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Kinek ajánljuk
Használható az összes BONECO és AIR-O-SWISS ultrahangos párásítóhoz
(kivétel:7146,7138)
a svájci BONECO és CLARO SWISS cég közös fejlesztése.
az új AQUA PRO több mint egy vízlágyító patron.
a kiváló minőségű és megnövelt mennyiségű töltet akár négyszer hosszabb élettartamot biztosít.
az aktívszén felszívja a vízből a szennyeződéseket és megszünteti kellemetesen szagokat.
egy ingyenes vízkeménység mérő tesztcsíkot tartalmaz. A patron csere idejének maghatározásához.

A BONECO A250 AQUA PRO patron töltete két összetevőből áll:
1. Vízlágyító granulátum. A granulátum megköti a vízben lévő ásványi anyagokat.
Megakadályozza a vízkőképződést a készülékben, ezzel növelve a párásító higiéniáját. Az ultrahangos párásítók kiporlasztják a vizet.
A vízből ki kell vonni az ásványi anyagokat különben kiporlasztja a készülék.
Ezért van minden BONECO ultrahangos párásítóban vízkőszűrő (vízlágyító) patron.

2. Aktívszén. Megköti a kellemetlen szagokat okozó vegyi anyagokat a vízben. Kiszűri az oldott szerves vegyületeket, nehézfém és
oldószer maradványokat, klór származékokat.
Tisztítás: a patron nem igényel különösebb tisztítást. A víztartályt viszont rendszeresen tisztítsuk a használati útmutatónak megfelelően.
Tárolás: Ha patront egyszer feltöltöttük vízzel, akkor megkezdődött az életciklusa, ami max. 6 hónap vagy egy fűtési szezon.
Ha rövidebb ideig nem használja a készüléket (pl.: elutazik), akkor vegye ki a patront.
Tegye bele egy üveg vagy műanyag edénybe és öntse fel tiszta hideg vízzel úgy, hogy ellepje a patront.
Zárja le és tegye be a hűtőbe 2 és 8°C közé. Így a patron és a benne lévő vizes granulátum tiszta és friss marad.
Ha a patront az üzemen kívül lévő készülékben hagyja vagy csak kiveszi a levegőre, patronban lévő nedves granulátum tisztasága nem
biztosított, higiénikusan már nem használható újra.

