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PŘÍRUČKA
Modul se může využívat ve filtrech Konvice Aquaphor Standard a
Aquaphor Line, a také ve filtrech-konvicích německé a americké
výroby. Modul spolehlivě a nenávratně zadržuje nejen organické
směsi, železo a těžké kovy, ale i další druhy škodlivých směsí a také
odstraňuje nadměrnou tvrdost vody a brání vzniku vodního kamene.
Pro potlačení rozmnožování bakterií se využívá modifikace vlákna
AKVALEN, obsahující stříbro, patenty RF № 2162010, patenty USA
№ 6,299,771
Efektivnost filtrace vodovodní vody:
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Životnost
Aktivní chlór
Ropné
produkty
(benzol)
Fenol
Pesticidy
Chlorované
organické
sloučeniny
(chloroform)

20%
100%
95%
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100%
92%

120%
95%
90%
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98%
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97%
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90%
90%

91%
85%
80%

Těžké kovy:
olovo
rtuť

99%
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91%

99%
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95%

91%

Doporučení pro použití.
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Modul je určen k čištění vodovodní vody. Při čištění vody, která není
vodovodní, již filtrovanou vodu je třeba následně vyvařit.
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Pro filtraci vody:
1. Dejte modul v horizontální poloze do studené vody a opatrně
potřeste pro odstranění vzduchu, poté nechte ve vodě po dobu 10
minut.
2. Vložte modul do otvoru trychtýře na doraz.
3. Přefiltrujte a vylijte první dvě konvice vody. Doporučuje se to pro
odstranění z modulu úhelného prachu, který mohl vzniknout při
převážení.
Filtr je připraven k použití.
Záruka výrobce:
Životnost (kapacita) modulu Aquaphor B100-15 - 170 litrů vodovodní
vody.
Po uplynutí doby životnosti module je třeba jej vyměnit za nový.
Skladovatelnost před začátkem užívání – 3 roky při teplotě od +5 do
+40°С v neporušeném obalu.
S reklamacemi ohledně výkonu čističe vody se můžete obracet na
prodejce nebo výrobce.
Reklamacím výrobků majících vnější porušení nebude vyhověno.
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Výrobce si ponechává právo bez uvedení v technickém průkazu
provádět modernizaci konstrukce čističe vody.
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Systém managementu jakosti společnosti
AQUAPHOR
je certifikován TUV NORD CERT (Německo)
podle normy ISO 9001-2008
hygiena certifikát HK/W/0285/07/2009 Varšava, Polsko
Oficiální prodejce v Česká republika
Niklim s.r.o. DIČ: CZ 28462262
Na Bělidle 27/302 Praha 5- Smíchov
150 00 PRAHA
http://www.aquaphor.cz
aquaphor@aquaphor.cz
Tel. + 420 257 218 889
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