони деяких країн не припускають 
виключення відповідальності за побічну або непряму шкоду, тож згадане 
виключення може вас не стосуватися.

Ця Гарантія не впливає на встановлені чинним державним законодавством права 
Покупця.

Якщо інше не передбачено законами України, жодна особа не має повноважень 
вносити зміни або доповнювати цю Гарантію, скасовувати будь-які умови чи 
обмеження цієї Гарантії або давати будь-які відмінні чи додаткові гарантії щодо 
Системи очищення води eSpring. Будь-які твердження про зворотне не мають 
сили, окрім випадків, коли вони письмово оформлені та підписані уповноваженим 
представником компанії Amway.

Ця Гарантія діє в на території України.

За докладнішою інформацією звертайтесь до вашого Незалежного підприємця 
Amway або за адресою:
Постачальник: ТОВ “Емвей Україна”, 
вул. К.Малевича, 87, Київ 03150, 
Україна, тел.: (044) 495-13-00.

ГАРАНТІЯ
1. Гарантія (діє на території України)

Компанія Amway* гарантує, що Система очищення води eSpring™ (крім Змінного 
фільтру – гарантія на який становить 1 рік з моменту покупки; гарантія на запасні 
частини становить 6 місяців з моменту покупки за умови належного використання 
(як це визначено нижче) протягом двох (2) років з моменту покупки. Виріб 
вважається таким, що має дефект, якщо цей дефект пов’язаний із неякісним 
матеріалом або неправильним виготовленням та якщо цей дефект заважає 
використанню або погіршує результат використання Системи очищення води 
eSpring кінцевим покупцем (надалі – «Покупець»).

2. Винятки

Ця Гарантія не поширюється на:

(а)  Систему очищення води eSpring, яка використовувалася не за 
призначенням або у спосіб, що суперечить вказівкам Інструкції з 
експлуатації Системи очищення води eSpring;

(б)  Будь-яку Систему очищення води eSpring, яку використовували не за 
призначенням, яка потрапляла в аварійну ситуацію, зазнавала фізичного 
ушкодження, була неправильно встановлена або її неправильно 
експлуатували, яку переробляли, з якою недбало поводились, яка 
зазнала впливу несприятливих з погляду температури, вологості або інших 
зовнішніх чинників умов (у тому числі, але не обмежуючись цим, впливу 
блискавки, повені або пожежі);

(в)  Будь-яку Систему очищення води eSpring, яку було ушкоджено внаслідок 
неправильного ремонту, модифікації, внесення змін або технічного 
обслуговування, здійсненого будь-якою іншою особою за винятком 
уповноваженого представника служби гарантійного обслуговування 
компанії Amway;

(г)  Будь-яку Систему очищення води eSpring, яка виявила дефект або 
стала гірше працювати внаслідок використанням будь-яких запасних 
або допоміжних частин, які не призначені для використання з Системою 
очищення води eSpring, АБО

(д)  Будь-яку Систему очищення води eSpring, яку було встановлено не за 
допомогою Набору для встановлення eSpring на основному (наявному) 
або допоміжному крані. 

3. Використання неавторизованих запасних або допоміжних частин 

Наші твердження про ефективність роботи Системи очищення води eSpring 
грунтуються на результатах тестувань всієї системи, зібраної за проектом 
виробника, а також встановленої та експлуатованої згідно з рекомендаціями 
виробника. Використання запасних або допоміжних частин, не рекомендованих 
виробником, може призвести до погіршення функціонування системи. Amway не 
гарантує належного функціонування будь-яких запасних або допоміжних частин, 
не призначених для використання з Системою очищення води eSpring, а також не 
несе відповідальності за будь-яке ушкодження Системи очищення води eSpring, 
спричинене будь-якими запасними або допоміжними частинами, не призначеними 
для використання з Системою очищення води eSpring.

4. Права Покупця

Якщо протягом терміну дії Гарантії встановлено, що Система очищення води  
eSpring має дефект не внаслідок її використання не за призначенням, потрапляння 
в аварійну ситуацію, фізичного ушкодження, неправильного встановлення 
або неправильної експлуатації, а також не внаслідок її переробки, недбалого 
поводження чи впливу несприятливих з погляду температури, вологості або інших 
зовнішніх чинників умов (у тому числі, але не обмежуючись цим, впливу блискавки, 
повені або пожежі), Покупець має право на:

(а)  усунення виявлених дефектів компанією Amway і за рахунок компанії 
Amway або на компенсацію компанією Amway витрат, здійснених Покупцем 
на усунення таких дефектів самостійно або третьою стороною, за умови 
дотримання умов, викладених нижче в параграфі 2 пункті 6; або

(б)  заміну Системи очищення води eSpring, що має дефект, на систему очищення 
води доброї або навіть кращої якості тієї ж марки (моделі); або

(в)  відповідне зниження ціни Системи очищення води eSpring, що має дефект; або

(г)  заміну Системи очищення води eSpring, що має дефект, на систему очищення 
води доброї або навіть кращої якості будь-якої іншої марки (моделі) з 
одночасною домовленістю про зміну його ціни, якщо це потрібно; або

(д)  розірвання договору купівлі-продажу та отримання відшкодування у розумних 
межах за збитки, яких зазнав Покупець безпосередньо через виявлений 
дефект.
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Гарантія задоволення якістю 
продукції Amway
Система очищення води eSpring, що розповсюджує компанія Amway, підпадає 
під дію 90-денної Гарантії задоволення якістю продукції Amway, термін якої 
відраховується з моменту здійснення покупки. Якщо ви не задоволені цим 
товаром, будь ласка, поверніть його протягом 90 (дев’яноста) днів з моменту 
придбання відповідно до правил повернення продукції компанії Amway. 90-денна 
Гарантія

задоволення якістю продукції Amway не поширюється на вироби, які було 
використано не за призначенням і/або які було ушкоджено навмисно або 
внаслідок неправильного використання. Після пред’явлення претензій за гарантією 
відведений на це період часу не відраховуватиметься заново і не буде подовжено.

1029245
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ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем вас с приобретением Системы очистки воды eSpring™. Вы с умом 
вложили средства в благосостояние свое и своей семьи, а также сделали важный шаг 
к улучшению качества своей питьевой воды.
Внутри коробки вы найдете основную систему очистки воды с указанными частями 
и инструкцию с регистрационной карточкой. Комплектация элементов будет разной 
в зависимости от типа установки системы. Смотрите соответствующий раздел 
инструкции по установке:
• Установка на столешнице с дивертором
• Установка под столешницей с дополнительным краном
Справа смотрите детальное изображение Системы очистки воды eSpring, чтобы 
узнать, как называются ее составные части.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед началом установки прибора внимательно прочтите инструкцию пользователя, 
чтобы обеспечить правильную работу вашей Системы очистки воды eSpring.
ВНИМАНИЕ: Для подключения шнура электропитания вам нужна электрическая 
розетка. Если вам нужно установить новую розетку, это должен сделать 
электрик с соответствующей лицензией или сертификатом, выданным 
согласно действующему местному законодательству. Для правильного 
функционирования системы эта розетка должна работать бесперебойно. 
Ваши действия в случае отключения электроэнергии описаны на стр. 7.
Чтобы максимизировать производительность работы системы и обеспечить 
качество питьевой воды, картридж следует менять один раз в год или как 
только вы профильтруете 5000 л воды в зависимости от того, что из этого 
настанет раньше. Электронный модуль следит за количеством профильтрованной 
воды, а также за тем, сколько времени картридж находится в эксплуатации. Когда 
пройдет год или когда картридж профильтрует 5000 л воды, электронный модуль 
известит вас о необходимости заменить картридж.
ВНИМАНИЕ: Если вы пользуетесь прибором в местности с очень плохим 
качеством воды, вы можете заметить снижение скорости тока воды; это будет 
указывать на то, что менять картридж придется чаще.
Система очистки воды предусматривает постоянную работу при постоянном 
электроснабжении для надлежащего контроля выполнения картриджем  
своих функций.

Система была испытана и сертифицирована NSF International и WQA в 
соответствии со Стандартами 42, 53 и 55 NSF/ANSI с целью сокращения 
возможных проблем, указанных в Перечне рабочих характеристик.

Шайба

Кришка

Электронный 
модуль

Адаптер 
электропитания

Корпус

Пре-фильтр

Картридж

Держатель
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ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПРИБОРА СЛЕДУЕТ ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, 
УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И / ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ, В 
ЧАСТНОСТИ ТАКОГО:

 1.  ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ 
ИНСТРУКЦИИ. Если у вас до сих пор есть вопросы по поводу установки или эксплуатации вашей 
Системы очистки воды eSpring™, обратитесь в Отдел обслуживания потребителей, стр. 10.

 2.  Все проводные соединения должны отвечать местным требованиям к подключению 
проводов. Неправильное электрическое соединение может привести к риску удара 
электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, если у 
вас возникли сомнения относительно правильности установки прибора.

 3.  Чтобы предотвратить удар электрическим током, не кладите шнур, кабель питания, 
корпус или электронные составляющие прибора в воду или в другие жидкие вещества.

 4.  Следует следить за нормальной работой любого прибора, которым пользуются 
дети или который используется в присутствии детей. Этот прибор не предусмотрен 
для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими или 
умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если 
только они не получили указаний относительно использования или не действуют под 
наблюдением лица, ответственного за их безопасность.

 5.  Если, учитывая особенности вашей раковины, вы пользуетесь открытым резервуаром 
горячей воды или резервуаром, не имеющим давления (резервуаром умывальника, 
бойлером для подогрева воды), при установке прибора на имеющийся кран с дивертором 
просим принять во внимание следующее:

   Удостоверьтесь в том, что резервуар с горячей водой установлен квалифицированным 
сантехником согласно требованиям соответствующей инструкции по установке. Также 
квалифицированный сантехник должен установить редуктор давления до установки 
Системы очистки воды eSpring. Редуктор давления должен снижать давление при 
достижении максимального давления, которое может выдержать резервуар для горячей 
воды. Если редуктор давления установить невозможно, то Систему очистки воды eSpring 
устанавливать нельзя. Это требование не касается установки прибора при условии наличия 
дополнительного крана или устойчивого к давлению резервуара для горячей воды.

 6.  Для того чтобы отсоединить прибор от сети электроснабжения, выньте адаптер 
электропитания из электрической розетки.

 7.  Отсоединяйте адаптер электропитания от электрической розетки перед очисткой или 
проведением периодического обслуживания (например, перед заменой картриджа).

 8.  Содержит ультрафиолетовую лампу. Использования устройства не по назначению 
может привести к выбросу ультрафиолетового излучения. Даже небольшое количество 
ультрафиолетового излучения может повредить глаза и кожу.

 9.  Не пользуйтесь каким-либо способом ни одним прибором с поврежденным 
электрическим шнуром или кабелем питания после нарушения его целостности.

10.  Используйте только разрешенные производителем запасные части.

11.  Не пользуйтесь прибором вне помещения.

12.  Устройство должно быть подключено к розетке с устройством дифференциального тока 
с начальным рабочим током, не превышающим 30 мА. Розетка не должна располагаться 
непосредственно над раковиной или в зоне, где на нее может попасть вода.

13.  Избегайте свисания кабеля питания с края столешницы, а также избегайте его контакта 
с горячими поверхностями.

14.  Предназначен только для использования в домашних условиях. Не используйте данный 
прибор не по назначению.

15.  ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР 
СУХОЙ. ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОН ТАКЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХИМ И НЕ ПРОТЕКАТЬ.

16.  ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ УДАРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ КОРПУС С ЭЛЕКТРОННЫМИ 
СОСТАВЛЯЮЩИМИ. ВНУТРИ ЭТОГО КОРПУСА НЕТ НИ ОДНОЙ ЧАСТИ, КОТОРУЮ ВЫ 
МОЖЕТЕ ОБСЛУЖИВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ СОБСТВЕННОРУЧНО.

17.  ОПАСНО: Неправильное подключение к сети электроснабжения может привести к риску 
удара электрическим током. Не переделывайте кабель питания. Если он не соответствует 
вашей розетке, попросите квалифицированного электрика установить надлежащую розетку.

18.  ВНИМАНИЕ: Регулярно осматривайте прибор и сантехнические крепления на предмет 
протекания воды, поскольку такое протекание может нанести ущерб вашему имуществу.

19.  Если на электронном дисплее отображается красная чашка или красный телефон, это 
означает, что ультрафиолетовая лампа не работает. Обратитесь в Отдел обслуживания 
потребителей, стр. 10.

20.  Система прошла сертификацию на выведение из питьевой воды радона при загрузке 15 
л в день, но не других потенциальных источников радона. Систему нельзя использовать 
для очистки питьевой воды, уровень радона в которой превышает 4000 пКи/л.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Система очистки воды eSpring предназначена для использования только с 
холодной, бактериологически пригодной (питьевой) водой.

 1.  Система была испытана и сертифицирована NSF International в соответствии со 
Стандартами 42, 53 и 55 NSF/ANSI. Информация об отдельных загрязнителях и 
факторах снижения эффективности приведена в Перечне рабочих характеристик.

 2.  Данная система Класса B отвечает Стандарту NSF/ANSI 55 и оснащена 
ультрафиолетовой лампой, которую необходимо менять через 
промежуткивремени, отвечающие инструкциям производителя. Система 
предназначена для дополнительной бактерицидной очистки как очищенной и 
дезинфицированной питьевой воды из общественной сети водоснабжения, так 
и другой питьевой воды, которая была испытана и которую государственные 
или местные органы здравоохранения соответствующей юрисдикции считают 
пригодной для употребления людьми. Система предназначена для снижения 
обычного количества только непатогенных или вредных микроорганизмов. 
Системы Класса B не предназначены для очистки загрязненной воды.

 3.  Установка системы должна соответствовать действующим законам и 
нормативным документам.

 4.  Во время обычной эксплуатации, если система не была в использовании 
на протяжении нескольких часов (например, на протяжении ночи), перед 
использованием пропустите через нее воду на протяжении 1 минуты.

 5.  НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ системой для очистки теплой или горячей воды, поскольку 
это может ее повредить.

 6.  НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ устройство при полном давлении в трубопроводе. 
Обязательно устанавливайте со следующими элементами: 
• Дивертор над столешницей 
• Вспомогательный кран под столешницей

 7.  За исключением свинца и некоторых других соединений, Система очистки воды 
eSpring НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для удаления таких растворимых неорганических 
веществ, как железо, кальций, магний, фтористые соединения, соединения, 
содержащие мышьяк или нитраты.

 8.  В систему НЕ ДОЛЖНЫ попадать материалы, с помощью которых сантехник 
уплотняет соединения.

 9.  Используйте ТОЛЬКО силиконовые масла или масла, предзначенные для 
пищевых продуктов, на уплотнительных кольцах системы. Во время чистки 
используйте мягкие жидкие моющие средства для мытья посуды и водой.

10.  Электронный модуль, стр. 5, сообщит вам, когда надо заменить картридж.

11.  КАРТРИДЖ (МОДЕЛЬ № 100186E) НУЖНО МЕНЯТЬ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДИН 
РАЗ В ГОД. Если вы пользуетесь прибором в местности с очень плохим качеством 
воды, вы можете заметить снижение тока воды; это будет указывать на то, что 
менять картридж придется чаще. Даже если скорость потока воды остается 
без изменений, картридж нужно менять как только пройдет год или когда он 
профильтрует 5000 л воды в зависимости от того, что из этого наступит раньше.

12.  Ультрафиолетовая лампа в картридже содержит ртуть. Утилизируйте его части в 
соответствии с требованиями местного законодательства и/или требованиями 
закодательства вашей страны.

ПОМНИТЕ: ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ЗАМЕНЫ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАМЕНЫ 
ТОЛЬКО ЭЛЕМЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.
Гарантия соответствия директивам 
Европейского Союза
Настоящим компания АКЦЕСС БИЗНЕСС ГРУПП (Access Business Group)
удостоверяет, что данное изделие отвечает
 •  Основным требованиям и другим соответствующим 

положениям Директивы 2006/95/EEC
 •  Основным требованиям и другим соответствующим 

положениям Директивы 2004/108/EEC
 •  Всем другим соответствующим Директивам ЕС

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Не используйте прибор для очистки воды, являющейся микробиологически 
опасной или качество которой неизвестно, если вы не имеете надлежащего 
блока дезинфекции, установленного перед или за Системой.

Если у вас ослабленная иммунная система или если по медицинским 
соображениям вы нуждаетесь в абсолютно чистой воде, перед использованием 
прибора проконсультируйтесь с профессиональными медиками.

1029245_Russia.indd   1 8/7/14   12:31 PM



2

УСТАНОВКА НА СТОЛЕШНИЦЕ  
(10-0188-UA)

Система очистки воды eSpring™ устанавливается на столешнице, а дивертор 
и трубки подсоединяются непосредственно к крану. Система не работает со 
смесителями с выдвижной лейкой. Трубки нужно менять каждые два года.
ВНИМАНИЕ: Подсоедините 
дивертор к крану, через 
который к системе будет 
подаваться ХОЛОДНАЯ ВОДА. 
НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЧЕРЕЗ 
СИСТЕМУ ГОРЯЧУЮ ВОДУ.
Перед началом установки 
убедитесь в том, что у вас  
есть все надлежащие  
элементы (Рис 1).
a. Дивертор
b. Трубки
c. 2 переходника к кранам
d. 2 соединительные втулки
e. 2 соединительных крепления
f. Инструмент для монтажа

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДИВЕРТОРА

1.  Отвинтите и снимите аэратор (сеточный экран)  
и шайбу с крана (Рис. 2).

2.  Установить дивертор на кран можно двумя способами:
 a) Для кранов с внешней резьбой
 a1)  Установите дивертор на кран и вручную затяните шайбу против 

часовой стрелки до упора (Рис. 3).
 a2)  Если кран слишком маленький, присоедините соответствующий 

переходник, сняв верхнюю резиновую шайбу в переходнике, чтобы 
открыть внутреннюю резьбу и меньшую шайбу. Установите дивертор на 
переходник и вручную затяните шайбу на конце вашего крана (Рис. 4).

 b) Для кранов с внутренней резьбой
 b1)  Если резьба на вашем кране внутренняя, то подсоедините 

соответствующий переходник с внешней резьбой к концу крана (Рис. 5 
или 6). Установите дивертор на переходник и вручную затяните шайбу 
на конце вашего крана (Рис. 4).

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК К СИСТЕМЕ И 
ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ПРОТЕКАНИЯ

** УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
РОЗЕТКЕ.

3.  Если трубки слишком длинные, с 
помощью острого ножа перережьте 
их на одинаковом расстоянии, но 
там, где они НЕ СКРЕПЛЕНЫ ДРУГ С 
ДРУГОМ. Постарайтесь сделать ровный 
вертикальный надрез, обеспечив 
ровный стык трубок (Рис. 12).

2.  Снимите крышку с системы очистки 
воды . Снимите электронный 
модуль  (Рис. 11).

1.  Установите Систему очистки 
воды eSpring в удобном месте, 
там, где трубка от крана 
достает до системы, а адаптер 
электропитания достает 
до розетки с постоянным 
электроснабжением (Рис. 10).

5.  Крепко наденьте большую трубку на большой шип, а малую трубку – на малый 
шип . Привинтите гайки на шипах и затяните их вручную  (Рис. 9). С 
помощью соединительных креплений прикрепите трубки к крану.

3.  Отвинтите и снимите гайки (Рис. 7).
4.   Если у вас внешняя резьба, наденьте большую гайку на большую трубку, а 

малую гайку – на малую трубку (Рис. 8).

Рис. 3

Рис. 9

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 2

Рис. 12

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 1

a

e

d
f

b

c
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК К СИСТЕМЕ И 
ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ПРОТЕКАНИЯ

** УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
РОЗЕТКЕ.

5.  Крепко наденьте большую трубку на большой шип, а малую трубку – на малый 
шип . Привинтите гайки на шипах и затяните их вручную  (Рис. 9). С 
помощью соединительных креплений прикрепите трубки к крану.

3.  Отвинтите и снимите гайки (Рис. 7).
4.   Если у вас внешняя резьба, наденьте большую гайку на большую трубку, а 

малую гайку – на малую трубку (Рис. 8).

 4.  Проведите каждую трубку с дивертора по схеме и ручкой нанесите на 
них поперечные пометки там, где это показано стрелками. Вставьте 
соединительные втулки в соответствующие трубки, пока они не дойдут до 
концов трубок (Рис. 13).

 8.  Проверьте прибор на отсутствие 
какого- либо протекания возле 
дивертора, а также на всех 
соединениях трубок (Рис. 16). 
Если вы выявили протекание 
или образование пузырьков, 
смотрите раздел «Устранение 
неполадок», стр. 6.

ВНИМАНИЕ: Во время 
использования периодически 
проверяйте систему на наличие протеканий.
 9.  Каждый раз после использования прибора задвигайте иглу и закрывайте воду.
10.  Перейдите к разделу «ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ», стр. 9.

 6.  Дивертор контролирует поток воды в 
соответствии с положением иглы.

 a)  Игла выдвинута – течет 
очищенная вода (Рис. 15A).

 b)  Игла задвинута – течет 
неочищенная вода (Рис. 15B).

 7.  Откройте кран холодной воды и 
выдвиньте иглу дивертора.

ВНИМАНИЕ: Вам понадобится 
немного времени, пока картридж 
пропитается водой и она начнет литься 
с дивертора. Спустите как минимум 20 
л воды (примерно 5-15 минут), чтобы 
из картриджа вышли воздушные пробки и угольная пыль. Если вода не 
прозрачная, смотрите раздел «Устранение неполадок», стр. 7.

 5.  Вставляйте каждую трубку в 
надлежащее место держателя, пока 
не дойдете до отметки или пока она 
не исчезнет (Рис. 14).

ВНИМАНИЕ: Вам придется 
преодолевать сопротивление, 
пока трубки не будут полностью 
вставлены.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ПОД 
СТОЛЕШНИЦЕЙ
Для этого вам понадобится установленный на столешнице вспомогательный кран. 
Установка Системы очистки воды eSpring™ под столешницей позволит максимально 
использовать пространство на самой столешнице и при этом спрятать трубки.
Трубопровод холодной воды необходимо модифицировать с помощью тройника, 
подсоединенного к перекрывающему вентилю  с наружной резьбой 1/2’’ NPT 
для входящего в комплект ниппеля шланга (рис. 17). Подробные сведения см. в 
следующих пунктах.
ВНИМАНИЕ: Для подключения адаптера 
электропитания вам понадобится 
электрическая розетка. В случае ее 
отсутствия обратитесь за помощью 
к электрику, имеющего право на 
профессиональную деятельность 
в соответствии с национальным 
законодательством. Розетка должна иметь 
постоянное электроснабжение для обеспечения 
надлежащего функционирования системы. В 
случае сбоя в электроснабжении, см. стр. 7.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1.  Обратитесь за помощью к сантехнику для 

модификации водопровода и установки 
вспомогательного крана.

2.  Определите тип и размер трубок, необходимых для соединения холодного 
трубопровода с кухонным краном.

3.  Подключите тройник к сети снабжения холодной воды и отдельный запорный 
вентиль к тройнику до подключения вспомогательного крана. Это обеспечит 
возможность спускания и прочистки системы очистки воды во время замены 
картриджа.

 a.  Все фитинги и вентили должны годиться для использования с питьевой водой 
под давлением.

 b.  Приобретите пластиковые зажимные кольца (для труб) для подсоединения 
пластиковых труб к металлической арматуре (обратите внимание, что 
металлические зажимные кольца обычно используются для соединения 
металлических деталей).

4.  Выберите место для установки вспомогательного крана. На вашей раковине 
уже может быть дополнительное заглушенное отверстие для распыления, 
дозатора мыла или дополнительного крана, которое можно использовать 
для установки вашего вспомогательного крана. Если вы демонтируете 
подсоединенный распылитель, это место должно быть надлежащим 
образом запломбировано. (Обратитесь за помощью к местному магазину 
сантехнического оборудования.)

5.  Если вам нужно просверлить новое отверстие, оно должно иметь диаметр 32-
38 мм, находиться не дальше 100 мм от раковины и не ближе 32 мм от стены. 
Перед сверлением убедитесь в том, что под раковиной или столешницей 
достаточно места для размещения крана и подсоединения его к Системе 
очистки воды eSpring.

ВНИМАНИЕ: Для массивных столешниц рекомендуется использовать очень 
острую кольцевую пилу с двойным лезвием и вначале сделать пробное 
отверстие. Если у вас фарфоровая / керамическая раковина или столешница, 
облицованная плиткой, советуем для сверления необходимых отверстий 
обратиться за помощью к специалисту.
ВНИМАНИЕ: Учитывая возможность удара или поражения электрическим током, 
принимайте максимальные меры безопасности во время работы с электрической 
дрелью или с другим электрическим инструментом возле раковины. Постоянно 
проверяйте, чтобы ни одна часть вашего тела или дрели в это время не 
контактировала с водой или влагой.
ВАЖНО: Если давление воды превышает 860 кПа (8,6 бар), на трубу перед 
краном следует установить устройство регулировки давления.

Рис. 8

Рис. 10

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15A

Рис. 15B

Рис. 16

Рис. 17
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УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ  
(10-0189-UA)

ПРОСМОТРИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, ЧТОБЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО У ВАС 
ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДО УСТАНОВКИ.
Составляющие вспомогательного крана (Рис. 18):
a. Носик
b. Колпачок носика
c. Корпус с красной, зеленой и синей трубками
d. Резиновая прокладка
e. Металлическая прокладка
f. Гайка- барашек
g. Ниппель шланга
h. Инструмент для монтажа
ВНИМАНИЕ: Ниппель шланга содержит 
контроллер потока, который важен для 
надлежащего функционирования прибора.

1.  Положите ЗЕЛЕНУЮ трубу  сверху схемы, а СИНЮЮ  в нижней части. 
Ручкой пометьте их в местах стрелок.

2.  Вставьте носик крана в основной 
корпус . Отвинтите и снимите 
гайку-барашек, прижимая мягкую 
прокладку к корпусу крана (Рис. 20).

3.  Удерживая мягкую прокладку на месте, опустите 
вспомогательный кран и шланги через отверстие у 
раковины или столешницы . Вам понадобится 
помощник, который будет удерживать кран на 
месте, пока вы просунете руку снизу столешницы 
и наденете гайку-барашек через трубки на резьбу 
крана . Установите кран в желаемом положении 
и затяните гайку-барашек, чтобы закрепить кран на 
месте  (Рис. 21).

ВНИМАНИЕ: Если кран держится не крепко, может 
потребоваться дополнительная прокладка. Обратитесь 
в Отдел обслуживания потребителей, стр. 10.

 4.  Снимите крышку с системы очистки 
воды . Снимите электронный 
модуль  (Рис. 22).

 5.  Вставьте ЗЕЛЕНУЮ и СИНЮЮ  
трубки, подсоединенные к крану,  
в их соответствующие места в 
держателе (Рис. 23).

ВНИМАНИЕ: Вам придется преодолевать 
сопротивление, пока трубки не будут 
полностью вставлены. Убедитесь в 
том, что шланг вставлен полностью: до 
отметки или пока отметки на каждом 
соединении шланга не исчезнут.

СОСТОЯНИЕ КАПЛИ 
ВОДЫ

СИМВОЛ 
ЧАШКИ

СИМВОЛ 
ФИЛЬТРА

ИНДИКАТОРПРОД-
ОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗВУКОВОЙ 
СИГНАЛ

СИМВОЛ 
ТЕЛЕФОНА КОММЕНТАРИИ / ДЕЙСТВИЯ

Обычное 
изображение Синие Синий Синий Синий Выключено Выключено Нормальное функционирование прибора

Снята крышка (после 
ее возвращения на 

место посмотрите на 
дисплей еще раз)

Синие Красный* Синий Синий Повторный Выключено Загорается красный символ чашки – не 
пользоваться, вернуть крышку на место 

Картридж не принят Синие Красный* Выключено Выключено Повторный Выключено
Установить картридж – свет включен / красный 

Символ чашки – включен / красный

Неполадка в лампе Синие Красный* Синий Синий Повторный Красный** Горит красный символ телефона - нужно заменить 
картридж

Осталось менее 10% 
ресурса картриджа Синие Синий Синий Мигает последний 

сегмент
Единичный в 

начале работы Выключено Закажите новый картридж

Окончание срока 
эксплуатации 

картриджа
Синие Красный* Мигает Выключено Каждые 2 

секунды Выключено Заменить картридж – свет включен / красный

Система нуждается в 
техническом осмотре Синие Выключено Выключено Выключено Повторный Красный*

Символ чашки; символ телефона Нужен новый 
электронный модуль. Обратитесь в Отдел 

обслуживания потребителей

Неполадка в системе Мигают Мигает /
Красный* Мигает Мигает Непрерывный Мигает /

Красный*

Горит красным символ телефона. Все остальные 
сегменты мигают. Немедленно выключите прибор 

из сети электроснабжения. Подождите 5 мин. 
Включите прибор и заново пропустите воду. 

Если проблема останется, обратитесь в Отдел 
обслуживания потребителей

Пустой дисплей Выключено Выключено Выключено Выключено Выключено Выключено Включите электропитание устройства или 
подождите возобновления электропитания.

Отсутствие капель 
воды

Не синие,  
не двигаются Выключено Синий Синий Выключено Выключено

УФ-стерилизация отсутствует. Обычно, дисплей не 
меняется во время потока фильтрованной воды. Сбой 

сенсора. Обратитесь в Отдел обслуживания

* Если символ телефона или чашки светятся красным, это свидетельствует об отсутствии питания устройства и отсутствии УФ-стерилизации воды.

11.  Закройте вспомогательный кран. 
Проверьте прибор на отсутствие 
какого-либо протекания на всех 
соединениях трубок . Если вы 
выявили протекание или образование 
пузырьков, смотрите раздел 
«Устранение неполадок», стр. 6.

ВНИМАНИЕ: Во время 
использования периодически 
проверяйте систему на наличие 
протеканий.
12.  Перейдите к разделу «ЗАВЕРШЕНИЕ 

УСТАНОВКИ», стр. 9.

10.  Откройте вспомогательный кран . Откройте запорный вентиль 
водоснабжения, чтобы пустить воду через систему  (Рис. 26).

ВНИМАНИЕ: Вам понадобится немного времени, пока картридж пропитается 
водой и она начнет литься с дивертора. Спустите как минимум 20 л воды 
(примерно 5-15 минут), чтобы из картриджа вышли воздушные пробки и 
угольная пыль. Если вода не прозрачная, смотрите раздел «Устранение 
неполадок», стр. 7.

 9.  Наденьте красный шланг на шип на 
ниппеле шланга и затяните гайку с 
помощью разводного ключа (Рис. 25). 
Проверьте все стыки на отсутствие 
протекания.

заглушку с ниппеля
7.  Прикрепите ниппель шланга к запорному 

клапану с резьбой NPT* 1⁄2”, установленном 
с помощью сантехнической пленки* 
. Затяните ниппель шланга с помощью 
разводного ключа.

 8.  Снимите гайку с ниппеля шланга и наденьте 
ее на красный шланг  (Рис. 24).

*Не входит в комплект системы

 6.  Отвинтите и выбросите 
пластиковую  
заглушку с ниппеля 
шланга (Рис. 24A).

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 18

Рис. 23

Рис. 22
a

b

c
d

e
f

h

g

g

Рис. 24B

Рис. 24B

Рис. 25

Рис. 26
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КАК ЧИТАТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДИСПЛЕЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Электронный дисплей Системы очистки воды eSpring™ отображает количество 
литров использованной воды и время, которое прошло с момента последней замены 
картриджа. При условии правильного подключения системы к электрической розетке 
на электронном светодиодном дисплее будет показано ее состояние.

СОСТОЯНИЕ КАПЛИ 
ВОДЫ

СИМВОЛ 
ЧАШКИ

СИМВОЛ 
ФИЛЬТРА

ИНДИКАТОРПРОД-
ОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗВУКОВОЙ 
СИГНАЛ

СИМВОЛ 
ТЕЛЕФОНА КОММЕНТАРИИ / ДЕЙСТВИЯ

Обычное 
изображение Синие Синий Синий Синий Выключено Выключено Нормальное функционирование прибора

Снята крышка (после 
ее возвращения на 

место посмотрите на 
дисплей еще раз)

Синие Красный* Синий Синий Повторный Выключено Загорается красный символ чашки – не 
пользоваться, вернуть крышку на место 

Картридж не принят Синие Красный* Выключено Выключено Повторный Выключено
Установить картридж – свет включен / красный 

Символ чашки – включен / красный

Неполадка в лампе Синие Красный* Синий Синий Повторный Красный** Горит красный символ телефона - нужно заменить 
картридж

Осталось менее 10% 
ресурса картриджа Синие Синий Синий Мигает последний 

сегмент
Единичный в 

начале работы Выключено Закажите новый картридж

Окончание срока 
эксплуатации 

картриджа
Синие Красный* Мигает Выключено Каждые 2 

секунды Выключено Заменить картридж – свет включен / красный

Система нуждается в 
техническом осмотре Синие Выключено Выключено Выключено Повторный Красный*

Символ чашки; символ телефона Нужен новый 
электронный модуль. Обратитесь в Отдел 

обслуживания потребителей

Неполадка в системе Мигают Мигает /
Красный* Мигает Мигает Непрерывный Мигает /

Красный*

Горит красным символ телефона. Все остальные 
сегменты мигают. Немедленно выключите прибор 

из сети электроснабжения. Подождите 5 мин. 
Включите прибор и заново пропустите воду. 

Если проблема останется, обратитесь в Отдел 
обслуживания потребителей

Пустой дисплей Выключено Выключено Выключено Выключено Выключено Выключено Включите электропитание устройства или 
подождите возобновления электропитания.

Отсутствие капель 
воды

Не синие,  
не двигаются Выключено Синий Синий Выключено Выключено

УФ-стерилизация отсутствует. Обычно, дисплей не 
меняется во время потока фильтрованной воды. Сбой 

сенсора. Обратитесь в Отдел обслуживания

* Если символ телефона или чашки светятся красным, это свидетельствует об отсутствии питания устройства и отсутствии УФ-стерилизации воды.

Рис. 23

Рис. 25
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ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА(Ы) РЕШЕНИЕ
ПР
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ОР

Вода протекает возле дивертора.

Трубки не до конца надеты на мундштуки. Трубки должны быть полностью надетыми на мундштуки, а гайки должны быть 
полностью затянутыми руками.Гайки закручены не до конца.

Соединения на кране и/или адаптере не плотные. Плотно затяните все соединения между краном и дивертором. Если течь не 
прекратится, обратитесь в Отдел обслуживания потребителей, стр. 10.

Повреждено внутреннее уплотнение. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового дивертора.

Вода протекает возле иглы дивертора. Игла дивертора каждый раз после пользования 
прибором не всовывается. Выполняйте инструкции по использованию дивертора.

Вода одновременно течет из отверстий 
дивертора для очищенной и неочищенной 
воды или постоянно капает из отверстия для 
очищенной воды.

Поврежден внутренний уплотнитель. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового дивертора.

ПР
ОТ

ЕК
АН

ИЕ
 В

ОД
Ы 

– 
ВС

ПО
МО

ГА
ТЕ

ЛЬ
НЫ

Й 
КР

АН Вода протекает на соединениях трубок около
ниппеля шланга.

Гайка на водоснабжении не до конца затянута. Затяните гайку с помощью разводного ключа.

Трубки не достаточно глубоко вставлены.
- Отпустите гайку.
- Установите трубки так, чтобы они заходили за мундштуки.
- Затяните гайку.

Вода протекает на соединениях трубок с 
краном. Повреждено соединение. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового набора для крана.

Вода постоянно течет с носика. Поврежден внутренний уплотнитель. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового набора для крана.

Вода протекает на стыке носика с основой 
крана.

Носик не до конца вставлен. - Снимите носик.
- Осмотрите уплотнительные кольца.
- Установите носик на место и проверьте на отсутствие протеканий.
Если течь не удастся устранить, обратитесь в Отдел обслуживания 
потребителей.

Повреждено уплотнительное кольцо на носике.

ПР
ОТ

ЕК
АН

ИЕ
 В

ОД
Ы 

В 
СИ

СТ
ЕМ

Е Вода протекает на соединениях трубок с 
держателем.

Не установлены соединительные втулки. (Только для 
дивертора).

- Снимите трубки.
- Установите соединительные втулки.
- Установите трубки назад в желобки.
-  Чтобы заказать соединительные втулки, позвоните в Отдел обслуживания 

потребителей
Трубки были перерезаны в месте, где они 
пересекаются. (Только для дивертора).

- Снимите трубки.
- Повторно подрежьте и установите трубки.

ВНИМАНИЕ: Если трубка коротковата, позвоните по телефону в Отдел 
обслуживания потребителей, чтобы заказать новые трубки или соединитель.

Трубка была отрезана неровно или неаккуратно.

Повреждена поверхность трубки.

Трубки недостаточно глубоко установлены или 
плохо держатся в желобках сзади устройства.

- Снимите трубку.
- Сделайте на ней отметку.
- Установите трубку на место.

Вода протекает около держателя, шайбы или 
корпуса.

Держатель не полностью вставлен в корпус. - Установите держатель на место.
- Закрутите белую шайбу.
- Повторно соберите систему очистки води.Шайба не закручена до конца.

Уплотнительное кольцо для герметизации корпуса 
запачкано. Уберите грязь с уплотнительного кольца.

Уплотнительное кольцо повреждено. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового 
уплотнительного кольца.

Картридж не полностью вставлен в держатель. Повторно установите картридж в держатель.

Поврежденный держатель. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового держателя.

Поврежденный картридж. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового картриджа.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА(Ы) РЕШЕНИЕ

УМ
ЕН

ЬШ
ЕН

ИЕ
 С

КО
РО

СТ
И 

ПО
ТО

КА
 В

ОД
Ы

Уменьшилась скорость потока воды из 
дивертора.

Фильтрационная сетка на входе в дивертер 
загрязнена. Прочистите фильтрационную сетку на входе в дивертер щеткой.

Фильтрационная сетка на отверстии с очищенной 
водой загрязнена. Отвинтите порт очищенной воды и прочистите экран щеткой.

Уменьшилась скорость потока воды из 
вспомогательного крана или была изначально 
низкой.

Запорный клапан холодной воды открыт не до конца. Убедитесь в том, что запорный клапан открыт полностью.

Фильтрационная сетка на ниппеле шланга может 
быть загрязнен.

-  Отключите холодное водоснабжение и спустите воду из водопроводных труб, 
открыв кран.

-  Снимите трубки с водпроводных турб, по которым подается холодная вода.
-  Прочистите фильтрационную сетку щеткой и установите трубки на место.

Если все указанные выше способы не помогли, 
значит, картридж загрязнен из-за содержания в 
воде большого количества частиц и требует замены.

Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового картриджа.

ИЗ
МЕ

НИ
ЛС

Я 
ЗА

ПА
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 В
КУ
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ИЛ
И 

ПР
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ТЬ
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ЧИ

Щ
ЕН

НО
Й 

ВО
ДЫ

Вода имеет неприятный (затхлый) привкус.

Система очищения воды не используется в достаточной 
степени. Рекомендуется использовать систему 
ежедневно или как минимум несколько раз в 2 недели.

Перед использованием дополнительно пропустите воду через систему очищения на 
протяжении 3 минут. Если это не поможет, продезинфицируйте корпус блока. Для 
этого налейте 5 мл (1 чайную ложку) отбеливателя бытового назначения в чашку с 
холодной водой. Вылейте данный раствор в корпус прибора, наполнив его холодной 
водой на 1/4. Установите картридж и трубки (см. инструкции по замене, приведенные 
на стр.8-9). Оставьте на 10 минут. Пропустите воду через систему в течение 5 минут 
перед использованием. Если проблема останется, позвоните по телефону в Отдел 
обслуживания потребителей, чтобы заказать новый картридж для замены.

Картридж не был высушен перед хранением вне 
Системы очищения воды больше 1 месяца.
Картридж в Системе очищения воды не 
использовался больше 1 месяца.

Вода имеет оранжевый цвет. Высокое содержание в воде железа.
Картридж не предназначен для удаления из воды растворимого железа. Если вы 
установите специальный фильтр для железа перед Системой очистки воды, это 
продлит срок эксплуатации картриджа.

Вода имеет привкус сероводорода . В вопроводной воде содержится сера.

ВНИМАНИЕ; Картридж не предназначен для удаления из воды серы, поэтому 
приведенный ниже совет устранит проблему лишь временно: Продезинфицируйте 
корпус блока. Для этого налейте 5 мл (1 чайную ложку) отбеливателя бытового 
назначения в чашку с холодной водой. Вылейте данный раствор в корпус прибора, 
наполнив его холодной водой на 1/4. Установите картридж и трубки (см. инструкции 
по замене, приведенные на стр.8-9). Оставьте на 10 минут. Пропустите воду через 
систему в течение 5 минут перед использованием. Если проблема останется, 
позвоните по телефону в Отдел обслуживания потребителей, чтобы заказать новый 
картридж для замены.

Изредка в воде появляется белый осадок или 
белые пластинки (мутные кубики льда или 
белая пленка на кипяченой воде)

В поставляемой через водопровод воде 
содержится карбонат кальция.

Картридж не предназначен для удаления из воды карбоната кальция. Это 
нормальная ситуация и не нужно принимать никаких мер.

Вода грязная после спускания. Не выпущен до конца воздух или недостаточное 
спускание воды.

Как минимум, дважды спустите не менее 20 л воды (примерно 5-15 минут). Если 
вода все еще не прозрачная, обратитесь в Отдел обслуживания потребителей, 
чтобы заказать новый картридж.

В случае возникновения вопросов относительно изменений на дисплее и значения его символов, пожалуйста, смотрите таблицу, приведенную на стр.  
5. Ниже перечислены некоторые наиболее распространенные проблемы, касающиеся изменений в работе дисплея или звукового сигнала Системы очистки воды.

ДИ
СП

ЛЕ
Й 

НЕ
 Р

АБ
ОТ

АЕ
Т 

НА
ДЛ

ЕЖ
АЩ

ИМ
 О

БР
АЗ

ОМ

На дисплее не появляется никаких световых 
сигналов.

Прибор не подключен к электрической розетке с 
постоянным электроснабжением.

Подключите прибор к электрической розетке с постоянным электроснабжением. 
Подключите ночник, чтобы проверить наличие электроснабжения в розетке.

Прекращение электроснабжения. Не пользуйтесь Системой очищения воды, пока не восстановится 
электроснабжение.

Электронный модуль или адаптер электропитания 
не работают надлежащим образом. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей за помощью.

Адаптер электропитания вставлен не до конца. Убедитесь в том, что адаптер электропитания сзади электронного модуля вставлен 
до конца и что вилка полностью вставлена в розетку.

ЗВ
УК

ОВ
ЫЕ

  
ПР

ЕД
УП

РЕ
Ж

ДЕ
НИ

Я

Непостоянный или отсутствующий поток воды 
во время очистки воды. Поврежден держатель. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового держателя.

Система очистки воды постоянно подает 
звуковой сигнал.

Крышка снята или закрыта неплотно. Убедитесь в том, что разъем шнура вставлен в гнездо сзади системы, и установите 
крышку на место надлежащим образом (см. инструкции, приведенные на стр. 9).

Картридж не работает надлежащим образом. Картридж не полностью вкручен на свое место. Если проблема не в этом, обратитесь за 
помощью в Отдел обслуживания потребителей – возможно, нужно заменить картридж.

Новый картридж не полностью промыт перед 
включением системы.

Отключите систему. Промойте картридж на протяжении 5 минут. Опять включите 
систему.

Электронный модуль не работает надлежащим 
образом.

Отключите систему. Подождите 5 минут. Опять включите систему. Электронный 
модуль может нуждаться в замене - позвоните по телефону в Отдел обслуживания 
потребителей, чтобы заказать его.
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ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА(Ы) РЕШЕНИЕ
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Вода протекает возле дивертора.

Трубки не до конца надеты на мундштуки. Трубки должны быть полностью надетыми на мундштуки, а гайки должны быть 
полностью затянутыми руками.Гайки закручены не до конца.

Соединения на кране и/или адаптере не плотные. Плотно затяните все соединения между краном и дивертором. Если течь не 
прекратится, обратитесь в Отдел обслуживания потребителей, стр. 10.

Повреждено внутреннее уплотнение. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового дивертора.

Вода протекает возле иглы дивертора. Игла дивертора каждый раз после пользования 
прибором не всовывается. Выполняйте инструкции по использованию дивертора.

Вода одновременно течет из отверстий 
дивертора для очищенной и неочищенной 
воды или постоянно капает из отверстия для 
очищенной воды.

Поврежден внутренний уплотнитель. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового дивертора.
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АН Вода протекает на соединениях трубок около
ниппеля шланга.

Гайка на водоснабжении не до конца затянута. Затяните гайку с помощью разводного ключа.

Трубки не достаточно глубоко вставлены.
- Отпустите гайку.
- Установите трубки так, чтобы они заходили за мундштуки.
- Затяните гайку.

Вода протекает на соединениях трубок с 
краном. Повреждено соединение. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового набора для крана.

Вода постоянно течет с носика. Поврежден внутренний уплотнитель. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового набора для крана.

Вода протекает на стыке носика с основой 
крана.

Носик не до конца вставлен. - Снимите носик.
- Осмотрите уплотнительные кольца.
- Установите носик на место и проверьте на отсутствие протеканий.
Если течь не удастся устранить, обратитесь в Отдел обслуживания 
потребителей.

Повреждено уплотнительное кольцо на носике.
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Е Вода протекает на соединениях трубок с 
держателем.

Не установлены соединительные втулки. (Только для 
дивертора).

- Снимите трубки.
- Установите соединительные втулки.
- Установите трубки назад в желобки.
-  Чтобы заказать соединительные втулки, позвоните в Отдел обслуживания 

потребителей
Трубки были перерезаны в месте, где они 
пересекаются. (Только для дивертора).

- Снимите трубки.
- Повторно подрежьте и установите трубки.

ВНИМАНИЕ: Если трубка коротковата, позвоните по телефону в Отдел 
обслуживания потребителей, чтобы заказать новые трубки или соединитель.

Трубка была отрезана неровно или неаккуратно.

Повреждена поверхность трубки.

Трубки недостаточно глубоко установлены или 
плохо держатся в желобках сзади устройства.

- Снимите трубку.
- Сделайте на ней отметку.
- Установите трубку на место.

Вода протекает около держателя, шайбы или 
корпуса.

Держатель не полностью вставлен в корпус. - Установите держатель на место.
- Закрутите белую шайбу.
- Повторно соберите систему очистки води.Шайба не закручена до конца.

Уплотнительное кольцо для герметизации корпуса 
запачкано. Уберите грязь с уплотнительного кольца.

Уплотнительное кольцо повреждено. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового 
уплотнительного кольца.

Картридж не полностью вставлен в держатель. Повторно установите картридж в держатель.

Поврежденный держатель. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового держателя.

Поврежденный картридж. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового картриджа.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА(Ы) РЕШЕНИЕ
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Уменьшилась скорость потока воды из 
дивертора.

Фильтрационная сетка на входе в дивертер 
загрязнена. Прочистите фильтрационную сетку на входе в дивертер щеткой.

Фильтрационная сетка на отверстии с очищенной 
водой загрязнена. Отвинтите порт очищенной воды и прочистите экран щеткой.

Уменьшилась скорость потока воды из 
вспомогательного крана или была изначально 
низкой.

Запорный клапан холодной воды открыт не до конца. Убедитесь в том, что запорный клапан открыт полностью.

Фильтрационная сетка на ниппеле шланга может 
быть загрязнен.

-  Отключите холодное водоснабжение и спустите воду из водопроводных труб, 
открыв кран.

-  Снимите трубки с водпроводных турб, по которым подается холодная вода.
-  Прочистите фильтрационную сетку щеткой и установите трубки на место.

Если все указанные выше способы не помогли, 
значит, картридж загрязнен из-за содержания в 
воде большого количества частиц и требует замены.

Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового картриджа.
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Вода имеет неприятный (затхлый) привкус.

Система очищения воды не используется в достаточной 
степени. Рекомендуется использовать систему 
ежедневно или как минимум несколько раз в 2 недели.

Перед использованием дополнительно пропустите воду через систему очищения на 
протяжении 3 минут. Если это не поможет, продезинфицируйте корпус блока. Для 
этого налейте 5 мл (1 чайную ложку) отбеливателя бытового назначения в чашку с 
холодной водой. Вылейте данный раствор в корпус прибора, наполнив его холодной 
водой на 1/4. Установите картридж и трубки (см. инструкции по замене, приведенные 
на стр.8-9). Оставьте на 10 минут. Пропустите воду через систему в течение 5 минут 
перед использованием. Если проблема останется, позвоните по телефону в Отдел 
обслуживания потребителей, чтобы заказать новый картридж для замены.

Картридж не был высушен перед хранением вне 
Системы очищения воды больше 1 месяца.
Картридж в Системе очищения воды не 
использовался больше 1 месяца.

Вода имеет оранжевый цвет. Высокое содержание в воде железа.
Картридж не предназначен для удаления из воды растворимого железа. Если вы 
установите специальный фильтр для железа перед Системой очистки воды, это 
продлит срок эксплуатации картриджа.

Вода имеет привкус сероводорода . В вопроводной воде содержится сера.

ВНИМАНИЕ; Картридж не предназначен для удаления из воды серы, поэтому 
приведенный ниже совет устранит проблему лишь временно: Продезинфицируйте 
корпус блока. Для этого налейте 5 мл (1 чайную ложку) отбеливателя бытового 
назначения в чашку с холодной водой. Вылейте данный раствор в корпус прибора, 
наполнив его холодной водой на 1/4. Установите картридж и трубки (см. инструкции 
по замене, приведенные на стр.8-9). Оставьте на 10 минут. Пропустите воду через 
систему в течение 5 минут перед использованием. Если проблема останется, 
позвоните по телефону в Отдел обслуживания потребителей, чтобы заказать новый 
картридж для замены.

Изредка в воде появляется белый осадок или 
белые пластинки (мутные кубики льда или 
белая пленка на кипяченой воде)

В поставляемой через водопровод воде 
содержится карбонат кальция.

Картридж не предназначен для удаления из воды карбоната кальция. Это 
нормальная ситуация и не нужно принимать никаких мер.

Вода грязная после спускания. Не выпущен до конца воздух или недостаточное 
спускание воды.

Как минимум, дважды спустите не менее 20 л воды (примерно 5-15 минут). Если 
вода все еще не прозрачная, обратитесь в Отдел обслуживания потребителей, 
чтобы заказать новый картридж.

В случае возникновения вопросов относительно изменений на дисплее и значения его символов, пожалуйста, смотрите таблицу, приведенную на стр.  
5. Ниже перечислены некоторые наиболее распространенные проблемы, касающиеся изменений в работе дисплея или звукового сигнала Системы очистки воды.
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На дисплее не появляется никаких световых 
сигналов.

Прибор не подключен к электрической розетке с 
постоянным электроснабжением.

Подключите прибор к электрической розетке с постоянным электроснабжением. 
Подключите ночник, чтобы проверить наличие электроснабжения в розетке.

Прекращение электроснабжения. Не пользуйтесь Системой очищения воды, пока не восстановится 
электроснабжение.

Электронный модуль или адаптер электропитания 
не работают надлежащим образом. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей за помощью.

Адаптер электропитания вставлен не до конца. Убедитесь в том, что адаптер электропитания сзади электронного модуля вставлен 
до конца и что вилка полностью вставлена в розетку.
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Непостоянный или отсутствующий поток воды 
во время очистки воды. Поврежден держатель. Обратитесь в Отдел обслуживания потребителей для заказа нового держателя.

Система очистки воды постоянно подает 
звуковой сигнал.

Крышка снята или закрыта неплотно. Убедитесь в том, что разъем шнура вставлен в гнездо сзади системы, и установите 
крышку на место надлежащим образом (см. инструкции, приведенные на стр. 9).

Картридж не работает надлежащим образом. Картридж не полностью вкручен на свое место. Если проблема не в этом, обратитесь за 
помощью в Отдел обслуживания потребителей – возможно, нужно заменить картридж.

Новый картридж не полностью промыт перед 
включением системы.

Отключите систему. Промойте картридж на протяжении 5 минут. Опять включите 
систему.

Электронный модуль не работает надлежащим 
образом.

Отключите систему. Подождите 5 минут. Опять включите систему. Электронный 
модуль может нуждаться в замене - позвоните по телефону в Отдел обслуживания 
потребителей, чтобы заказать его.
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ЗАМЕНА КАРТРИДЖА (100186E)

Для знакомства с названиями частей 
Системы очистки воды eSpringTM см. 
детальное изображение системы (внутри 
под передней крышкой).
1.  Отключите адаптер электропитания 

от розетки.
2.  Перекройте подачу воды в систему 

очистки воды.
 a)  Если вы пользуетесь дивертором, 

закройте кухонный кран и поместите 
прибор в раковину . Выньте 
металлическую иглу дивертора, 
чтобы слить воду.  (Рис. 27A).

 b)  Если вы пользуетесь вспомогательным краном, перекройте подачу холодной 
воды с помощью запорного клапана . Откройте вспомогательный кран 
и оставьте его открытым . (Рис. 27B). Разложите полотенца вокруг 
корпуса прибора.

6. Отвинтите и снимите шайбу (Рис. 31).

5.  Убедитесь, что логотип на инструменте 
для монтажа находится на внешней 
стороне, а сам инструмент плотно 
прилегает к держателю. Крепко 
прижмите инструмент к кольцам 
пальцами и выньте трубки другой рукой, 
пока кольца прижаты (Рис. 30).

ВНИМАНИЕ: Если у вас нет инструмента 
для монтажа, выньте трубки, нажимая 
кончиками пальцев на кольца, которые 
держат трубки, с обеих сторон с 
одинаковой силой. Потом потяните 
трубку другой рукой.

4.  Маркером обозначьте то место 
сверху каждой трубки, где она 
входит в кольца системы очистки 
воды (Рис. 29).

3.  Снимите крышку . Снимите 
электронный модуль . Затем выньте 
инструмент для монтажа  (Рис. 28).

 7.  Поднимите ручку на держателе. 
Потяните ровно вверх и выньте 
прикрепленный использованный 
картридж и держатель (Рис. 32).

 8.  Открутите и снимите картридж 
с держателя. Утилизируйте 
использованный картридж (Рис. 33).

ВНИМАНИЕ: Ультрафиолетовая 
лампа в картридже содержит ртуть. 
Утилизируйте его части в соответствии 
с местными требованиями.

11.  Выньте прокладку . Выньте 
уплотнительное кольцо, одновременного 
нажав на него с обеих сторон  и 
потянув его вниз  (Рис. 39).

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменяя пре-фильтр, 
утилизируйте его в соответствии с 
местными требованиями.

10. Потягніть, щоб вийняти пре-фільтр (Рис. 38).

ЗАМЕНА ПРЕ-ФИЛЬТРА
 9. Открутите гайку пре-фильтра (Рис. 37).

Рис. 39

Рис. 38

Рис. 37

Рис. 27A

Рис. 30

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 27B
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18.  Вставьте держатель (с прикрепленным 
картриджем) на его место в корпус, 
выровняв в одну линию выемки на 
держателе и насечки на корпусе . 
 Опустив ручку вниз, крепко нажмите 
на держатель до контакта с корпусом 

 (Рис. 36).

16.  Удалите защитную пленку с нового 
картриджа eSpring (10-0186-E).

17.  Крепко прижмите картридж 
и держатель друг к другу . 
Вкрутите картридж в держатель до 
упора  (Рис. 35).

15.  Слейте воду из корпуса. Осмотрите 
уплотнение и верхнюю внутреннюю 
поверхность корпуса и удалите всю 
грязь (Рис. 34).

ВНИМАНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ попадания в 
систему растительного масла, технического 
вазелина или других смазочных материалов, 
растворителей, аммиака, спиртов, кислот 
или мощных очистительных растворов. Они 
могут серьезно повредить корпус прибора. 
В случае необходимости используйте 
силиконовые уплотнительные кольца, 
подходящие для пищевых продуктов. Во 
время чистки используйте мягкое жидкое 
моющее средство для мытья посуды и воду.

12.  Плавно вставьте уплотнительное 
кольцо в засечку на картридже 
(Рис. 40).

13.  Поместите новую прокладку 
на картридж . Плавно 
установите пре-фильтр на 
картридж  (Рис. 41).

14.  Нажмите на пре-фильтр, установив 
его сверху на уплотнительное кольцо 

. Закрутите гайку на донышке 
картриджа  (Рис. 42).

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

19.  Закрутите шайбу до упора. Голой 
резьбы под ней не должно быть 
видно вообще. Если резьбу видно, 
это означает, что держатель не был 
опущен до конца (Рис. 37).

ВНИМАНИЕ: Это не означает, что 
шайба должна быть закручена 
настолько плотно, чтобы не пропускать 
воду, ведь ее вращение в таком случае 
может привести к повреждению 
Системы очистки воды.

20.  Вставьте каждую трубку в ее 
место на держателе (Рис. 38).

ВНИМАНИЕ: Вам придется 
преодолевать сопротивление, 
пока трубки не будут полностью 
вставлены. Вставляйте трубки, пока 
не дойдете до отметок или пока они 
не исчезнут внутри.

Рис. 33

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 34

Рис. 37

Рис. 38
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22.  Проверьте прибор на отсутствие 
протекания на втулках и соединениях 
трубок (Рис. 40). Если вы выявили 
протекание или образование  
пузырьков, смотрите раздел  
«Устранение неполадок», стр. 6.

ВНИМАНИЕ: Во время использования 
периодически проверяйте систему на 
наличие протеканий.
23. Прекратите подачу воды в систему.

21.  Вкючите подачу холодной 
воды в систему.

  a)   Для существующего крана: 
Откройте кран с холодной 
водой  и потяните  
за иглу дивертора  
(Рис. 39A).

  b)  Для вспомогательного 
крана: Когда ручка 
вспомогательного крана 
все еще находится в 
открытом положении  

, откройте запорный 
вентиль водоснабжения 

 (Рис. 39B).
ВНИМАНИЕ: Вам понадобится немного времени, пока картридж пропитается 
водой и она начнет литься с дивертора. Спустите как минимум 20 л воды 
(примерно 5-15 минут), чтобы из картриджа вышли воздушные пробки и 
угольная пыль. Если вода не прозрачная, смотрите раздел «Устранение 
неполадок», стр. 7.

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

Для новой установки подключите  
адаптер электропитания к  
электронному модулю .
1.  Установите электронный модуль на 

место . Сохраните инструмент 
для монтажа для следующего 
использования  (Рис. 41).

2.  Вставьте конец шнура в гнездо на корпусе. 
Убедитесь в том, что трубки вставлены в 
гнезда позади корпуса (Рис. 42).

5.  Откройте кран холодной воды и 
убедитесь в том, что на дисплее 
изображена синяя чашка (Рис. 44). 
Если это не так, смотрите раздел 
«Устранение неполадок», стр. 7.

3.  Закройте корпус крышкой . 
Вставьте адаптер электропитания 
в розетку на стене  (Рис. 43).

4.  Подождите, пока монитор 
не подаст звуковой сигнал об 
установке нового картриджа.  
На это может понадобиться  
до 30 секунд.

Рис. 40

Рис. 39A

Рис. 39B
Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система очистки воды eSpringTM: Модель № 10-0188-UA, 10-0189-UA
Номинальная высота корпуса: 327 мм.
Номинальный диаметр: 178 мм. Изготовлено из высококачественного крепкого 
ударостойкого пластика.
Входное электрическое питание: 19В постоянного тока, 3.16A.
Фильтрующий картридж (10-0186-UA): прессованный угольный блок с внутренней 
ультрафиолетовой лампой.
Материалы: Все материалы прибора, находящиеся в контакте с водой, отвечают 
требованиям Агентства США по пищевым и лекарственным продуктам (U.S. FDA) 
относительно материалов, которые используются для перенесения жидкостей для 
потребления их людьми.
Максимальное рабочее давление: 860 кПа (8,6 бар).
Минимальное рабочее давление: 104 кПа (1,04 бар).
Максимальная рабочая температура: 30°C.
Минимальная рабочая температура: 4,4°C.
Расчетная скорость потока воды: 3,4 литра за минуту при давлении воды в
415 кПа (4,15 бар) и новом картридже. (Фактическая скорость потока будет 
изменяться непосредственно в зависимости от давления воды и периода 
времени, на протяжении которого картридж будет находиться в эксплуатации.)
Расчетная продолжительность эксплуатации: картридж предназначен для 
удовлетворения потребностей в воде средней семьи для приготовления пищи 
и питья на протяжении одного года или для очистки максимум 5000 л воды в 
зависимости от того, что из этого наступит раньше.
ВНИМАНИЕ: Фактическая продолжительность эксплуатации картриджа 
будет зависеть от интенсивности использования и качества коммунального 
водоснабжения.
Установка: Быстрая и легкая. Дивертор можно установить менее чем за десять минут.
Замена картриджа: Тоже быстрая и легкая. Можно осуществить самостоятельно 
пользователем. Не требует возврата системы очистки на завод для замены 
картриджа.
Испытание: Система была испытана и сертифицирована NSF International в 
соответствии со Стандартами 42, 53 и 55 NSF/ANSI. Информация об отдельных 
загрязнителях и факторах снижения эффективности приведена в Перечне 
рабочих характеристик.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Просим внимательно прочитать инструкции, приведенные в данном руководстве. 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно установки или 
эксплуатации Системы очистки воды eSpring, обращайтесь в Отдел обслуживания 
потребителей в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону:
(380-44) 495-13-00.
Такую информацию также можно найти в Интернете по адресу:
www.espring.com.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Аксессуары и запасные части можно заказать у своего дистрибьютора. Если 
у вас нет дистрибьютора, позвоните по телефону в Отдел обслуживания 
потребителей, чтобы узнать, как связаться с ближайшим к вам дистрибьютором.

ДЕМОНТАЖ УФ-ЛАМПЫ В МОДЕЛИ 
С КАРТРИДЖЕМ (10-0186-E) ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ

Внутреннюю УФ-лампу можно демонтировать из картриджа для утилизации.
Примечание: вам потребуется небольшая отвертка или инструмент с 
небольшой плоской кромкой.

1.  Вставьте плоский конец инструмента в одну из  
прорезей, чтобы подцепить крышку (Pис. 1).

4.  Осторожно извлеките УФ-лампу. Для этого 
потяните ее вертикально вверх (Pис. 4).

5.  Утилизация всех компонентов должна 
проводиться в соответствии с местными 
требованиями.

2.  Вставьте плоский конец инструмента между 
внутренней кромкой горловины картриджа и 
верхней частью УФ-лампы (Pис. 2).

3. Подцепите УФ-лампу (Pис. 3).

Pис. 1

Pис. 3

Pис. 2

Pис. 4
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После получения Системы очистки воды eSpring, про наличие дефекта которой 
утверждает покупатель, Amway по собственному усмотрению определит, 
действительно ли такая Система очистки воды eSpring имеет дефект. Принимая 
возвращенную Систему очистки воды eSpring для экспертизы, Amway тем самым 
еще не признает, что возвращенная система действительно имеет дефект. 
5. Предъявление претензий
Для обслуживания по этой Гарантии в Украине, пожалуйста, позвоните в Отдел 
обслуживания потребителей по номеру: (380-44) 495-13-00 ДО ТОГО, как будете 
возвращать компании любой товар для диагностики неполадок, а также для 
доставки и получения инструкций по пользованию.
Чтобы предъявить претензии по этой Гарантии, Покупатель должен, 
предварительно позвонив в компанию Amway, письменно уведомить компанию 
Amway о выявленном дефекте в течение двух (2) месяцев после выявления 
дефекта, но не позднее двух (2) месяцев после завершения соответствующего 
гарантийного срока.
Покупатель должен предъявить документ, подтверждающий факт покупки, 
например, счет на покупку Системы очистки воды eSpring или другое 
свидетельство факта покупки.
6. Ограничение действия Гарантии
Эта Гарантия ограничивается стоимостью Системы очистки воды eSpring.
Эта Гарантия утрачивает силу, если третья сторона проводила манипуляции с 
Системой очистки воды eSpring с целью ее починки, за исключением случаев, 
когда компания Amway не могла удовлетворить обоснованные требования 
Покупателя в установленный срок или когда о такой починке стороны 
договорились письменно.
Эта Гарантия наделяет Покупателя единоличным и исключительным правом защиты 
своих интересов в суде в случае выявления дефекта приобретенной им Системы 
очистки воды eSpring, если иное не предусмотрено законами Европейского Союза 
или государственным законодательством страны Покупателя.
Если иное не предусмотрено законами Европейского Союза или 
государственным законодательством страны Покупателя, ИЗЛОЖЕННЫЕ 
ЗДЕСЬ ГАРАНТИИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ 
ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, А ТАКЖЕ ТЕХ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ 
УСЛОВИЙ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ 
ДРУГИХ БЕЗОТКАЗНЫХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАКОНАМИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
СТРАНЫ ПОКУПАТЕЛЯ. ПРИ ЭТОМ НИ ОДНА БЕЗОТКАЗНАЯ ГАРАНТИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ 
УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, А ТАКЖЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ 
УСЛОВИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, НЕ ДЕЙСТВУЮТ 
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ ПРЯМАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ, 
ОПИСАННАЯ ВЫШЕ. Несмотря на все изложенное выше, законы некоторых 
стран не допускают ограничений срока действия косвенных гарантий, поэтому 
упомянутое ограничение действия Гарантии может вас не касаться.
В той мере, в какой это разрешено законами Европейского Союза или 
государственным законодательством страны Покупателя, компания Amway 
ограничивает свою ответственность за побочный или косвенный ущерб, нанесенный  
Покупателю вследствие дефекта Системы очистки воды eSpring. Однако законы 
некоторых стран не допускают исключения ответственности за побочный или 
косвенный ущерб, поэтому упомянутое исключение может вас не касаться.
Эта Гарантия не влияет на установленные действующим государственным 
законодательством права Покупателя.
Если иное не предусмотрено законами Европейского Союза или государственным  
законодательством страны Покупателя, ни одно лицо не имеет полномочий 
вносить изменения или дополнять данную Гарантию, отменять любые условия 
или ограничения этой Гарантии или давать любые отличные или дополнительные 
гарантии относительно Системы очистки воды eSpring™. Любые утверждения 
о противном не имеют силы, за исключением случаев, когда они письменно 
оформлены и подписаны уполномоченным представителем компании Amway.
Эта Гарантия действует в Украине.
За более детальной информацией обращайтесь к своему Независимому 
предпринимателю Amwaу или по адресу:
Постачальник: ТОВ “Емвей Україна”, 
вул. Боженка, 87, Київ 03150, 
Україна, тел.: (044) 495-13-00.

ГАРАНТИЯ
1. Гарантия
Компания Amway* гарантирует, что Система очистки воды eSpring™ (за 
исключением фильтра / картриджа) при условии правильного использования 
не будет иметь дефектов (как это определено ниже) в течение двух (2) лет с 
момента покупки. Изделие считается имеющим дефект, если таковой связан с 
некачественным материалом или неправильным изготовлением или если такой 
дефект препятствует использованию или ухудшает результат использования 
Системы очистки воды eSpring конечным покупателем (далее – «Покупатель»).
2. Исключения
Эта Гарантия не распространяется на:
(а)  Систему очистки воды eSpring, которая использовалась не по назначению 

или таким образом, который противоречит указаниям Инструкции по 
эксплуатации Системы очистки воды eSpring.

(б)  Любую Систему очистки воды eSpring, которая использовалась не по 
назначению, попадала в аварийную ситуацию, подвергалась физическому 
повреждению, была неправильно установлена или неправильно 
эксплуатировалась, которую переделывали, с которой небрежно 
обращались, а также на подвергшуюся воздействию неблагоприятных с 
точки зрения температуры, влажности или других внешних факторов  
условий (включая, но не ограничиваясь этим, воздействию молнии, 
наводнения или пожара).

(в)  Любую Систему очистки воды eSpring, которая была повреждена 
вследствие неправильного ремонта, модификации, внесения изменений 
или технического обслуживания, осуществленного любым другим лицом, 
кроме уполномоченного представителя службы гарантийного обслуживания 
компании Amway.

(г)  Любую Систему очистки воды eSpring, которая обнаружила свой дефект 
или стала хуже работать вследствие использования любых запасных или 
вспомогательных частей, непредназначенных для использования с Системой 
очистки воды eSpring, ИЛИ;

(д)  Любую Систему очистки воды eSpring, установленную не при помощи 
Набора для установки eSpring на основном (существующем) или 
дополнительном кране. 

3.  Использование неавторизированных запасных или вспомогательных частей 
Наши утверждения про эффективность работы Системы очистки воды  
eSpring основаны на результатах тестирований всей системы, собранной 
по проекту производителя, а также установленной и эксплуатированной в 
соответствии с рекомендациями производителя. Использование запасных 
или вспомогательных частей, не рекомендованных производителем, может 
привести к ухудшению функционирования системы. Amway не гарантирует 
должного функционирования любых запасных или вспомогательных частей, 
не предназначенных для использования с Системой очистки воды eSpring, 
а также не несет ответственности за любое повреждение Системы очистки 
воды eSpring, вызванное любыми запасными или вспомогательными частями, 
непредназначенными для использования с Системой очистки воды eSpring.
4. Права Покупателя
Если в течение срока действия Гарантии установлено, что Система очистки 
воды eSpring имеет дефект не вследствие ее использования не по назначению, 
попадания в аварийную ситуацию, физического повреждения, неправильной 
установки или неправильной эксплуатации, а также не вследствие ее 
переделывания, небрежного с ней обращения или воздействия на нее 
неблагоприятных с точки зрения температуры, влажности или других внешних 
факторов условий (включая, но не ограничиваясь этим, воздействия молнии, 
наводнения или пожара), Покупатель имеет право на:
(а)  устранение выявленных дефектов компанией Amway и за счет компании 

Amway или на компенсацию компанией Amway расходов Покупателя на 
устранение таких дефектов самостоятельно или третьей стороной, при 
условии соблюдения условий, изложенных ниже в параграфе 2 пункте 6; или

(б)  замену Системы очистки воды eSpring, имеющей дефект, на систему очистки 
воды хорошего или даже лучшего качества той же марки (модели); или

(в)  соответствующее снижение цены Системы очистки воды eSpring, имеющей 
дефект; или

(г)  замену Системы очистки воды eSpring, имеющей дефект, на систему очистки 
воды хорошего или даже лучшего качества любой другой марки (модели) 
с одновременной договоренностью об изменении ее цены, если таковое 
потребуется; или

(д)  разрыв договора купли-продажи и получение компенсации в разумных 
пределах за убытки, понесенные Покупателем непосредственно из-за 
выявленного дефекта Системы очистки воды eSpring.
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ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
КАЧЕСТВОМ ТОВАРА СРОКОМ 
ДЕВЯНОСТО (90) ДНЕЙ
В дополнение к этой Гарантии вы как конечный пользователь имеете право 
пользоваться новой Системой очистки воды eSpring™ на протяжении девяносто 
(90) дней с даты ее приобретения, чтобы определить, довольны ли вы ее 
качеством, и принять решение относительно того, хотите ли вы оставить ее себе. 
Если на протяжении девяностодневного (90) периода вы решите, что ее качество 
вас не устраивает, вы можете вернуть ее тому Независимому предпринимателю 
Amwaу, у которого вы ее приобрели. Тогда этот Независимый предприниматель 
Amwaу предложит вам приобрести любую другую продукцию компании Amway 
или же возместит вам стоимость покупки в полном размере.

1029245
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