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years
Your Water, Our solution

סט סננים מקורי להחלפה
מתאים למערכות טיהור מים מדגם:

RO-Super

 RO-Speedy

חובה לבצע חיטוי שנתי במערכת 

אל תקבל אריזה פתוחה!

years
Your Water, Our solution

אנו לרשותך בכל שאלה 
בטלפון: 1-800-686-686

www.aquatech.co.il
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לקוח/ה נכבד/ה

במערכת טיהור המים שרכשתם יש צורך לבצע טיפול יזום בתקופה שבין 10 ל-12 חודשים על 
מנת לשמור על איכות המים המתקבלים ממערכת זו.

ערכת סננים זו מכילה שלושה/ארבעה סננים מקוריים המיועדים למערכות מהדגמים שצוינו 
המים  איכות  את  לכם  שיבטיחו  אלו  מקוריים  בסננים  ורק  אך  להשתמש  מאוד  חשוב  לעיל. 

המעולה שמספקת המערכת.
הסננים המצויים בערכה הם:

	 .)RO-Super מיקרון )רלוונטי רק למערכת מסוג Polypropylene 10 סנן משקעים ראשוני
סנן משקעים ראשוני Polypropylene 5 מיקרון. 	
סנן פחם מגורען. 	
סנן קו תוצרת Omnipure ארה"ב. 	

אל תקבל ערכת סננים שאינה סגורה לחלוטין, או אם יש לך חשש 
כלשהו שהערכה אינה מקורית!

מצורף בזאת הנחיות להחלפת סננים,
וודא כי טכנאי השירות פועל בהתאם להנחיות אלו.

בכל מקרה של אי שביעות רצון צור קשר עם מחלקת השירות 
בטלפון 08-9248514
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שלבים לטיפול שנתי

בדיקת איכות המים ע"י מד TDS )הרמה המקסימלית המותרת היא 250 מג"ל(. 	
בדיקת לחץ אוויר במיכל האגירה. בדיקה וויזואלית לפגמים.. 	
בדיקת חיבורי המים לאיתור נזילות.. 	
בדיקת שסתומים כללית.. 	
פירוק סננים ישנים )סה"כ שלושה/ארבעה סננים(.. 	
ביצוע הכלרה של המיכל למשך 15 דקות.. 	
התקנת סננים חדשים.. 	
בדיקת תקינות לאחר טיפול )יש לוודא כי ברז המיכל נמצא במצב פתוח(.. 	

לקוח/ה נכבד/ה

לאחר הטיפול השנתי יש צורך לשטוף את המערכת פעמיים לפני השימוש מחדש, באופן הבא:
להמתין שעתיים בדגם מערכת RO-Super ושעה בדגם מערכת RO-SPEEDY ולאחר . 	

מכן לרוקן את כל המים שהצטברו במיכל, ריקון המיכל מתבצע ע"י פתיחת ברז המזיגה 
המותקן על השיש.

מיכל האגירה ריק כאשר הזרימה בברז המזיגה הופכת לטפטוף מהיר.. 	
אותה . 	 על  ולחזור  להמתין שעה-שעתיים  המזיגה,  ברז  את  לסגור  יש  ריק  המכל  כאשר 

הפעולה בשנית.

טיפול שנתי מאריך את חיי המערכת ומבטיח 
מים ראויים לשתייה!

הערות:
אביזרים, רכיבים ומוצרים שחברת אקוואטק מציעה ללקוחותיה הנם ממיטב היצרנים בעולם, מאושרים בתקינה 	 

מחמירה ונמצאו אמינים בשימוש במתקני טיפול במים.

בכל התקנה של אביזר, מוצר או רכיב כלשהוא יש לבדוק לחץ הרשת ולמנוע חשיפה של הרכיב לתופעה של הלם 	 
מים )Water hammering( באמצעות התקנת וסתי לחץ, מקטיני לחץ או כל אביזר שימנע את הנזק שעשוי 

להיגרם מהתופעה כאמור וזאת בהתאם לצורך. 

בכל מקרה אחריות החברה חלה אך ורק על עלות תיקון או החלפת הרכיב/אביזר/מוצר ואין החברה אחראית לכל 	 
הפסד כספי אחר ו/או מניעת רווח ו/או הפסד תוצאתי כל שהוא העלול להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של 

המכשיר בו מותקנים האביזרים שבנדון.

לו 	  שאין  גורם  ע"י  במערכת  מטיפול  כתוצאה  ללקוח  שייגרמו  נזק  ו/או  הוצאה  לכל  אחראית  תהא  לא  החברה 
הסמכה מקצועית בתחום.

נוהל טיפול במערכת במהלך סופי שבוע / חגים / חופשות:

מטעמי בטיחות, כאשר לא מתוכנן להשתמש במערכת למעלה מ-24 שעות, 
חובה לסגור את ברז ההזנה הנמצא סמוך למערכת, בדרך כלל על הקיר בו 

מותקנת המערכת.


