
KUCHYNSKÝ BATÉRIOVÝ FILTER S PERLÁTOROM NA ÚPRAVU VODY 

Kuchynský filter s 5 stupňovou filtráciou dáva vode skvelú chuť a vlastnosti zdravej pramenitej vody

Made in USA
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ramienko kuchynskej batérie

prepínanie filtrovaná, nefiltrovaná voda

nefiltrovaná voda

filtrovaná voda
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Firma CRYSTAL QUEST MFG. patrí medzi popredných svetových výrobcov filtračných jednotiek na vodu so 
skúsenosťami viac ako tridsaťročnými v obore. Svoje výrobky vyváža do celého sveta.

Crystal Quest® produkty neboli navrhnuté tak, aby spĺňali minimálne vládne a priemyselné štandardy, ktoré 
povoľujú určité množstvo toxických látok vo vode z vodovodu a balenej vode. Veda tiež dokázala, že neexistujú 
žiadne bezpečné množstvá toxických umelých látok v našej vode. Napriek tomu, že je povolené a akceptované, 
aby balená a vodovodná voda obsahovala chemické znečisťujúce látky, produkty Crystal Quest® boli navrhnuté 
tak, aby produkovali čo možno najzdravšiu a najchutnejšiu vodu dostupnú kdekoľvek. 

Crystal Quest® systémy odfiltrujú množstvo nežiadúcich látok a ponechávajú vo vode prirodzený obsah minerálov. 
Je to ako mať prírodnú pramenitú vodu priamo z kohútika u vás doma za menej ako 0,01 € za liter! Pitie filtrovanej 
vody zabraňuje skládkovej likvidácií tisícok plastových nádob a následnému znečisteniu životného prostredia. 

Táto filtračná jednotka využíva  5 stupňové filtrovanie, používa kombináciu najefektívnejších dostupných 
technológií – mechanická filtrácia, Eagle Redox Alloy® 6500 a Eagle Redox Alloy® 9500. Eagle Redox Alloy® 
predstavuje významný pokrok v technológií čistenia vody. Z vody odstraňuje množstvo nežiadúcich látok ako je 
chlór, olovo, ortuť, nikel, chróm, kadmium, hliník a množstvo iných nežiadúcich látok. Je účinná na mikroskopické 
organizmy odolné voči chlóru, akými sú kriptosporidióza a giardia, dva časté vodou prenášané parazity, ktoré 
môžu najčastejšie vyvolať symptómy podobné chrípke, avšak môžu byť taktiež osudné pre malé deti a starých ľudí. 
Vo vode ponechá potrebné minerály a stopové prvky. Filter je určený na odstránenie stovky kontaminantov z vody.

Stupne filtrácie

1. stupeň – odstráni častice, ako je bahno, sedimenty, cysty, piesok, hrdzu, nečistoty a iné nerozpustené hmoty.

2. stupeň – je účinný na mikroskopické organizmy odolné voči chlóru, akými sú kriptosporidióza a giardia, dva 
    časté vodou prenášané parazity.

3. stupeň – voda prechádza cez aktívne uhlie (GAC), čo zničí pachy, pesticídy a chemikálie, ktoré sú spojené s 
    rizikom rakoviny.

4. stupeň – voda prechádza cez Eagle Redox Alloy® 6500 a Eagle Redox Alloy® 9500 a odstraňuje z vody ortuť, 
    meď, nikel, chróm, kadmium, hliník, olovo, iné rozpustené kovy a zabraňuje rastu baktérií, rias, húb, a iných 
    mikroorganizmov.

5. stupeň – voda prechádza cez ďalšiu filtračnú vložku o veľkosti jedného mikrónu pre ďalšie odstránenie 
    nežiadúcich častíc. 

Filter sa inštaluje priamo na vodovodnú batériu. Výhoda tejto filtračnej jednotky je, že je prenosná a je možné ju 
používať doma, na chate, na dovolenkách…..

Tento produkt spĺňa 
medzinárodné štandardy NSF/ANSI 61/42.

Technické údaje

prefiltruje 3,5l/min.
max. teplota vody 30°C
rozmery 12,7cm x 11,4cm x 6,4cm
hmotnosť 0,4kg

Náhradné filtračné vložky

CQ – 04046 (5 stupňová filtračná vložka)
životnosť filtračnej vložky je 7 500 litrov vody, alebo 8-12 mesiacov*

*životnosť vložky závisí od kvality a stupňa kontaminácie vstupnej vody



Montáž a výmena filtračnej vložky
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Montáž filtračnej jednotky

Výmena filtračnej vložky CQ-04046

1. odšróbujeme pôvodný perlátor z batérie

2. vyberieme vhodnú redukciu a našróbujeme
    filtračnú jednotku na batériu

redukcia závit vonkajší M21x1
                 redukcia závit vonkajší M24x1

závit vnútorný M22x1

3. páčkou na boku perlátora
    púšťame filtrovanú vodu

Pred prvým použitím nechajte filtrovanú vodu odtiecť
5 minút a potom pred každým použitím nechajte odtiecť
3 sekundy a používajte len na studenú vodu!!! 

1. odšróbujeme vrchnú krytku 
    a vyberieme starú filtračnú vložku

2. filtračnú jednotku prečistíme

3. vložíme novú filtračnú vložku
    a našróbujeme vrchnú krytku

Pred prvým použitím nechajte filtrovanú vodu odtiecť
5 minút a potom pred každým použitím nechajte odtiecť
3 sekundy a používajte len na studenú vodu!!! 

vrchná časť
filtračnej vložky

spodná časť
filtračnej vložky



Prečo filtrovať vodu
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Voda je základom pre

optimálne trávenie 
prenos živín v organizme a vylučovanie splodín látkovej výmeny mimo neho 
je regulátorom telesnej teploty – pot vyplavuje z organizmu nežiadúce produkty látkovej premeny
umožňuje činnosť svalov a nervového systému 
je aj médiom na prenos kyslíka, tvorí hlavnú zložku tekutiny zvlhčujúcej kĺby
je nevyhnutná pre všetky funkcie organizmu, najmä pre krvný obeh, trávenie, vylučovanie a regeneráciu 

     organizmu (detoxikáciu)
upravená voda má významný vplyv zvlášť na deti a starších ľudí
čistá, zdravá pitná voda je základom pre správny mentálny a fyzický vývoj dieťaťa
jediný spôsob zabezpečenia čistej, nekontaminovanej pitnej vody je pomocou filtračného systému na mieste 

     použitia
najmä pre tehotné ženy je dôležité, aby pili čistú vodu, pretože olovo v pitnej vode spôsobuje vážne vrodené 

     poruchy

Znečistenie vody sa prejavuje aj poškodením ľudského zdravia. 

Vedecké merania a analýzy ukázali, ako pôsobia nadmerné množstvá jednotlivých chemických prvkov na ľudský
organizmus:

Chlór je označovaný odborníkmi za najväčšieho zabijaka našich čias. Chlór a nebezpečné zlúčeniny nazývané 
     trihalometány (THM), ktoré vznikajú jeho pôsobením na živé organizmy vo vode, sú preukázateľne 
     rakovinotvorné.  Prípustná hodnota aktívneho chlóru je 0,3 mg/l.

Olovo je tichým vrahom bez chuti, zápachu a vône. Dostáva sa do vody zo starších vodovodných rozvodov, 
     farieb a automobilových splodín. Spôsobuje zhoršenie sluchu, vysoký krvný tlak, žalúdočné ťažkosti, alergie, 
     anémiu, spôsobuje trpasličí vzrast a duševnú zaostalosť. Usadzuje sa v pečeni, ľadvinách, mozgu a kostiach. 
     Prípustná hodnota v pitnej vode je 0,01mg/l.

Mangán sa usadzuje v ľadvinách, pečeni, poškodzuje slinivku brušnú a nervový systém. Prípustná hodnota je 
     0,05 mg/l.

Kadmium poškodzuje systém krvotvorby, pečeň, kosti. Prípustná hodnota je 0,003 mg/l.
Azbest je rakovinotvorný, široko používaný v stavebníctve, v minulosti aj pri výstavbe vodovodov a kanalizácií.
Dusičnany sú dokázateľne rakovinotvorné. Sú výsledkom intenzívnej poľnohospodárskej činnosti a 

     priemyselných odpadov. U kojencov spôsobujú anoxiu. V tráviacom trakte sa menia na dusitany, ktoré sú 
     príčinou vzniku rakoviny tráviaceho traktu. Prípustná hodnota podľa našej normy je 50 mg/l (v USA 10 mg/l).

Fluór sa ukladá v zuboch a kostiach, zvyšuje ich krehkosť a lámavosť, poškodzuje obličky a nervový systém a 
     alergizuje organizmus.

Nadlimitné množstvo železa poškodzuje pečeň, slezinu, krvotvorbu (kostná dreň). Prípustná hodnota je 0,2 mg/l
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Doporučená MOC s DPH 
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Kuchynský batériový filter s perlátorom 

          
CQ - FM200
  

Náhradná filtračná vložka

CQ - 04046

  

 49.00 €

 34.00 €



Made in USA

NSF
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Výrobca filtračných systémov: Crystal Quest MFG.  Atlanta, Georgia, USA  
Výhradný dovozca pre Slovensko a Českú Republiku: 4 LIFE, s.r.o. Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, e-mail: info@4lifesk.eu  

®


	Page 1
	s002.pdf
	Page 1

	s003.pdf
	Page 1

	s004.pdf
	Page 1

	s005.pdf
	Page 1

	s006.pdf
	Page 1


