Filter Technologies
EGO3 filters reinigen het water van uw whirlpool nauwkeuriger, voordeliger,
langer en betrouwbaarder en beschermen daarbij ook nog het milieu.
EGO3 filters hebben 10 μm scheidingsscherpte van het 3D filtermateriaal - zijn herbruikbaar binden het vuil in het filter - eenvoudige reiniging - lange levensduur - gerecycled filtermateriaal.
Optimaal filtervermogen
• Filtert tot 5 maal fijner (10 μm scheidingsscherpte in plaats van 50 μm van gangbare filters)
• Zeer veel hoger filtervolume dankzij driedimensionaal filtermateriaal en daardoor enorm filteroppervlak
• Aanvullende desinfectie van het filtermateriaal door geïmplementeerd zilver
• Geen verstoppingen (daardoor kan de spa altijd verwarmen, circuleren en desinfecteren)
• Vuil blijft altijd in het filter tot het filtermateriaal volkomen opgebruikt is, ook bij het uitdraaien van het filter
Besparing van tijd en kosten
• Z eer voordelig door hergebruik van het filterreservoir en het filtermateriaal
• S nelle en eenvoudige reiniging van de EGO 3 filterballen
• Lange levensduur (EGO3 filterballen kunnen tot zesmaal
hergebruikt worden)
• Besparing bij whirlpoolchemicaliën (bijv. vlokmiddel)
• Energiebesparend (het filter is vrijwel doorstromingsneutraal)
• Langere levensduur van de pompen
Duurzaamheid
•M
 inder afval, want herbruikbaar
•F
 iltermateriaal gemaakt van gerecycled materiaal

Trust your EGO3 FILTERS
THE BETTER WAY TO FILTER YOUR SPA WATER!
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Filter Technologies
Eerste ingebruikneming
Eigenlijk gaat het heel eenvoudig: Deksel open – 12-14 EGO3 filterballen aanbrengen
goed afsluiten – klaar.

NIET TE VOL DOEN!

12-14

Uitgebreide beschrijving
MAX 12-14 FILTERBALLEN
1. 	Het herbruikbare filterreservoir bestaat uit 3 delen, het reservoir, een deksel
PER NAVULLING
en het zeefelement.
2. Open de verpakking met filterballen.
3. Open het filterreservoir door het deksel naar de middelste stand te draaien.
4. 	Let erop dat het zeefelement recht en onder in het filterreservoir zit. Het filter mag nooit zonder
zeefelement worden gebruikt.
5. 	Neem maximaal 12-14 filterballen uit de zak en vul daarmee het filterreservoir. De ballen moeten
altijd voldoende ruimte hebben. Ze mogen in geen geval samengedrukt worden, aangezien de doorstroming anders smaller wordt, de ballen ingedrukt worden en dan tot een filterblok samenklonteren.
De filtereigenschappen worden daardoor aanzienlijk beperkt en het filter kan verstopt raken.
6. Sluit nu het deksel door het naar rechts te draaien tot het vergrendelt, plaats nu de filter in de spa.
Reiniging
De EGO3 filterballen zijn wasbaar en herbruikbaar, wat de filterkosten aanzienlijk verlaagt!
1. 	Reinig de filterballen na 6-12 weken. Daarvoor neemt u het filterreservoir uit de spa.
2. 	Het deksel pas openen nadat het filterreservoir uit de spa is gehaald. Zo blijft al het vuil in het reservoir. Open het filterreservoir nu en neem de ballen eruit.
3. 	Was deze voorzichtig onder stromend water uit. Druk de ballen als een spons uit tot ze weer de oorspronkelijke kleur krijgen.
4. 	Plaats daarna de ballen circa 20 minuten in een bak met helder water en voeg een theelepel chloorgranulaat toe. Dit dient voor de extra desinfectie van de ballen.
5. 	Na 20 minuten leegt u de bak en spoelt u de EGO 3 filterballen nogmaals onder helder water uit. Nu
kunnen de ballen weer in het filterreservoir worden aangebracht.
6. 	De filterballen hebben een levensduur van circa 3-6 wasbeurten. Volledig vervormde of uiteengevallen filterballen kunnen niet worden hergebruikt en moeten worden verwijderd en vervangen door
nieuwe ballen.
Verkrijgbaar als
EGO3 Filter Cartridge
EGO 3 Filter Cartridge
EGO 3 Filter Cartridge
EGO 3 Filter Cartridge
EGO 3 Filter Cartridge

- F2M				
EGO 3 Refill 300 gram
- P4				
EGO 3 Refill 600 gram
- F2S
- P3
w Hole - Light Grey – Dark Grey - White

Waarschuwingen
De EGO3 filterballen mogen voor geen andere doeleinden als het hier beschreven worden gebruikt.
Filterballen met losse delen/draden niet meer gebruiken. Samengedrukte filterballen niet meer gebruiken. Filterballen alleen met de
hand reinigen. Het filterreservoir nooit te vol doen! Nooit zonder filterreservoir, filterdeksel of zeefelement gebruiken! Er moet altijd
4-5 cm water boven de filterdeksels in de spa staan, om te voorkomen dat er lucht aangezogen wordt. Gebruik alleen origineel
EGO 3 filtermateriaal! Aangezien de spa en zijn bestanddelen anders beschadigd kunnen raken. Mag niet door kinderen worden
gebruikt! Losse delen kunnen worden ingeslikt. Er bestaat gevaar van beknelling bij het draaien van het deksel.
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