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WATER SYSTEMS FOR HYDROPONICS AND GARDENING 

ECO GROW 240 L/h 
2 Szintű szűrőrendszer 

 

Don't forget to register your system online 
and obtain your 2 year warranty at: 
www.GrowmaxWater.com 

MAGYAR  
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Ezt a szűrőrendszert úgy tervezték,hogy önálóan azonnal eltávolítsa a 
vízből a klórt és üledéket . Az 5 mikronos üledékszű
segítségével a klór 99%-t, és az üledék 90%-t eltávolítja.. 
víz elengedhetetlen a gyümölcsök és zöldségek termesztéséhez akár 
vízkultúrás rendszerben vagy bármilyen más organikus módon nevel
Ennek a rendszernek nem célja a ppm csökkentése a vízben. Ásványi 
anyagok,ppm eltávolítása fordított ozmózisos szűrővel lehetséges. 

ECO GROW 240 L/h:  
ECO GROW • Felépítés:  

1. Fő egység 
2. Bemeneti cső ( Kerit egység)  
3. Az üledék szűrő 
4. GREEN szén szűrő 

5. Kivezető csővezeték 
6. Elzárószelep 
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MEGJEGYZÉS:  áramláskorlátozó van beépítve a réz csatlakozóval a 
két ház közé. Ez biztosítja a maximális szennyezőanyag eltávolítást.  

Üzembe helyezés el őtt!  

Megjegyzés: Ne telepítse a rendszert, ahol a 
bejövő víznyomás több, mint 90psi (6 k / cm2). Ha 
bizonytalan, ellenőrizze a nyomást manométerrel. 
Ha a víznyomás nagyobb, mint 90psi (6 k / cm2) 
az üzembe helyezéshez nyomásszabályozóra 
lesz szükség. Ne használjon forró vizet. 

 Használati utasítás ECO GROW 
termékhez  :  

1. Csatlakoztassa a bemeneti csövet a vízforráshoz.  

2. Ha a cső túl hosszú, vágjon le belőle. A cső egyik vége a vízforráshoz 
legyen csatlakoztatva, a másik pedig a termékhez a ’’feed’’ 
bemenetnél, a termék jobb oldalán.  

3. A másik csövet nyomja a "outlet" felirattal ellátott részhez, a szűrő bal 
oldalán. Döntse el, milyen távolságra szeretné telepíteni a terméket, 
és vágja el a csövet ezen a ponton. Csatlakoztassa a záró szelepeket 
és a termék készen áll a használatra.    

4. A terméket használat előtt át kell mosni, hogy az esetleges 
szennyeződések távozzanak a rendszerből, ennek érdekében 5 
percig folyamatosan folyassa át rajta a vizet.  

A rendszer készen áll a használatra!  

Csövek csatlakoztatása,elválasztása.  

 

tolni  

eltávolít 
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Összeillesztéshez: Próbálja a csövet addig tolni, míg az engedi, ha nem 
tudja tovább tolni az ellenkező irányba próbálja húzni,hogy 
meggyőződjön róla,hogy stabil, ha ez nem sikerül tolja össze újra.  

Szétválasztás: Először ellenőrizze, hogy nyomás alatt van-e a szerkezet. 
Szétválasztáshoz nyomja meg a "collet” felirattal ellátott felületet, 
nyomva tartás mellett egyszerűen hózza szét.    

Szűrőcsere:  

A zöld szűrő teljes hatásfokkal körülbelül 11600 liter vízig dolgozik, vagy 
6-9hónap után érdemes azt cserélni. Ez az áramlási sebesség miatt van 
így.  A csere a szűrő alján felgyülemlett lerakódás miatt indokolt. Ha 
minőségromlást észlel, víznyomás csökkenést hamarabb, mint 6 hónap 
vagy 11600 liter víz, az arra utal, hogy a megtisztítandó víz minősége 
rosszabb volt az átlagnál, ilyenkor ajánlott a szűrőt cserélni. Ajánlatos a 
szűrőket egyszerre cserélni. 

Tartozékok:  

* Sterilizáló szett  
* Úszószelep -  Használható nagyméret ű tartályok feltöltésénél  

Kiegészítők rendelhetők: www.GrowmaxWater.com 

Garancia:  
A termékre és alkatrészeire egy év garancia van.  Garancia nem 
vonatkozik a nem időben cserélt szűrők miatt keletkezett problémára.  
Garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerűen használt 
készülékekre.  

 

Műszaki segítség, kapcsolat felvétel az alábbi 
elérhet őségen, kérjük, ANGOL NYELVEN írjon. 

Problémával, kérdéssel ezen az e-mail címen tud jelezni: 

support@growmaxwater.com 

*Regisztrálja a vásárolt terméket 
weboldalunkon, ezzel érvényesíti  
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a 2 éves garanciát! 
 

Go to: www.GrowmaxWater.com  
  

WATER SYSTEMS FOR HYDROPONICS AND GARDENING

               

www.GrowmaxWater.com  
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