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 . משולב אבנית - שלבי 4או   3הוראות התקנה ותחזוקה למטהר 
 גם דגמים ללא שילוב טיפול באבנית(   ם)*קיימי

 התקנה:
 1/2או  3/8חיבור  ) למכשירחבר את ברז ההזנה נקודת חיבור המים למכשיר, בסגור את הספקת המים  .1

ופתח את אספקת המים   -ידית כחולה-למכשיר  לנקודת אספקת המים. סגור את ברז ההזנה - (3/4או 
 לברז. וודא כי אין נזילת מים. 

  כוסיתלטיפול באבנית ל *קלף את כיסויי המגן הפלסטיים מהסננים. הכנס את הסנן הלבן עם החומר  .2
את   חברמלא את הכוסית עם הסנן במים ואפשר לאוויר לצאת,  – כניסת המים –המסנן הראשון 

מלא את הכוסית     לכוסית -שת מבחוץ כיפה פלסטית ר -הכנס את סנן/ני הפחם. לראש הבית הכוסית
וחבר לראש הבית/ים.  וודא כי האטם הפנימי יושב כראוי במקומו  עם הסנן במים ואפשר לאוויר לצאת

 את כל הבתים. הדק באמצעות המפתח המיוחד 

מ"מ( . חבר צינור הפלסטי   13התקן את ברז המזיגה על השיש ע"י קדיחה באמצעות מקדח )יהלום  .3
 . מצידו השני ברז מצידו האחד ולסנן הפחם העדין בחלקו העליון של המטהרל

 ולמים לזרום דרך ברז המזיגה עד קבלת מים צלולים. רלאוויפתח את ברז הזנת המים ואפשר  .4

 בדוק כי אין נזילות בכל היקף המערכת. –סגור את ברז המזיגה  .5

 להנאתכם. עולה.פהמערכת מוכנה ל .6

 
סנן פחם בלוק,  שני ושלישימשולב חומר מונע אבנית, *מיקרון מחורץ  5ן חלקיקים סנ ראשון :  סוג הסננים

 קוקוס. -סנן פחם עדין -עליון 
 , ואז, לאתר ולתקן את התקלה. ראשית לסגור את ברז הכניסה של המיםבכל מקרה של תקלה/ נזילה יש * 

 מומלץ להחליף סננים אחת לחצי שנה.לפי הנחיות משרד הבריאות, * 

 .03-5185942/3 'היבואן בטלטכנאי או החלפת סננים תקופתית ע"י -ניתן לקבל שירות התקנה ו* 
 . לטיפול * יש לשלוח תעודת אחריות לצורך קבלת האחריות על המכשיר וקבלת תזכורות שנתיות

 

 
 שלבי  4מטהר                             שלבי                                  3מטהר 

 
 גלבוע./  דן -שלבים(. ללא טיפול באבנית 4) כרמלשלבים( ,  3) חרמון -משולב טיפול באבנית -גמים *ד

  התמונות להמחשה בלבד.


