سرویس و نگهداری از دستگاه
روش صحیح سرویس و نگهداری دستگاه ،کارکرد و عمر مفید دستگاه تصفیه آب شما را بهبود خواهد داد.
 حتما بعد از نصب دستگاه و پس از پر شدن کامل منبع ( حدود یک ساعت الی یک ساعت و نیم طول می کشد) ،یک بار بطور کامل آب داخل منبع را تخلیه کنید.
 حتما هنگام رفتن به مسافرت و یا زمانی که شب در منزل نیستید ،شیر آب ورودی را بسته و دستگاه را از برق دربیاورید.
« زمان تعویض فیلترها »

عملکرد

نام فیلتر

متوسط عمر

فیلتر الیافی

حذف ذرات معلق مانند گل و الی ،رسوبات سیستم آبرسانی و کلیه ذرات جامد

یک الی سه ماه

کربن گرانول

حذف کلر بیش از حد آب و مواد آلی و آفت کش ها

شش الی نه ماه

کربن فعال

حذف مواد شیمیایی و سمی (سرب و نیترات و الکل)

شش الی نه ماه

ممبران

حذف طیف وسیعی از ناخالصی ها شامل :انگل ،الرو حشرات ،ویروس و باکتری ها

دو سال

پست کربن

حذف هر نوع بوع و طعم ناشی از ذخیره شدن آب در منبع

 01111لیتر

مواد معدنی

افزودن مواد معدنی مورد نیاز بدن

 01111لیتر

حتما به نکات زیر توجه کنید:

 )1عدم تعویض به موقع فیلتر مرحله اول باعث اشباع شدن سریع فیلترهای مرحله  ۲و  ۳میگردد.
 )۲اشباع شدن بیش از موعد فیلترهای کربنی( فیلترهای مرحله دوم و سوم ) موجب تخریب زود هنگام ممبران میگردد.
 )۳درصورت عدم رعایت نکات یک و دو  ،نه تنها دستگاه تصفیه آب شما آب را تصفیه نمی نماید  .بلکه بقیه فیلترها را هم از جمله فیلتر ممبران را که قیمت باالتری نسبت به سایر اجزاء دستگاه
دارد ،خراب کرده و شما مجبورید که هزینه های ناخواسته دیگری را متقبل شوید.
)4

توجه داشته باشید که اهمیت تعویض فیلترمرحله اول (فیلتررسوب گیر) به اندازه اهمیت تعویض به موقع روغن اتومبیل شماست.

 )5هنگام تعویض فیلتر مرحله دوم توجه داشته باشید آن سر  ،از فیلتر که دارای واشر می باشد رو به باال باشد.

