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Biztonsági előírások:

FIGYELEM! 

• Amikor nem használja a háztartási gépet (pl.: mosógép, mosogatógép, hőcserélő), akkor

zárja el a bejövő hálózati víz csapját!

• Gyermekektől tartsa távol!

• Amennyiben a töltetet lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz!

• Tömítésként csak teflonszalagot használjon!

• A szűrőközeg (polifoszfát kristály) nem alkalmazható ivóvíz szűrésére!

Technikai adatok:

Bejövő víz hőmérséklete: 2°C és 45°C között

Maximális nyomás 6 bar

Vízhálózati csatlakozás: 3/4”

Töltő tömeg: 250g

Kapacitás: kb.: 3 utántöltés

Szűrő telepítése:

• Győződjön meg róla, hogy a hálózati vízellátás csapja el van zárva. Csavarja a szűrőt a

csap és a háztartási gép (pl.: mosógép, mosogatógép, hőcserélő) csöve közé. 

• Nyissa ki a hálózati vízellátás csapját. 

• Öblítse át egyszer a szűrőt pl.: mosógépén egy öblítés programmal.

Töltet cseréje:

1. Zárja ela a hálózati vízellátás csapját és szerelje le a szűrőt. (1.kép)

2. Használjon 32 mm-es villáskulcsot a szűrő fejének lecsavarásához. (2. kép)

3. Húzza ki a műanyag betétet a szűrőházból. (3. kép)

4. Öntse ki a maradék töltetet (4. kép

5. Öblítse ki a szűrőházat és a betétet meleg vízzel, cserélje ki a régi szivacsot újra. (5. kép)

6. Mérjen ki kb.: 80 gr új töltetet: polifoszfát töltet

7. Töltse fel a szűrőházat az új töltettel (a ház menetéig). Legyen óvatos, ne töltse túl. (6.

kép) Figyelem! Ne maradjon a menetnél semmi!
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8. Tegye vissza a felső betétet is szűrőházba és nyomja le, míg megakad. (7. kép)

9. Győződjön meg róla, hogy az O-gyűrű megfelelően illeszkedik-e.

10. Használjon 32 mm-es villáskulcsot a szűrő fejének visszacsavarásához.

11. Vigyázzon, ne húzza túl a fejrészt, hogy ne sérüljön meg a tömítés. (8. kép)

12. Helyezze vissza a gumi tömítést a szűrőfejbe.

13. Szerelje vissza a szűrőt az eredeti helyére (9. kép)

Képi segédlet:

3.oldal


