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ĮRENGIMAS: 

Filtras F3(L) montuojamas 
po kriaukle, ne toliau kaip 
150 cm nuo planuojamos 
čiaupo vietos. 

1. Jums patogioje kriauklės 
vietoje išgręžkite 1,2 cm ∅
kiaurymę ir įstatykite čiaupą.   
Prie jo prijunkite oranžinį
filtro vamzdelį. 

2. Šalto vandens tiekimo 
vamzdyje išgręžkite 3 mm ∅ 
kiaurymę ir priveržkite 
sklendę. Jeigu vamzdžiai 
plastmasiniai, kiaurymės 
gręžti nereikia (sklendė
savaime jį pradurs). Prie jos 
prijunkite mėlyną filtro 
vamzdelį. 

KASEČIŲ KEITIMAS: 

3. Atsukite čiaupą ir leiskite 
vandeniui tekėti 5 min. 

APTARNAVIMAS: 

Filtrą galimą nuplauti šiltu 
vandeniu su muilu. 
Nemirkykite elementų šiltame 
vandenyje, nenaudokite 
šveičiamųjų miltelių. 

Filtro kasetės turi būti 
keičiamos reguliariai:  

Nuosėdų sulaikymo. .....12 mėn. 
Granuliuotos anglies*....12 mėn. 
Minkštinimo**. ...........praplauti
Presuotos anglies**. .....12 mėn.
                      (arba 22 000 ltr.)
Keraminė. ..................praplauti 
                       

*Tik F-3 filtrui. 
**Tik F-3L filtrui. 

Gumos žiedai 
Metalo 
žiedas 

Stabilizuojanti  
plokštelė 

Poveržlė 

Veržlė 

Įmova Įmautė 
Veržlė 

Oranžinis 
vamzdelis 

Savaime prasiskverbianti sklendė 

1. Užsukite vandenį. 
2. Atsukite tris filtro korpusus  
pagal laikrodžio rodyklę. 

3. Išimkite atitarnavusias filtro 
kasetes.  Jeigu filtro vidus 
nešvarus, išplaukite šiltu 
vandeniu su muilu. Į pirmojo 
elemento korpusą įpilkite 
vieną šaukštą buitinio baliklio. 
Užsukite filtro korpusą, 
atsukite vandenį ir leiskite jam 
tekėti apie 5 min. 
4. Užsukite vandenį. Įdėkite 
naujas kasetes ir atsukę
vandenį leiskite jam tekėti 5 
min (nenaudokite jėgos). 
  
Filtro išmatavimai: 

F-3      15x40x45 cm  
F-3(L) 15x40x45 cm 

Nenaudokite filtro jeigu 
vanduo yra mikrobiologiškai 
užterštas ar nežinomos 
cheminės sudėties. 
Neleiskite filtrui užšalti. 

GARANTIJA 

Filtrui suteikiama 12 mėnesių
garantija nuo jo pardavimo 
dienos. 
Garantija netaikoma: jei 
surasti defektai atsirado dėl 
vartotojo kaltės, įrenginys 
mechaniškai arba kitaip 
pažeistas, atsiradus gedimams, 
kuriuos sukėlė į vidų patekę
pašaliniai daiktai, medžiagos, 
skysčiai, taip pat, gedimams 
atsiradus naudojant medžiagas 
ar atsargines dalis, kurios nėra 
rekomenduotos gamintojo. 
Taip pat, garantija netaikoma 
visoms filtro kasetėms. Tuo 
atveju, kai defektas visai 
nerastas, su tuo susijusias 
išlaidas padengia vartotojas. 

Filtro 
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