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מגביר עוצמת שאיבה ומונע לחלוטין סתימות במערכת הסקשן
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* יש לשאוב חומר חיטוי ולהשתמש בכפפות ומשקפי מגן בטרם פתיחת הפילטר

מדי שבוע או בעת רעש חריג
יש לוודא שכל הגומיות מחוברות ושלמות

 החלפת וניקוי הפילטר - יש לכבות את
הסקשן (להשתמש בכפפות ומשקפי מגן)

ובזמן שהפילטר מחובר למרקקה יש לסובב
את מיכל חצי סיבוב ולנתקו כלפי מטה.

יש למשוך למעלה או להבריג החוצה את פין
האבטחה ואז ניתן להכניס את הביומט פילטר

אל המרקקה, יש לוודא כי הפין האבטחה
הוברג או ירד למטה לאחר החיבור

יש לחבר את הפילטר אל מיכל
האגירה על ידי לחיצת תחתית הפילטר

לתוך הפין שבמרכז המיכל

יש לחבר את המיכל לבסיס הפילטר
ע“י חצי סיבוב כנגד כיוון השעון
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כמו כן ניתן לרוקן את המיכל לכלי איסוף
ולנקות את הפילטר והמיכל ולהרכיב מחדש

* לפי הוראות משרד הבריאות אם יש במיכל
  אמלגם יש חובה לאסוף את התכולה למיכל

  איסוף אמלגם (חל איסור לרוקן לביוב).
אנא אל תזהמו את מקורות המים בפסולת 

אמלגם רעילה

רצוי פעם בשבוע יש לנתק את הפילטר מהמרקקה
ולפרק את הפילטר לחלקיו ולנקותו בעזרת מים

וסבון

כיסוי בטיחותי
למיכל

בזמן העברת המיכל לניקוי או לאיחסון יש
לאטום את המיכל המלא בעזרת המכסה,
ולחבר לבסיס הפילטר מיכל חדש עם פילטר חדש
אנא הימנע מלהשאיר מיכל מלא ללא מכסה

והקפד להשאירו במקום בטוח

חשוב!!
לוודא שאין פילטר  בתוך הצינור 

* בשימוש עם ביו פילטר אין להכניס
שום פילטר לתוך בית הפילטר האפור

גומיה מס 1 עליונה לפקק
גומיה מס 2 תחתונה לפקק

גומיה מס 3 דקה עליונה 
למתאם לצינור

גומיה מס 4 עבה תחתונה
למתאם לצינור

גומיה מס 5 מרכזית גוף הפילטר

גומיה מס 6 אטימה לפילטר

חשוב ביותר: בסוף יום עבודה או משמרת לנקות את הביו-פילטר ולהשתמש בטבליות חיטוי
לשאוב 2 כוסות בכל צינור ולהשאיר את הסקשן פתוח עוד דקה נוספת

חיבור נייטרוס
אם ברשותכם מערכת נייטרוס
יש לחבר את יציאת הגזים אל

הפילטר (פקק מיוחד לחיבור לנייטרוס)
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  מומלץ למערכת סקשן  חומר מחטא ונוגד קצףאיטליה     טבליות תוצרת קאטאני

 הניסיון של שנים בחומר הוכיח יעילות רבה בפתיחת סתימת קיימות , מניעת ריח רע במרפאה

 שמגן על מערכת הסקשן והמנוע החשמלי !    וזאת ללא יצירת קצף

  !אין להשאיר את החומר חשוף למבקרים או לילדים    אין לגעת בחומר  ללא כפפות מגן !

 תמיד להשאיר באריזה !במקום שמאחסנים חומרי חיטוי מסוכנים ! לאחסן אותו במקום סגור 
  

 עם החומר ! בגוף לרחוץ היטב את הידיים  לאחר מגע להשתמש בכפפות  ו יש 

וכל סוגי תחליפי חומרי החיטוי, בשילוב עם מערבולות הנוצרות ע"י הסקשן יוצרים הרבה  ר דם, רי

 קצף, אשר יכול לגרום לעצירות פתאומיות תכופות ולא רצויות של סיר ההפרדה.

 . צינורות המובילים את הסקשן ואת הביוניט   פה ומחטא את הצנרת צהחומר  בטבליות  מונע הק

 מומס במים חמים . שוב ביותר לאחר סיום העבודה להעביר בסקשן    מים עם חומר חיטויח

ליטר מים  3בתוך מיכל של שתי טבליות ב אחת או  להמיס אנו מציעים  לפי הניסיון המוכח שלנו 

לאורך  זמן  עטופה בסרט מגן אשר נמס במים, אשר מבטיח שימור ושימוש בטוח הטבלייכל חמים .

 שיטה אחרת  להכניס טבליה לביו פילטר אסור להסיר את הסרט המגן, הוא ימס במגע עם מים.

 לפילטר הסקשן,  הטבליה דרך טיפ הסקשן, כמובן לאחר שהוכנסה קצת חמים   יש לשאוב מים 

 פעולה זו מספיקה בכדי להשיג אפקט נוגד קצף מידי.היא נמסה באיטיות    

 מוסרות מהפילטר ע"י שטיפה במים חמים.חתיכות שנדבקו יכולות להיות 

 שהינם מקור לריח רע. שמפרקים  את החומרים   כוללת בתוכה חומרים אנטיבקטרילים ההטבליי

 לאחר השאיבה להשאיר את הסקשןוללא פילטר   וטבליה מים חמים  לשאובבמקרה של סתימה 

   הלבן  פילטר–א הביו רצוי ללא  מכסה הפילטר  או לל לכמה דקות שאיבה במקסימום  עובד 

 העבודה ביום הקודם  קר הסקשן לא שואב הסיבה בדרך כלל חוסר ניקוי בגמרואם בבחשוב לדעת 
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