
 

Filtro-ąsočio su LCD ekranu naudojimo instrukcija 

1. Filtruoja smėlį, geležies rūdis, nuosėdas, bakterijas, organines ir kitas kenksmingas medžiagas. 

2. Ant ąsočio nurodytas laikas skaičiuoja filtro kasetės naudojimo trukmę ir primena apie kasetės keitimo 

terminą bei taip užtikrina valymo kokybę. 

3. Filtro kasetė turi būti keičiama po 60 eksploatacijos dienų arba išfiltravus 150 l vandens. 

4. Nustatytu laiku ekrane bus matomas priminimas pakeisti filtro kasetę. 

               LCD ekranas turi būti perkrautas „reset“ kaskart pakeitus filtro kasetę. 

Valdymas 

 

1. Paspauskite pradžios „start“ mygtuką ir palaikykite 3 sekundes (ekranas sublyksės tris kartus).  

Kai LCD ekranas įjungtas: 

viršutinis ekrane rodomas skaičius žymi dienas,  

o keturi matavimo stulpeliai rodo procentinę  

filtro kasetės tarnavimo trukmę. Apatiniame dešiniajame  

kampe esanti lemputė rodo, jog ąsočio atminties funkcija yra įjungta. 

2. Rodomas dienų skaičius keičiasi kas 24 valandas t.y. mažėja 1 valanda.  

3. Rodomų matavimo stulpelių skaičius keičiasi kas 19 dienų t.y. mažėja po 1 stulpelį. 

4. Filtro kasetė turi būti pakeista, kai dienų skaičius tampa lygus 0, o visi stulpeliai blyksi. 

2. Norėdami perkrauti LCD ekraną paspauskite ir 8 sekundes palaikykite paruošimo mygtuką „set“ . 

3. Paspaudus paruošimo mygtuką „set“ ir palaikius 3 sekundes (ekranas sublyksės tris kartus) - ekranas 

užtmiega, o dar kartą palaikius 3 sekundes – pabunda. 

 



Prieš pradedant naudoti ąsotį, paruošimo mygtuką „set“ reikia paspausti ir palaikyti 8 sekundes. 

Pastaba: LCD ekranas reaguoja tik į to paties gamintojo filtro kasetes! 

 

Rekomendacijos 
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1. Švarų filtruotą vandenį naudokite tik tada, kai matysite, jog vanduo pilnai perėjo filtro kasetę. Taip išvengsite 

švaraus filtruoto ir nefiltruoto vandens susimaišymo. 

2. Filtro kasetė skirta tik geriamojo vandens filtravimui. Kitokų skysčių filtravimas gali užblokuoti ir sugadinti 

filtro kasetę. 

3. Prašome nenaudoti karšto vandens, aukštesnės nei 35OC temperatūros – filtro kasetė gali įkaisti ir skleisti 

nemalonų kvapą. 

4. Išfiltruotą paruoštą vandenį nedelsiant suvartokite, nes filtruotame vandenyje nelikus chloridų lengvai 

dauginasi bakterijos. Rekomenduojama išfiltruotą vandenį laikyti uždengtame inde šaldytuve. 


