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Filtr se instaluje na standardní ventil pro pračky a instalace 
trvá méně než 5 minut.
Životnost filtru se posuzuje vizuálně podle ubývající náplně.
Pro doplňění náplně ve filtru uzavřete přívod studené vody, 
pak odšroubujte víčko z filtru a vsypte náplň na původní 
úroveň.

Filtr je vyroben z odolného plastu při použití moderních technologií a 
je určen pro snížení tvorby vodního kamene na topném tělese a na 
vnitřním povrchu praček, myček na nádobí a podobných přístrojů, 
čímž se prodlužuje jejich životnost.
Díky použití optimálního chemického složení polyfosfátů se snižuje 
tvorba vodního kamene na topném tělese a zajišťuje šetrnější praní. 
Probíhá vázání železa přítomného ve vodě, což zabraňuje vzniku 
žlutých skvrn na prádle.
Výhody použití filtru:
- Zabraňuje vzniku vodního kamene;
- Snižuje spotřebu a zvyšuje kvalitu pracích prostředků;
- Snižuje množství poruch pračky;
- Snižuje náklady na nákup pracích prostředků;
- Eliminuje potřebu přidávat prostředky proti vodnímu kameni při 
každém praní.

Teplota vody, °C ............................................................. od +5 do +30;
Maximální pracovní tlak, kPa ....................................................... 630;
Obrysové rozměry, max. mm:

délka...................................................................................... 61;
výška................................................................................... 141;

         šířka ........................................................................................ 61;
Váha, max. Kg ................................................................................ 0,3;
Váha, náplně, g...................................................................nejméně 80;
Spojovací závit..................................................... válcová trubice 3/4˝.
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Používejte filtr pouze na studenou vodu! Nepoužívejte filtr pro 
výrobu pitné vody! Pouštět přes filtr jiné kapaliny je zakázáno. Při 
přepravě a skladování filtru:
- chraňte filtr před nárazy a pády;
- neumístujte poblíž přístrojů vyzařujících teplo (sporák, radiátor 
atd.);
- chraňte filtr před zmrznutím.

Životnost filtru (kromě náplně) – 3 roky od data výroby.
Životnost náplně  - nejméně 6 měsíců, při průměrném používání 
(např. 10 praček měsíčně).
Skladovací doba filtru před začátkem používání je 3 roky při teplotě 
od +5 do +40°C v neporušeném obalu.

Filtr nepotřebuje předprodejní přípravu. Při reklamaci ohledně 
fungování filtru se obraťte na výrobce nebo prodejce. Výrobce nenese 
zodpovědnost za fungování filtru a možné následky, pokud:
- čistič vody nebo jeho příslušenství mají viditelnou vadu;
- při zapojení a provozu se nedodržovaly pokyny této uživatelské 
příručky.

Výrobce si ponechává právo provádět modernizace konstrukce filtru 
bez uvedení v technickém průkazu.

Systém managementu jakosti společnosti 
AQUAPHOR je certifikován TUV (Essen, 
Německo) podle normy ISO 9001-2000 Výrobce – OOO “AQUAPHOR”

Rusko, 197110, Sankt Petersburg,
ul. Pionerskaya 29
http://www.aquaphor.ru

Oficiální dovozce do České Republiky, 
SV MANAGEMENT s.r.o. IČO  281 97 
470
http://www.sv-management.cz 

Oficiální prodejce, Filtry Vodní s.r.o.
Slezská 2199/108, 130 00 Praha 3- 
Vinohrady.
http://www.filtry-vodni.cz ,  info@filtry-
vodni.cz, tel. +420 246 097 311
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Pro filtrování vody střední tvrdosti

STIRON NENÍ URČEN PRO VÝROBU PITNÉ VODY
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