
Náhradní filtrační vložka Marimex H     29008   2015 
- univerzální filtrační vložka typu H do kartušových filtračních zařízení  
- životnost vložky závisí na čistotě bazénové vody, vložka je papírová,  

její povrch propírejte pod proudem vody, měňte po 4 – 6 týdnech  
- vložku před vyčištěním nenechávejte vyschnout,  

  ztěžuje to její čištění, vložku pravidelně kontrolujte (nejméně 2x týdně) 
UPOZORNĚNÍ: - POSTUPUJTE DLE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU PŘILOŽENÉHO U FILTRACE NEBO BAZÉNU 

Náhradná filtračná vložka Marimex      
- univerzálna filtračná vložka typu H do kartušových filtračných zariadení 
- životnosť vložky závisí na čistote bazénovej vody 

- filtračná vložka je papierová, jej povrch umývajte pod prúdom vody,  
  vymieňajte po 4 – 6.týždňoch 
- vložku pred vyčistením nenechajte uschnúť, zťažuje to jej čistenie,  

  vložku pravidelne kontrolujte (najmenej 2xtýždenne) 
UPOZORNENIE: - POSTUPUJTE PODĽA UŽÍVATEĽSKÉHO MANUÁLU  

PRILOŽENÉHO K FILTRÁCII ALEBO BAZÉNU 
Marimex tartalék szűrőbetét            

- H típusú univerzális szűrőbetét kazettás szűrőberendezésekhez 
- a betét élettartama a medencevíz tisztaságától függ 
- a szűrőbetét papírból készült, felületét vízsugárral öblítse le, 4 – 6 hetenként cserélje azt ki 

- tisztítás előtt ne hagyja a betétet kiszáradni, nehezíti annak tisztítását,  
a betétet rendszeresen ellenőrizze (legalább 2x hetente) 

FIGYELMEZTETÉS:- JÁRJON EL A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZERINT 
AMELYET A SZŰRŐHÖZ VAGY A MEDENCÉHEZ MELLÉKELTÜNK 
Rezervni filtrirni vložek Marimex      

- univerzalni filtrirni vložek tipa H  
  za filtrirne kartuše - uporabnost vložka je odvisna od čistoče vode v bazenu 

- filtrirni vložek je papirnat, njegovo površino izpirajte pod vodo, zamenjajte čez 4 do 6 tednov. 
- vložek očistite še preden se posuši, saj se težje čisti, če je suh – redno preverjajte (najmanj 2x na teden) 
OPOZORILO: - POSTOPAJTE PO NAPOTKIH V PRIROČNIKU 

KI JE PRILOŽEN FILTRIRNI NAPRAVI ALI BAZENU  
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