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3. פתח את כוסית המסנן ע"י   
    הברגתה מגוף המסנן.

4. שלוף במשיכה כלפי מעלה
    את מחסנית הסיליפוס.

5. הפרד את הסנן )בצבע כתום(
    ממחסנית הסיליפוס.

4. סגור את ברז הניקוז בתחתית המסנן.

5. פתח את ברז אספקת המים לבית  
    בהדרגה עד למילוי המסנן. יש ולוודא   

    שאין נזילות בין הכוסית לגוף המסנן.

1. סגור את ברז אספקת המים לבית   
    הממוקם בדרך כלל ליד שעון המים.

2. פתח את ברז הניקוז בתחתית
    המסנן לשחרור הלחץ וניקוז המים.

6. עדכן ביומן את התאריך להחלפה  
    הבאה של מחסנית הסילפוס.

    )חצי שנה מיום ההחלפה(
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1. החלף את המחסנית הישנה
   בחדשה וחבר ליחידה אחת את הסנן    

   המיקרוני וגוף המחסנית.

2. הכנס את מחסנית הסיליפוס
    והסנן המיקרוני לכוסית המסנן.

3. הברג את הכוסית לגוף המסנן
    והדק עד הסוף בחוזקה בכח

    היד בלבד!

שלב ב – החלפה והרכבהשלב א׳ – פירוק
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מגן על
מכשירי החשמל

מגן על צנרת המים
מניעת שיקוע אבנית

מגן על הסביבה
חוסך באנרגיה

מגן על
חשבון הבנק

סופר ספיר, ספיר אלפא

הוראות החלפת מחסנית

כיפת
המחסנית

בית
המחסנית

כדורי
סילפוס

1. בכוסית נמצא אטם הידראולי.
    יש לוודא שהאטם מונח במקומו על  

    המגרעת המיועדת לכך בכוסית  
    כאשר חלקו העליון  והרחב של  

    האטם מופנה כלפי מעלה.

2. יש להקפיד ולהדק את כוסית המסנן  
    היטב בכח היד בלבד בכדי לאטום  

    כראוי את המסנן ולמנוע נזילות.

תפעול ופתרון בעיות שכיחות

עמיעד מערכות מים בע"מ
מ.ז. 512497694

מיקוד 1233500 גליל עליון 1,   ד.נ. 

יצרן: עמיעד מערכות מים בע"מ מ.ז. 512497694
 ד.נ. גליל עליון 1, מיקוד 1233500 | טל. 04-6909500 פקס. 04-8141159
www.amiadhomefilters.com l info@amiadhomefilters.com

יבואן הסיליפוס: ד.בורלא ושות תעשיות בע״מ | ת.ד. 174, הוד השרון 45101

להפחתת האבנית מיוצר בישראל ע"י עמיעד מערכות מים

 "Kurita Europe GmbH" :יצרן הסיליפוס
Kurita Europe GmbH, Giulinistr. 2

Ludwigshafen, Germany 67065

היבואן: ד.בורלא ושות תעשיות בע''מ.
ת.ד. 174 , הוד השרון מיקוד 45101

אורך חיים: חצי שנה.

מסננים מדגם סופר ספיר וספיר אלפא, הם בעלי תו-תקן 
של מכון התקנים הישראלי, ואושרו לתקן ת"י 1505.
סיליפוס – בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי, 

מאושר לתקן ת"י 5438 חלק 19.
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