
System Filtrowania Wody 
4Swiss WFF021

Pierwsze kroki

www.4swiss.pl

Dziękujemy za wybór Domowego Systemu Filtrowania Wody 4Swiss WFF021!

Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 
Znajdują się tam wszystkie kluczowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania systemu 
filtrującego.

Poniżej opisane zostały pierwsze kroki z urządzeniem uwzględniające najczęściej zadawane 
pytania Klientów. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa 
dyspozycji. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie instrukcji obsługi

Życzymy przyjemnego użytkowania!

Ważne! Przed pierwszym użyciem należy przepuścić wodę przez urządzenie poprzez naciśnięcie 
przycisku „dzbanek” dziesięć razy. Jest to proces stabilizacji wkładu - woda wraz 
z mikro-pęcherzykami powietrza wydostaje się na zewnątrz. Po stabilizacji należy odczekać 
25 minut przez pierwszym użyciem urządzenia. Szczegóły opisane zostały w punkcie 
5.8. Instrukcji Obsługi.

Najczęściej zadawane pytania:

Wymiana co 8 miesięcy
2400 l*

Wymiana co 12 miesięcy
3600 l*

Wymiana co 4 miesiące
1200 l*

1. W jaki sposób urządzenie filtruje wodę?
4Swiss WFF021 to 5-stopniowy system filtrowania wody, zgrupowany w trzech niezależnych, 
wymiennych wkładach filtrujących.
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5. Czy używając wody z Systemu Filtrującego WFF021 do ekspresu do kawy  należy 
dodatkowo używać filtra do wody montowanego w ekspresie?

Tak. System filtrujący WFF021 doskonale oczyszcza wodę z zanieczyszczeń, ale nie pozbawia jej 
ważnych dla organizmu minerałów. Tymczasem zadaniem tzw. "filtra" montowanego w ekspresach jest 
zmiękczanie wody (usuwanie jonów wapnia) dla uniknięcia nadmiernego odkładania się "kamienia" 
w urządzeniu. Dlatego zaleca się używanie obydwu filtrów dla osiągnięcia najlepszych rezultatów 
oczyszczania i zmiękczania wody przeznaczonej do ekspresów do kawy.

4. Czy istnieje możliwość podłączenia systemu filtrującego 4Swiss do innych urządzeń? 

Tak. System filtrowania wody 4Swiss został wyposażony w dodatkowe wyjście filtrowanej wody, 
znajdujące się z tyłu urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu mamy dodatkowo możliwość podłączenia do 
filtra innych urządzeń w celu dozowania przefiltrowanej wody, np. ekspresu do kawy.

3. Jak często należy wymieniać filtry?

Wkłady filtrujące są kluczowym elementem systemu filtracji wody. Używanie wkładów przez zbyt długi 
czas może spowodować zmniejszenie wydajności urządzenia.

Okres użytkowania wkładów filtrujących uzależniony jest od ilości przelanej wody. Cykl wymiany wkładu 
podany został na podstawie dziennej ilości filtrowanej wody - 10 l dziennie.

Dla ułatwienia kontroli terminu wymiany wkładu filtrującego, na każdym wkładzie znajduje się etykieta 
z miejscem na wpisanie daty instalacji bieżącego wkładu lub daty jego przyszłej wymiany.

Po zdjęciu obudowy urządzenia następuje automatomatyczne odcięcie dopływu wody, a użytkownik 
może przystąpić do wymiany wkładów. Procedura wymiany została szczegółowo opisana w instrukcji 
obsługi w pkt. 5.1.

2. W jaki sposób urządzenie dozuje wodę?  

Urządzenie posiada dwa automatyczne, programowalne tryby dozowania wody, tryb start/stop oraz tryb 
manualny.

Dozowanie szklanki wody – po dotknięciu przycisku „szklanka” a następnie 
przycisku głównego urządzenie dozuje szklankę wody.

Dozowanie dzbanka wody - po dotknięciu przycisku „dzbanek” a następnie 
przycisku głównego urządzenie dozuje dzbanek wody.

Tryb Start/ Stop – woda zaczyna być nalewana po krótkim dotknięciu przycisku 
głównego. Po ponownym dotknięciu przycisku nalewanie wody ustaje.  

Tryb manualny –  woda nalewana jest tak długo, jak długo przytrzymywany jest 
przycisk główny.

Sediment Filter - Wymiana co 4 miesiące* / 1200 l

Natural Plus Filter - Wymiana co 8 miesięcy* / 2400 l

Nano Positive Filter - Wymiana co 12 miesięcy* / 3600 l
*przy filtrowaniu 10l wody dziennie
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