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 .פשוטה ומהירה, להחלפה קלה, מקרר עם קיוסקלפילטר מים  •
 . ומשפר את איכות וטעם המיםטעמי לוואי, מרחיק מזהמים •

  

  

WF282  
  פילטר לתואם,  פעילמסנן פחם

GE SmartWater GSWF 
שינוי  " נדלקת נורת כאשר חודשים או6החלף כל 

   . המוקדם מהשניים-" מסנן
   :חדשתקנת מסנן ה 

כך ( אותו למטה הפלו,  את כיסוי הפלסטיקשחרר .1
  ) שתוכל לראות את המסנן

  שעוןכיוון הנגד  סיבוב רבע הישן ובב את המסנןס .2
 המיםברז , אל דאגה (הישן החוצהסנן משוך את המ .3

  ) כבה אוטומטיתי
   לעצירתודחוף את המסנן החדש אל תוך מקרר עד  .4
   בכיוון השעון סיבוברבע  המסנןאת  ובב הברגהס .5
  סנן הגנה על המפלסטיק לה  את כיסויסגוררם וה .6
  ) דולקאם " (נןסמשינוי "נורת אפס את  .7
   ":שינוי מסנן " נורתלאפס את 

   איפוס מסנן מיםעל לחצן  שניות 3 במשך לחץ  •
  

  

  

WF287  
   לפילטרתואם, מסנן פחם פעיל

GE SmartWater GWF 
שינוי  " נדלקת נורת כאשר חודשים או6החלף כל 

   . המוקדם מהשניים-" מסנן
   :חדשהתקנת מסנן 

  .רבע סיבוב נגד כיוון השעון  הישןבב את המסנןוס .1
המים ברז , אל דאגה (למטה  ישראת המסנןמשוך  .2

  .)יכבה אוטומטית
  .ירתולעצ עד מעלהל, למקרראת המסנן החדש דחוף  .3
 . בכיוון השעוןסיבובבע  ר המסנןסובב את .4
  )מקררב קיימתאם " (סנןמ שינוי"נורת אפס את  .5

   ":שינוי מסנן " נורתלאפס את
   איפוס מסנן מים שניות על לחצן 3 במשך לחץ  •

  

  

WF284  
   WF1CB לפילטר אםות, מסנן מיקרוני

Frigidaire, Westinghouse, Electrolux 
שינוי  " נדלקת נורת כאשר חודשים או6ף כל החל

  .  המוקדם מהשניים-" מסנן
   :חדשן התקנת מסנ 

    שבואת המיםושפוך סנן המ את כוס ברג החוצהה .1
    אותו לפחמשוך את המסנן הישן ישר למטה והשלך .2
  מעלה  לפיכ" ם" עם האטם כוסבחדש  הפילטר םמק .3
   .למקומהלפי למעלה כ) פילטרהעם (כוס ה את הברג .4

o לטר יכנס למקומו אם הכוס תוברג כהלכהיפה.  
   .)מקררב קיימתאם (" סנןמשינוי  " נורתאפס את .5

   :"שינוי מסנן " נורתלאפס את 
 איפוסעל לחצן  ) שניות15עד (לחץ לחיצה ארוכה  •

  . הבזקים של אור ירוקלהופעת עד 
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WF285  
 לפילטר אםות, מסנן פחם פעיל

Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht  
שינוי  " נדלקת נורת כאשר חודשים או6ף כל החל

  .  המוקדם מהשניים-" מסנן
   :חדשמסנן התקנת  

  .רבע סיבוב נגד כיוון השעון בב את כפתור המסנןוס .1
כבה המים יברז  ,אל דאגה(צה את המסנן חומשוך ה .2

  .)אוטומטית
  .הכפתור וחבר אותו למסנן החדשהסר את  .3
  .לעצירתורר עד מקהאת המסנן החדש אל תוך דחוף  .4
  . בכיוון השעוןסיבובבע  ר המסנןסובב את .5
  .)מקררב קיימתאם " (סנןמ שינוי"נורת אפס את  .6

   :"שינוי מסנן " נורתלאפס את 
 מקררבהלחצן שמכבה את האור  ( האורלחצן על ץלח  •

 . שניות10 פעמים בתוך 5) דלתה ים אתגרוסכאשר 
  . שניות5-10 ו לחץ והחזק אותמסנן לחצןאו אם קיים   •

  

WF286  
 לפילטר אםות, מסנן פחם פעיל

Whirlpool, KitchenAid, Kenmore  
שינוי  " נדלקת נורת כאשר חודשים או6ף כל החל

  .  המוקדם מהשניים-" מסנן
   :חדשהתקנת מסנן  

  .רבע סיבוב נגד כיוון השעון  הישןבב את המסנןוס .1
המים ברז , אל דאגה( למטה  ישראת המסנןמשוך  .2

  .)כבה אוטומטיתי
  .לעצירתו עד מעלהל, למקרראת המסנן החדש דחוף  .3
  . בכיוון השעוןסיבובבע  ר המסנןסובב את .4
  ) מקררב קיימתאם " (סנןמ שינוי"נורת אפס את  .5
   :"שינוי מסנן " נורתלאפס את 

 מקררבהלחצן שמכבה את האור  ( האורלחצן על ץלח  •
 . שניות10ים בתוך  פעמ5) דלת הים אתגרוסכאשר 

  . שניות5-10 ו לחץ והחזק אותמסנן לחצןאו אם קיים   •

  

  

WF288  
  פילטרל אםות, מסנן פחם פעיל

Maytag, Amana, Beko 
שינוי  " נדלקת נורת כאשר חודשים או6ף כל החל

  .  המוקדם מהשניים-" מסנן
   :חדשהתקנת מסנן  

  .רבע סיבוב נגד כיוון השעון  הישןבב את המסנןוס .1
המים ברז , אל דאגה (למטה  ישראת המסנןמשוך  .2

  .)יכבה אוטומטית
  .לעצירתו עד מעלהל, למקרראת המסנן החדש דחוף  .3
  . בכיוון השעוןסיבובבע  ר המסנןסובב את .4
  ) מקררב קיימתאם " (סנןמ שינוי"נורת פס את א .5
   :"שינוי מסנן " נורתלאפס את 

 מקררב שמכבה את האור הלחצן ( האורלחצן על ץלח  •
 . שניות10 פעמים בתוך 5) דלת הים אתגרוסכאשר 

  . שניות5-10 ו לחץ והחזק אותמסנן לחצןאו אם קיים   •
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WF289  
 SAMSUNG אםות, מסנן פחם פעיל

שינוי  " נדלקת נורת כאשר חודשים או6ף כל החל
  .  המוקדם מהשניים-" מסנן

   :חדשסנן התקנת מ 
  .רבע סיבוב נגד כיוון השעון  הישןבב את המסנןוס .1
המים ברז , אל דאגה (למטה  ישראת המסנןמשוך  .2

  .)יכבה אוטומטית
  .לעצירתו עד מעלהל, למקרראת המסנן החדש דחוף  .3
  . בכיוון השעוןסיבובבע  ר המסנןסובב את .4
  ) מקררב קיימתאם " (סנןמ שינוי"נורת אפס את  .5
   :"שינוי מסנן " נורתלאפס את 

 ולחצן "ice type"סוג קרח  לחצן  עליחד ץלח  •
 שניות עד 3במשך   "Child lock"נעילת ילדים

.  יבוטל האיפוס,שניות 5תלחץ אם  .להופעת אור ירוק
  .פשוט חזור על האיפוס, אם זה קורה

  

  

WF290  
 LG פילטר אםות, מסנן פחם פעיל

שינוי  " נדלקת נורת כאשר חודשים או6ף כל החל
  .  המוקדם מהשניים-" מסנן

   :חדשהתקנת מסנן  
  .רבע סיבוב נגד כיוון השעון  הישןבב את המסנןוס .1
המים ברז , אל דאגה (למטה  ישראת המסנןמשוך  .2

  .)יכבה אוטומטית
  .לעצירתו עד מעלהל, למקרראת המסנן החדש דחוף  .3
  . בכיוון השעוןסיבובבע  ר המסנןסובב את .4
  ) מקררב קיימתאם " (סנןמ שינוי"נורת אפס את  .5
   :"שינוי מסנן " נורתלאפס את 

  . שניות3 משךביפוס א לחצןעל לחיצה ארוכה  ץלח  •

 6החלף כל 
חודשים או 

 3,800 כל
  ליטר

WF270  
 עם פחם פעיל, קצר חיצוני, מסנן קו

  .מקררהחבר לצינור הכניסה לפני תמ
  .. מיקרון20סינון . גם למכונות קפה וקיוסק בר

 6חלף כל ה
חודשים או 

 15,000 כל
   ליטר

WF271  
 עם פחם פעיל, חיצוני ארוך, מסנן קו

  .מקררהחבר לצינור הכניסה לפני תמ
 . מיקרון20סינון . גם למכונות קפה וקיוסק בר

 6החלף כל 
חודשים או 

 50,000 כל
 ליטר

  

WF283  
 פעילסופר עם פחם , חיצוני ארוך, מסנן קו

 רמהימ " מ6צינור לחיבור 
  .מקררהחבר לצינור הכניסה לפני תמ

  . מיקרון5סינון . גם למכונות קפה וקיוסק בר

 

PT25E  
  צינור מים למקרר

 !במתנהמושלם ים קיט חיבור + 
, אומים,  מטר7.6צינור מים למקרר באורך 

  .ברז מחט ואביזרים, ניטים, מחברים, חרוזים
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 .כלור ועוד, דהחלו, סיד, טעם וריח עכור, מרחיק ומסיר משקעי חול ▲
  !אינם מסירים פלואוריד - של סופקו  מסנני המים ▲

מסיר את המרכיבים  WF284  מיקרוניפילטר
 :הבאים ממי השתייה

   עופרת של 99.30% •
   Cysts של %99.99 •
   Atrazine של %94.90 •
   Toxaphene של %87.50 •
   D-2,4 של %94.20 •
   כלור של 97.80% •
   עכירות של 99.70% •
  )Particulates) ss ICla של %97.60 •

  : מסיר את המרכיבים הבאים ממי השתייה  פחםפילטר

   pH 6.5 ב עופרת של 99.30%  •
   pH 8.5 ב עופרת של 99.90%  •
   pH 6.5- בכספית של 94.50%  •
   pH 8.5- בכספית של 96.60%  •
   אזבסט של 99.92%  •
   בנזין של 89.60%  •
   Dichlorobenzene-P של %99.90  •
   Cysts של %99.99  •
   Carbofuran של %98.70  •
   כלור של 97.00%  •
  עכירות של 99.10%  •
  )Particulates) Class I של %97.60 •

  

KA36  
 של מזון מהמקררוריחות מרחיק ריחות לוואי 

  USAתוצרת , טוב למשך שנה במקרר, השאר את הבקבוק פתוח
, משאיר ריחות של טריות ורעננות  

ר" מ10חדרי מגורים עד חות לוואי מי ר להרחקתגםטוב   

                   
  :שאלות נפוצות

  
   ?סנןמ החליףהאם זה קל ל.  1

  . ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני או במייל , נוספתלעזרה .סנןמהוראות כלולות עם כל . ההחלפה מאוד קלה ופשוטה . כן      
  

   ?האם למסננים האלה יש תאריך תפוגה  .2
. ת על המדף שלך יכולים לשבלנומסננים שה ,)חיבור לצנרת או למים(כל עוד לא נעשה בהם שימוש 

  
   ?סנןמ  שליכיצד אני יודע אם יש למקרר  .3

   : הבאים חפש את המסנן במקומות,אם יש לך מקרר כזה. לסינון מיםמובנית ם ברז מים או מיצר קרח יש מערכת במקרר ע
  .מקררבתא שנפתח כלפי מטה מתקרת ה אוצורת גליל מטה בכלפי  תלוי מהחלק העליון ,מקררשל ה מזוןבתא ה •
  . הקדמי של המקרר,ון התחתובחלק, ממוקם בתוך הסורג •

  
    ?לפת מסנןכיצד לאפס את נורת הח  .4

   :לכל יצרן יש הוראות איפוס שונות. אפס אותה לאחר החלפת המסנן,  מסנןהחליף להנורה מסמנת אם במקרר שלך     
• Amana -הכפתוריםעל  בו זמנית ץ לח dispenser lock על וauto light שהנורה תהבהב שניות עד 4 למשך.  

  .שהנורה תהבהב שניות עד 4 למשך waterעל ו dispenser lock הכפתורים מהדגמים על בחלקאו 
• Frigidaire -שניות15עד ( לחיצה ארוכה ץ לח (  לחצןהעל reset )הרוק יהרנו של בהובהל עד )איפוס .  
• GE ו Hotpoint -לחצו לחיצה ארוכה על לחצן  reset water filter )שניות3 במשך )איפוס מסנן מים  .  
• Maytag ו Jenn-Air -כפתורי  שניות על4כ  ץ לח lock ועל light )או על lock ו water( , להבהוב הנורהעד .  
  .  שניות5-10 עליו לחץ ,filter לחצן אם יש .  שניות10 פעמים בתוך 5 האור לחצו על מתג -  וKitchenAidאקוזי 'ג  •
• Samsung -לחצניםה בו זמנית על ץ לח ice type ועל child lock אם .  עד להופעת אור ירוק שניות3 למשך

  .פעולת האיפוס את הלחצנים וחזור על  שחרר.יתבטל האיפוס, שניות 5לחץ ת
• LG - לחצןה לחצו לחיצה ארוכה על reset )שניות3 )איפוס  .  

  
   ?המסנן למקומו אני צריך להדק את עד כמה.  5

  .בדרך כלל לאחר רבע סיבוב, )לא באמצעות כלים (תניידההתקנה כל עוד . הושלםק ודיהה כאשר " עצירהתמכ" ןיתי ןהמסנ
  

   ? חודשים6למה מומלץ להחליף מסנן כל .  6
  . ייכולת הספיגה נפגמת וכן תורגש עכירות וטעמי לווא, בחלוף זמן זה. שאוגר בו את המזהמים" ספוג"המסנן פועל כמו 


