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MONTAŻ 

1. Ostrożnie wyjąć filtr z pokrowca 
2. Filtr z pompką umocować na odpowiedniej wysokości na stojaku 

120165 za pomocą klucza 120179 
3. Poluzować mutry 20672. Opuścić zamknięcie z obu stron. 

Podnieść przykrywkę 120170 z przyłączonym wkładem 
filtrującym 1040 i sprawdzić, czy jest on dobrze przyśrubowany. 
Uszczelka 20674 (6) musi szczelnie przylegać. Nie należy 
jednak przyśrubowywać jej zbyt mocno, gdyż może zostać 
„wyciśnięta” i nie będzie spełniać swojej funkcji.  

4. Zanurzyć wężyk wlotowy 22315 i sitko 22306 w 
nieprzefiltrowanej wodzie. 

5. Przekręcić rurę wylotową 120172 do przodu i sprawdzić, czy jest 
czysta. Dokręcić nakrętkę 120171. 

6. Pompować pociągając tłok 22316 w górę i w dół. Po około 20 
ruchach pompki z rury wylotowej 120172 zaczyna wypływać 
czysta, odkażona woda. Pierwszy litr zawsze służy przepłukaniu 
filtra. 
 

CZYSZCZENIE 
Jeżeli po pewnym czasie filtr zaczyna stawiać opór podczas pompowania i 
zaczyna lecieć mniej wody, lub też jeżeli zawór bezpieczeństwa 22307 
zaczyna puszczać (przy ciśnieniu maks. 8 barów), należy wyczyścić 
element ceramiczny. Im woda brudniejsza, tym częściej czyszczenie to jest 
konieczne.  

1. Poluzować mutry 22314. Opuścić zamknięcie z obu stron. 
2. Wyciągnąć z obudowy wkład filtrujący razem z przykrywką i rurą 

wylotową i oczyścić z pomocą gąbki (znajduje się ona w 
wewnętrznej kieszeni pokrowca). Szorować osad, aż element 
ceramiczny odzyska pierwotny jasny kolor. Nie używać do 
czyszczenia środków mogących porysować powierzchnię filtra 
ani detergentów. Nie czyścić za pomocą środków czyszczących 
lub odkażających, nie gotować, nie sterylizować za pomocą pary, 
nie suszyć na gorących powierzchniach, w piecach, ani w 
kuchenkach mikrofalowych. 

3. Obudowę  20677 systematycznie czyścić z osadów po wodzie. 
4. Jeśli filtr nie jest używany przez dłuższy czas, należy go oczyścić 

wg wytycznych w punkcie 2 i dokładnie wysuszyć na powietrzu. 
Zapobiegnie to powstaniu stęchłego zapachu. 

5. Sprawdzić, czy wkład filtrujący jest odpowiednio przyśrubowany 
(patrz MONTAŻ -pkt. 3). Ponownie złożyć filtr. 

6. Zawór bezpieczeństwa 22307 należy właściwie konserwować, 
systematycznie zdejmując go i czyszcząc. Otwiera się go za 
pomocą dwóch kluczy nr 20. Jednym należy przytrzymać dolną 
śrubę, drugim odkręcić głowicę zaworu. Oczyścić gumową 
powierzchnię i punkt styku. Na nowo przykręcić głowicę zaworu. 
Nie kręcić małą śrubką na głowicy zaworu. Służy ona do 
regulacji ciśnienia, przy którym zawór zaczyna działać. Aby 
wyregulować zawór, potrzebny jest manometr. 

7. Chronić końcówkę elementu ceramicznego i rurę wylotową przed 
zanieczyszczeniami i przed kontaktem z nieprzefiltrowaną wodą.  

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Jeżeli filtr po 20-stu ruchach pompki nie daje wody, należy sprawdzić czy: 

 wężyk wlotowy 22315 nie jest zagięty 

 sitko wlotowe 22306 nie jest zatkane albo nie przylega do dna 
zbiornika z wodą 

 wężyk wlotowy jest odpowiednio mocno dokręcony  

 uszczelka przy tłoku  20674 (2) nie jest zepsuta, nasmarować ją 

 kulka w zaworze bezpieczeństwa 22303 porusza się bez trudu  
Jeżeli na tłoku 22316 pojawia się woda, dokręcić nakrętkę znajdującą się powyżej uszczelki 20674 (1). Jeżeli problem nie zniknie, należy wymienić uszczelkę 
20674 (1). 
 
KONTROLA WKŁADU FILTRUJĄCEGO 
Za pomocą wskaźnika pomiarowego 100181 sprawdzić minimalną średnicę elementu ceramicznego. Powinna ona wynosić maksymalnie 38 mm. Element 
ceramiczny należy wymienić, jeżeli bez trudu da się na niego nasunąć wskaźnik pomiarowy. Jeśli ceramika jest pęknięta, nie spełnia już swojej funkcji i musi 
zostać wymieniona. 
 
WYMIANA  WKŁADU FILTRUJĄCEGO 
Jeżeli wkład filtrujący uległ zużyciu lub uszkodzeniu, należy go natychmiast wymienić na element Katadyn 1040. Element ceramiczny należy transportować 
ostrożnie, nie narażając go na uszkodzenia i wstrząsy. 
GWARANCJA 
 
Mikrofiltr Katadyn Expedition jest objęty gwarancją na okres dwóch lat, licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady wykonawstwa oraz materiału. 
Wszelkie usterki techniczne należy niezwłocznie przedstawić sprzedawcy albo zgłosić się bezpośrednio do Katadyna pod nr tel. +41 44 839 21 11. Producent 
zobowiązuje się naprawić lub zastąpić wadliwy produkt innym. Prosimy o zachowanie paragonu z datą zakupu, który jest niezbitym dowodem w czasie objętym 
gwarancją. 
 
Kontakt międzynarodowy 
Katadyn Products Inc. 
Birkenweg 4, 8304 Wallisellen/Switzerland 
info@katadyn.ch/www.katadyn.ch 
 
 

Import i dystrybucja 
POLANA 
02-313 Warszawa, ul. Sękocińska 10 
tel. 022 292 38 76, biuro@polana.pl 


