BI-FLUX szőrıbetét cseréje, üzembehelyezése !
Figyelem: a vízszőrın kizárólag hideg ( +1.4°oldal
C-tól + 30°C-ig ) csapvizet szőrjön át.
A gyártó napi 8 szőrés estén garantálja a legjobb minıséget , amennyiben ennél többre van szükség a szőrés hatásfoka
romlik.

Kizárólag közvetlenül a felhasználás elıtt vegye ki a
sterilizált csomagolásból a BIFLUX szőrıt, majd rázza fel
a betétet az
(B.) ábrán látható módon .

FONTOS ! A szőrıbetét beáztatása
A szőrıt helyezze egy vízzel teli edénybe. Az ( C. ) ábrán látható módon
a víz alá nyomva addig rázogassa, ameddig a buborékok távoznak a
szőrıházból. Ezt követıen hagyja ázni a szőrıt kb. 15 percig.
Az áztatás ("beélesítés) biztosítja a szőrıbetétnek, hogy az elsı szőrések
is megfelelı hatásfokuak legyenek.

A szőrıt helyezze a kancsó felsı "szőretlen víz" tartályában
kialakított vályatba enyhe nyomást gyakorolva lefelé. Töltse meg a
tartályt csapvízzel a perem alatt futó csíkig, majd várja meg amíg
átcsorog a víz a szőrıbetéten a tiszta víz tartályba.

FIGYELEM:
Az elsı 2 adag szőrt vízet soha ne fogyassza el, azt mindig öntse ki pl. a
virágokra.
Az elsı liter víz esetleges elszinezıdésének a leváló aktív szén részecskék
lehetnek az okai. Amennyiben ez történik, kérjük öntse ki a szőrt vizet, majd
öblitse el a kancsót, helyezze vissza a szőrıt. Most a kancsó készen áll a
szőrésre. Késıbbiekben nem jelentkezik ez az elszinezıdés.

A gyártó kizárólag a helyi/országos szabályokban meghatározott mikrobiológiailag tesztel és biztonságos minıségő vezetékes víz szőrésére javasolja a
kancsó használatát.
Egyéb kétes eredető, pl. kútból nyert víz szőrése a szőrı elszennyezıdéséhez vezethet , erre a gyártó nem vállal garanciát, ill. elhárít mindennemő
felelıséget. Valamint kifejezetten TILTJA a kétes eredető vízbıl készült szüret emberi, ill. háziállat általi fogyasztását. A gyártó és a forgalmazó
elhárít mindennemő felelıséget a helytelen használatból és nem elıírás szerinti víz vagy egyéb folyadék szőrésébıl eredı emberben, háziállatban
keletkezı sérülés, vagy akár súlyosabb következményel járó betegséggel kapcsolatban.
A gyártó foyamatosan teszteli a termékeket és termék fejlesztést hajt végre, ezek alapján fenntartja jogot a termék megváltoztatására mindennemő
elızetes értesítés nélkül.

A 2 éves gyártói garancia az estleges gyártási hibákra, ill. a rendeltetés szerő használat során fellépı meghibásodásokra érvényes.
A garancia nem terjed ki különösen a szőrıház törésre, repedésre, hısugárzás miatt megolvadásra, valamint az elıírástól eltérı
folyadék használatára.
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