
 

ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ 

ΜΙΝΙ ΦΙΛΣΡΟ ΝΕΡΟΤ CARE PLUS 
 

1. Περιετόμενα σσσκεσασίας 
1 Μίλη Φίιηξν Νεξνύ Care Plus 

1 Σαθνύια 500 ml πνιιώλ ρξήζεσλ 

1 Σύξηγγα γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θίιηξνπ 

1 θαιακάθη κήθνπο 18 cm πεξίπνπ 

 

2. Λειτοσργία 
Τν θίιηξν ηεο Care Plus είλαη βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηαηξηθέο αλαιύζεηο. Η δηαπεξαηόηεηα 0,1 κm 

ηνπ θίιηξνπ νθείιεηαη ζε έλα ζύκπιεγκα κηθξνζθνπηθώλ ηλώλ (ζσιελώζεσλ). Τν λεξό δηεξρόκελν από ηα ηνηρία ησλ 

ζσιελώζεσλ εηζέξρεηαη ζην θέληξν ηνπο θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ην άθξν ηνπο, ελώ ηα βαθηήξηα θαη ηα πξσηόδσα παγηδεύνληαη 

ζην εμσηεξηθό ησλ κηθξνζθνπηθώλ ζσιήλσλ. 

 

3. Υρήση 
ημείωση:  

Πξηλ ηελ πξώηε ρξήζε ην λεξό ρξεηάδεηαη ιίγν πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα πεξάζεη από όιεο ηηο ίλεο ηνπ θίιηξνπ. Βεβαησζείηε 

όηη πηέδεηε ηε ζαθνύια αξγά ηελ πξώηε θνξά ώζηε λα δώζεηε ρξόλν ζην λεξό λα πεξάζεη από όιεο ηηο ίλεο.  

 

1. Ξεηπιίμηε ηε ζαθνύια θαη μεβηδώζηε ην θαπάθη ηεο. 

2. Γεκίζηε ηε κε λεξό. 

3. Βηδώζηε ην θίιηξν πάλσ ζηε ζαθνύια. 

4. Καζαξίζηε ηε ζαθνύια από ηπρόλ ππνιείκκαηα βξώκηθνπ λεξνύ. 

5. Αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ θίιηξνπ. 

6. Πηέζηε ηε ζαθνύια ώζηε ην λεξό λα πεξάζεη από ην θίιηξν. 

7. Αλ επηζπκείηε ηνπνζεηήζηε ην θαιακάθη ζηελ άθξε ηνπ θίιηξνπ. 

8. Όηαλ ηειεηώζεηε αθαηξέζηε ην θίιηξν από ηε ζαθνύια θαη θιείζηε ην θαπάθη ηνπ. 

9. Καζαξίζηε ην θίιηξν. 

10. Απνζεθεύζηε ην θίιηξν.   

4. Καθαρισμός 
1. Αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ θίιηξνπ. 

2. Γεκίζηε ηε ζύξηγγα κε θαζαξό λεξό ηξαβώληαο ην έκβνιν πξνο ηα πίζσ. 

3. Τνπνζεηήζηε ην άθξν ηεο ζύξηγγαο ζην άθξν ηνπ θίιηξνπ πνπ κόιηο αθαηξέζαηε ην θαπάθη. 

4. Σηξέςηε ην άιιν άθξν ηνπ θίιηξνπ καθξηά από εζάο θαη από αληηθείκελα πνπ δελ ζέιεηε λα βξαρνύλ.  

5. Πηέζηε δπλαηά ην έκβνιν ηεο ζύξηγγαο κέζα ζην θίιηξν 

6. Γπαλαιάβεηε κεξηθέο θνξέο. 

 

5. Αποθήκεσση 
Πξηλ απνζεθεύζεηε ην θίιηξν ζαο, ζπζηήλνπκε λα επαλαιάβεηε ηνλ θαζαξηζκό άιιε κηα θνξά. Χξεζηκνπνηήζηε Care Plus

®
 

Hadex ή άιιν αληίζηνηρν πξντόλ απνιύκαλζεο λεξνύ γηα λα απνιπκάλεηε ην λεξό κε ην νπνίν ζα θαζαξηζηεί ην θίιηξν. Αθήζηε 

ην θίιηξν λα ζηεγλώζεη κε θπζηθό ηξόπν θαη απνζεθεύζηε ζε έλα θαζαξό, ζηεγλό θαη θαιά αεξηδόκελν πεξηβάιινλ ζε 

ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 5°C.  

 
Προσοτή: 

Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε πνηέ ην θίιηξν κε λεξό ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 60°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παρασκεσάζεται από: 

Sawyer Products, Inc 

P.O. Box 188, Safety Harbor 

FL 34659, USA 

 

 

Διανέμεται από: 

Tropenzorg B.V. 

P.O. Box 1415, NL-1300 BK, 

Almere, The Netherlands 

+31 36 533 47 11 

www.careplus.eu 
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