HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Máy lọc nước Tabuchi J207P
1. Sử dụng từ nguồn nước máy, không dùng cho nước nóng.
Vì khi nước nóng trên 50 độ C chất độc hại “trihalomethanes” (chất gây ung thư)
hấp thu vào bộ lọc có thể thoát ra ngoài.
Trường hợp nước nóng chảy qua lõi lọc, nên xả bỏ nước khoảng 1 phút, sau đó sử
dụng lại bình thường.
2. Nếu trên 2 ngày không sử dụng nước, trước khi sử dụng lại cần xả bỏ nước của
đọng lại trong máy khoảng 30 giây.
3. Bộ lọc bình quân một ngày 8 lít nước, một năm khoảng 3000 lít. Tuy nhiên, nếu
nguồn nước thô đầu vào bị ô nhiễm thì lõi lọc sẽ bị tắc nghẽn sớm hơn.
Dấu hiệu nhận biết cần thay lõi lọc: Khi lượng nước lọc chảy ra ít hơn bình thường.
4. Trường hợp một năm chưa sử dụng hết 3000 lít nước, để đảm bảo cho sức khỏe tốt
nhất nên thay lõi lọc 1 năm/lần.
5. Trong quá trình lắp ráp, cần xả hết lượng nước màu đen trong bình ra ngoài. Lượng
nước màu đen này chỉ là lượng than hoạt tính còn sót lại và vô hại đối với sức khỏe.
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⓵ Đặt máy lọc nước

⓶ Tháo vòng ôm, xoay ốc

vào bồn rửa hoặc vị trí
để dễ dàng thao tác.

cánh bướm ngược chiều
kim đồng hồ.

⓹ Gắn lõi lọc mới và
vặn theo chiều kim đồng
hồ.
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⓺Lắp lại phần thân trên
và thân dưới của máy lọc.

⓷ Tách rời phần thân

⓸ Quay ngược phần

trên và thân dưới của máy
lọc nước.

thân máy lọc hướng lên
trên, xoay lõi lọc cũ theo
hướng ngược chiều kim
đồng hồ.

⓻ Gắn lại vòng ôm và siết

⓼ Kết nối lại máy lọc với

ốc cánh bướm.

nguồn nước.
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Chú ý lắp
đúng vị trí
của long
đền.
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