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Nainstalujte ltr MagnaClean dle jeho návodu k montáži. 

Po instalaci ltru MagnaClean odpojte jeho t lo a místo 
n j pomocí hadic a HTV konektoru p ipojte soupravu   
MagnaCleanse.   

Soupravu MagnaClense zapojte tak, aby byl vstup vpravo 
dole a  výstup vlevo naho e.  

Uzav ete ven ly 1 a 2. Odmontujte víko s magnetem z 
jedné z komor soupravy MagnaCleanse. 
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Stávající topný systém. 
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Otev ete ven ly 1 a 2. Natlakujte topný systém, tak, aby 
byly radiátory napln né pouze z jedné poloviny (radiátory 
neodvzduš ujte). 

Zkontrolujte t snost topného systému.  

Zapn te kotel se všemi radiátory otev enými na 15 minut. 
Radiátory by m ly být dole teplé a naho e studené.  

Ponechte otev ený pouze radiátor který budete is t, 
ostatní uzav ete. P i zapnutém kotli použijte nástroj 
VibraClean upnutý do SDS vrta ky nastavené pouze 
na p íklep bez otá ení a na radiátor mto nástrojem      
p sobte 15 až 20 sekund.  
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Nalijte vhodný prost edek pro išt ní topného systému a 
uzav ete víko s magnetem.  
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Vypn te kotel, uzav ete uzáv ry 1 a 2 a vy ist te ob  ko-
mory soupravy MagnaCleanse. Použijte vhodné prost edky 
osobní ochrany (rukavice). Usazeninu z magnetu set ete 
papírovou ut rkou.  

Po dokon ení prove te kroky 8 až 10 na dalších radiátorech 
dokud nebudou všechny vy išt né. 

P ipojte hadici na odkalovací kohout a zajist te ji. 

Uzav ete uzáv r 2 na zpáte ce do kotle, uzáv r 1 ponechte 
otev ený. 
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Pokra ujte v p sobení nástrojem VibraClean, aby se uvol-
nily všechny ne istoty a usazeniny, dokud kapalina v hadici 
na vstupu do MagnaCleanse nebude irá. 
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Uzav ete dopoušt cí ven l na kotli i uzáv r 1 a nechte 
vytéct kapalinu ze soupravy MagnaCleanse p es odkalovací 
ven l. Všechny radiátory by nyní m ly být napušt né.  

Odpojte soupravu MagnaCleanse a p ipojte zp t ltr   
MagnaClean (dle jeho návodu). 

Prost ednictvím ltru MagnaClean aplikujte vhodný inhi-
bitor pro topný systém. Poté uzav ete víko s magnetem, 
otev ete ven ly a odvzdušn te ltr. 

Obnovte provozní tlak, zapn te kotel a topný systém 
uve te do standardního provozu.  

Zkontrolujte, že jsou všechny ven ly, které jste uzavírali 
otev ené. 
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Ponechte otev ený pouze nejvzdálen jší radiátor. Otev ete 
dopoušt cí ven l na kotli a zárove  otev ete odkalovací 
kohout na vratné hadici do MagnaCleanse, kterým nechte 
vodu vytékat dokud nebude irá. Poté radiátor napus te, 
odvzdušn te a nechte p es n j 30 sekund protékat vodu.  

Dále nejprve otev ete následující radiátor a teprve poté 
uzav ete již vy išt ný radiátor.  

Tento postup opakujte u všech radiátor , dokud nebude 
hotový výplach celého topného systému. 


