Waterfox Arıtmalı Sürahi Kullanma Kılavuzu
Su arıtma sürahimizi seçti iniz için te ekkür ederiz, tüm
malzemeler gıda sınıfı plastiktir, kartu kloru, kirleri ve sudaki
kokuyu etkili bir ekilde ﬁltreleyebilir, su sertli ini azaltabilir.
Arıtma sürahinizi kullanmadan önce ÜST KAPAK HAR Ç
güzelce yıkayınız.
Kartu u sürahininizin içine yerle tirmeden önce bir su dolu kase
içinde 2-3 dakika bekletiniz.Bundan sonra su altında yıkadıktan
sonra sürahiye yerle tiriniz. Bu sayede kartu içinde bulunan
küçük karbon parçacıklarını temizlemi olursunuz.
Su arıtma kartu u 160LT su arıtmak için tasarlanmı tır. LCD
ekran size 60 gün sonunda de i me süresinin geldi ini
hatırlatacaktır. LCD ekranın bulundu u ÜST KAPA I
YIKAMAYINIZ.
ebeke suyunun kalitesine göre bu kartu de i me süresi
azalıp uzayabilir.

Su arıtma sürahinizi ve kartu unu musluk suyundan ba ka
sıvı arıtmada kullanmayınız
ARITMA SÜRAH N Z DO RUDAN GÜNE E MARUZ BIRAKMAYINIZ
LCD EKRAN ZAMAN ÜN TES KURULUMU
START "ba lat" dü mesine 3 saniye basın (çerçeve 3 kez yanıp söner)
ve bırakın, LCD gösterge çalı maya ba lar, üstteki numara kalan gün sayısını
gösterir . Alttaki dört çubuk kartu ömrünün yüzdesini gösterir. Sa alt
kö ede bir nokta yanıp sönüyorsa, hafıza fonksiyonu çalı ıyor demektir.
2. Günlerin sayısı her 24 saatten sonra bir eksilir ve çubuk sayısı her 15
günde bir azalır. Gün sayısı "O" ve tüm çubuklar yanıp söndü ünde kartu u
de i tirmelisiniz.
3.Kartu de i imi yaptıktan sonra tekrar START (ba lat) dü mesine
basarak LCD ekran zaman sistemini tekrar kurabilirsiniz .
4. Zaman ünitesini tekrar ba a almak için 8 saniye "START" dü mesine
basın ve sürahi kullanmadan önce kartu zamanlayıcısını sıfırlayın. Zaman
ünitesi tekrar 60 gün ve 4 çubuk göstererek geri sayıma geçecektir.
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