
Minkštinimo filtrų 
Sentencia 11, 15, 20, 26
naudojimosi instrukcija

UAB “Vandens filtrai”    Kęstučio 60, Vilnius    Tel.: +370 5
2730666;   www.filtrai.lt, info@filtrai.lt
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1. Skyrius. TECHNINIAI PARAMETRAI  

Modelis

Parametrai

11 15 20 26

1. Darbinis pralaidumas, (m3/h). 0,6 0,75 1,0 1,3

2. Maksimalus pralaidumas, 
(m3/h).  

1,1 1,5 2,0 2,6

3. Katijonito kiekis, (litrais) 11 15 20 26

4. Filtro išmatavimai,  (mm)
plotis x aukštis x gylis 

345x686x573 345x826x573 345x1105x573 345x1105x573

5. Pajungimo diametras, (mm)
   

20 20 20 20

6. Druskos tirpalo talpa, (l) 50 75 125 125

7. Kanalizacijos pajungimo 
diametras, (mm)

12,7 12,7 12,7 12,7

8.Druskos suvartojimas per 
prasiplovimą   (kg) 

1,4 1,9 2,5 3,3

9. Vandens suvartojimas per 
prasiplovimą

97 118 158 197

10. Svoris (kg) 19 24 30,5 36,5

11. Darbinė temperatūra 2/48

12. Darbinis slėgis min/ maks bar 1,4/8,3

13. Maks. elektros suvartojimas 21 VA
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2. Skyrius. Bendra informacija. 

2.1. REKOMENDACIJOS 

Mes  tikimės  kad  Jūs  tikrai  nesigailėsite  pasitikėję  mumis  ir  įsigiję  šią  vandens  minkštinimo  sistemą.
Teisingai ją instaliavus ir paleidus, bei tvarkingai eksploatuojant šią vandens valymo sistema tarnaus ilgai ir
patikimai.  Mes  rekomenduojame  prieš  instaliuojant  ir  naudojantis  šiuo  įrenginiu  atidžiai  perskaityti
instrukciją ir sekti mūsų patarimais, vykdyti visas aprašomas instaliavimo ir paleidimo operacijas paeiliui.  
Eiliškumo  nepaisymas  instaliuojant,  ar  paleidžiant  įrenginį  gali  būti  gedimo  priežastimi.  Tokiu  atveju
garantiniai įsipareigojimai anuliuojami. 

2.2. IŠORINĖ ĮRENGINIO APŽIŪRA IR ATSARGUMO PRIEMONĖS 

Atidžiai apžiūrėkite įrenginį ar nėra mechaninių pažeidimų. Pažeidimai gali atsirasti įrenginiui nukritus arba
pastačius ar paguldžius įrenginio plastikinį korpusą ant aštrių daiktų. Negalima statyti įrenginio ant valdymo
vožtuvo. Jei įrenginys užpiltas filtruojančiu užpildu, negalima jo vartyti.

2.3. MINKŠTINIMO SISTEMOS IR JOS VEIKIMO APRAŠYMAS

Vandens  minkštinimo  sistema  suminkština  (nukalkina)  vandenį,  jonų  mainų  principu.  Valant  vandenį,
kalcio,  magnio  druskos  yra  pakeičiamos  natrio  druskomis,  kurios  nesudaro  nuovirų  šildytuvuose,
arbatinukuose ir t.t..  Prasiplovimo (regeneracijos ) metu,  filtro užpildas išplaunamas nuo surinktų kalcio,
magnio druskų ir atnaujinamas druskos tirpalu.  
PASTABA:  Jei  ištirpusios  geležies  koncentracija  vandenyje  viršija  1mg/l,  rekomenduojame  į  druską
papildomai įpilti citrinos rūgšties, arba specialių vandens minkštinimo filtrui paruoštų cheminių medžiagų.
Dėl citrinos rūgšties kiekio ir specialių medžiagų tinkamumo ir koncentracijų, konsultuokitės su pardavėju. 
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3. Skyrius. Prieš instaliavimą.  

3.1. VANDENS ANALIZĖ
Prieš pasirenkant vandens valymo filtrą būtina padaryti analizę.
Dėmesio: sieros vandenilio (Н2S) analizę reikia daryti vietoje per vieną minutę po vandens mėginio 
paėmimo 
VANDENS ANALIZĖJE TURI BŪTI NUSTATYTI ŠIE PARAMETRAI: 
Spalva…………………………………….
Geležis(Fe), bendra .............................mg/l
Manganas (Мn).....................................mg/l
pН ...............................................................
Sieros vandenilis(Н2S)............. ........... mg/l
Bendras kietumas ......................…….. mg-ekv/l 
Permanganatinė oksidacija................…mgО2/l

3.2. PATIKRINKITE VANDENS SPAUDIMĄ 
Vandens  spaudimas  prieš  minkštintuvą  turi  būti  nemažesnis  nei  1,4  atm ir  nedidesnis  nei  8,3  atm.  Jei
spaudimas  viršija  8,3  atm.,  būtina  pastatyti  vandens  spaudimo  reguliatorių.  Jei  jūsų  vanduo  iš  miesto
sistemos ir dienos metu spaudimas viršija 5,8 atm., būtinai patikrinkite spaudimą nakties metu, nes tada gali
būti  virš 8,3atm.  Jei naudojatės privačiu gręžinių, spaudimą galite pažiūrėti  ant  hidroforo sumontuotame
manometre. Paleidę minkštintuvą užrašykite žemutinę ir viršutinę spaudimo ribas:
Apatinis_______ atm.                Viršutinis_________atm.
Jei jūs naudojatės privačiu gręžiniu, būtinai išsiaiškinkite ir pamatuokite siurblio našumą. Siurblio našumas
turi atitikti filtro atbulinio prasiplovimo tėkmės parametrus.   

3.3. TEISINGAI PASIRINKITE VANDENS VALYMO SISTEMOS INSTALIAVIMO 
VIETĄ
Pasirinkdami  vietą  ir  instaliuodami  vandens  valymo  filtrus  vadovaukitės  žemiau  išvardintomis
rekomendacijomis: 
1. Būtinai laikykitės filtrų eiliškumo.
2. Instaliuokite kuo arčiau kanalizacijos, kur pajungsite filtrą.
3. Instaliuodami filtrus palikite vietos aptarnavimui.
4. Filtrus reikia instaliuoti  prieš vandens šildytuvus.  Karštas vanduo (380 C) gali  sugadinti  filtrus. Tokiu
atveju garantija negalios.
5.  Negalima  filtrų  instaliuoti  patalpoje  kur  temperatūra  gali  nukristi  žemiau  nei  20 C.  Užšalimas  gali
sugadinti filtrus. Tokiu atveju garantija negalios.
6.  Prieš  automatinius  filtrus  turi  būti  pastatytas  mechaninis  filtras  sugaudantis  mechanines  priemaišas
didesnes nei 50 mikronų, nes jos gali sugadinti valdymo vožtuvą. Tokiu atveju garantija negalios.
7. Mechaninio vandens filtro pralaidumas turi atitikti filtro atbulinio prasiplovimo tėkmės parametrus. 
8.  Filtrų  vietos  parinkimas  ir  instaliavimas  turi  būti  atliktas  pagal  vietinius  ir  valstybinius  standartus  ir
reikalavimus.
9. Jei filtruotu vandeniu pildote baseinus, laistote, ar kitur naudojate didelius kiekius vandens, pasirinkite
didesnį modelį.  
10. Filtrui reikalingas elektros pajungimas 220V/50Hz.
11. Jei vamzdynas naudojamas įžeminimui, uždėkite apkabas ant plastmasinių detalių, kad būtų užtikrintas
nenutrūkstamas įžeminimo grandinės laidumas. 
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4. SKYRIUS.  Instaliavimas, paleidimas  

4.1  INSTALIAVIMAS
1. Prieš pastatydami filtrą į vietą, nuvalykite grindų paviršių, kad nereikalingi daiktai mechaniškai nepažeistų

įrenginio.
2. Nuimkite minkštinimo filtro dangtį (1a, 1b paveikslėliai)
3. Jei naudojate gamyklinį apylankos vožtuvą ( užsakomas atskirai) vadovaukitės 2a ir 2b paveikslėliuose

pavaizduota schema.
4. Jei nenaudojate gamyklinio apylankos vožtuvo ( užsakomas atskirai) vadovaukitės 3a ir 3b paveikslėliuose
pavaizduota schema, kurioje parodyta rekomenduojama apylanka sumontuota iš ventilių.
5. Pajunkite atskiras 13 mm žarnas kanalizacijai prie valdymo vožtuvo (4b) ir prie atsarginės filtro korpuse.
Nesulenkite  lanksčios  žarnos  aštriu  kampu.  Jei  susidaro  žarnos  užlinkimas,  deformavimasis,  būtinai
pakeiskite  ją.  Žarnas  prie  vietinės  kanalizacijos  rekomenduojame  prijungti  naudojant  4a  paveikslėlyje
parodyta detalę. Naudojant šią detalę bus sudarytas oro tarpas ir išvengsite atbulinio kanalizacijos spaudimo į
filtrą. Pajungimas prie vietinės kanalizacijos negali būti aukščiau nei filtras. 
6. Įjunkite filtro transformatorių į elektros rozetę.
7. 6 Paveikslėlyje parodytas pamaišymo varžtelis apylankos vožtuve. Šiuo varžteliu galite pamaišyti valytą
vandenį su nevalytu ir taip pareguliuoti išvalyto vandens minkštumą. 

4.2  PALEIDIMAS
1. Pastatykite filtrą į apylankos poziciją.
2. Patikrinkite ar filtro elektronika yra darbinėje pozicijoje.
3. Iš lėto atsukite vandens padavimą. 
4. Atsukite artimiausią kraną ir leiskite bėgti vandeniui kelias minutes pakol išleisite visą orą. 
5. Iš lėto atsukite vandens padavimą į minkštinimo filtrą.
6. Užpildžius filtrą po 2-3 minučių vėl atsukite kraną ir išleiskite orą, kuris susidaro iš filtro.
7. Patikrinkite jungtis ar niekur neleidžia, nelaša.
8. Supilkite druską į filtro kabinetą.
9. Įjunkite rankinę regeneraciją paspausdami mygtuką kelis kartus pakol užsidegs užrašas 

10. Palikite filtrą regeneruotis.
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5. SKYRIUS.  VALDYMO VOŽTUVO NUSTATYMAI

5.1 Valdymo vožtuvo parodymai

Valdymo vožtuvo parodymai darbinėje pozicijoje
      Darbinėje pozicijoje valdymo vožtuvas rodys esamą laiką bei kiek litrų liko filtro regeneracijos. 

Valdymo vožtuvo parodymai per prasiplovimą
Per prasiplovimą, displėjuje parodomas regeneracijos ciklas, likęs visas laikas iki regeneracijos 
pabaigos ir likęs laikas iki ciklo pabaigos. 

PASTABA: Nuspaudus Ekstra Praplovimo įjungimo mygtuką praplovimo eigoje, sužadinimas 
vožtuvas ir pereinama į sekančia praplovimo poziciją.   

Valdymo vožtuvo parodymai per programavimą
Į Programavimo režimą galima įeiti vožtuvui esant Darbinėje pozicijoje. Programavimo režime 
vožtuvas ir toliau dirba, skaičiuoja išvalytą vandenį, išlaiko kitus duomenis. 

Dingus elektrai
Dingus elektrai, vožtuvas išlaiko visus surinktus ir užprogramuotus duomenis atmintyje. Dienos 
laikas išlaikomas atmintyje kelias valandas. 
Dingus elektrai regeneracijos metu valdymo vožtuvas automatiškai grįžta į darbinę poziciją. 
Atsiradus elektrai, po 60 sekundžių valdymo vožtuvas įjungs regeneraciją nuo pradžių.  

5.2. NUSTATYMAI

1. Spauskite mygtuką . Displėjus parodys

Rodyklėmis aukštyn, žemyn pasirinkite kalbą.

2. Spauskite mygtuką  . Displėjus parodys

          Nustatykite esamą laiką. 

3. Spauskite  mygtuką . Displėjus parodys             

  

          Nustatykite vandens kietumą prancūziškais laipsniais. 5 0F = 1 mg-ekv/l
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5.3. PAPILDOMI NUSTATYMAI (TECHNIKUI)

1. Nuspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes.  Displėjus parodys

2. Spauskite rodyklę aukštyn. Displėjus parodys

Rodyklėmis aukštyn, žemyn galite pasirinkti vandens kietumo vienetus.

3. Spauskite mygtuką        .  Displėjus parodys

Rodyklėmis  aukštyn,  žemyn  galite  pakeisti  filtro  užpildo  mainų  talpą.  (rekomenduojame
nekeisti)

4. Spauskite mygtuką        .  Displėjus parodys

Rodyklėmis aukštyn, žemyn galite pakeisti filtro užpildo kiekį. (rekomenduojame nekeisti)

5. Spauskite mygtuką        .  Displėjus parodys

Rodyklėmis aukštyn, žemyn galite pakeisti maksimalų dienų kiekį tarp filtro regeneracijų. 

6. Spauskite mygtuką        .  Displėjus parodys

Rodyklėmis  aukštyn,  žemyn  galite  pakeisti  regeneracijos  ciklo  trukmę.  (rekomenduojame
nekeisti)
Ciklas 1 Atbulinis praplovimas
Ciklas 2 Druskos tirpalo traukimas/lėtas skalavimas
Ciklas 3 Greitas skalavimas
Ciklas 4 Vandens užpylimas į druskos baką.

7. Spauskite mygtuką        .  Displėjus parodys

 (rekomenduojame nekeisti)
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8. Spauskite mygtuką        .  Displėjus parodys

Rodyklėmis aukštyn, žemyn galite pasirinkti regeneracijos tipą. 
-Dlyd/Immd:  Regeneracija  vyksta  nustatytu  laiku  išeikvojus  filtro  rezervinį  našumą.  Bet,  jei
išnaudojamas pilnas filtro našumas, regeneracija įvyksta iš karto.
-Immd: Regeneracija vyksta iškarto išeikvojus filtro pilną našumą (neskaičiuojamas rezervas).
-Dlelayd: Regeneracija vyksta iškarto išeikvojus filtro rezervinį našumą.

9. Spauskite mygtuką        .  Displėjus parodys

Rodyklėmis aukštyn, žemyn galite nustatyti regeneracijos įsijungimo laiką. 

10. Spauskite mygtuką      .  Displėjus parodys

Rodyklėmis aukštyn, žemyn galite filtro našumo rezervo skaičiavimo tipą.
-Variable : rezervas skaičiuojamas automatiškai pagal vandens sunaudojimą.
-Fxd: fiksuotas rezervas

11. Spauskite mygtuką      .  Displėjus parodys

Rodyklėmis  aukštyn,  žemyn  išsaugote  programavimo  pakeitimus  ir  išeinate  iš  programavimo
režimo.

5.3. DIAGNOSTIKA (TECHNIKUI)

1. Nuspauskite mygtuką     ir palaikykite 5 sekundes.  Displėjus parodys

2. Spauskite rodyklę žemyn. Displėjus parodys

Įeisite į diagnostikos režimą. 

 Regen X days ago : parodo prieš kiek dienų įvyko regeneracija.
 In Serv: parodo kiek dienų filtras dirba
 # of Regen: bendras regeneracijų skaičius
 TotVol: kiek vandens sunaudota nuo filtro paleidimo
 LastRgn@: kiek vandens sunaudota nuo paskutinės regeneracijos
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 InstFlow: esamas vandens srautas
 AvgVol: vidutinis vandens sunaudojimas per dieną
 Capacity: filtro našumas
 Hardness: nustatytas vandens kietumas
 Rsrv: nustatytas rezervo tipas
 Regen @: regeneracijos įsijungimo laikas
 Override: maksimalus dienų skaičius tarp regeneracijų
 Cycle X: regeneracijos ciklų trukmė
 Units: metrinis formatas
 MTR: skaitiklio nustatymas
 Capacity: vandens kietumo vienetai
 Regen: regeneracijos tipas
 Valve Type: valdymo vožtuvo tipas
 MP Reset: kiek kartų buvo nuresetintas mikroprocesorius
 Memory Reset: kiek kartų nuresetinta atmintis
 EZ3P5e : programos tipas
 CapToUse: likęs filtro našumas
 Fill: vandens užpylimo laikas per paskutinę regeneraciją
 Reserve: apskaičiuotas filtro rezervas. 

 Spauskite mygtuką    .  Displėjus parodys

Rodyklėmis  aukštyn,  žemyn  išsaugote  programavimo  pakeitimus  ir  išeinate  iš  diagnostikos
režimo.
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6. Skyrius. Pagrindiniai gedimai ir jų pašalinimas

PROBLEMA PRIEŽASTIS PROBLEMOS SPRENDIMAS
1. Po filtro kietas 
vanduo 

Atsukta/praleidžia apylankos linija 
(bypass vožtuvas)

Užsukite arba pakeiskite

Nėra druskos Įpilkite ir įjunkite regeneraciją
Sukietėjusi druska bake. Susidaręs 
druskos tiltas

Naudojate nekokybišką druską. Pašalinkite 
gabalus, įpilkite kokybišką druską ir įjunkite  
regeneraciją

Pasikeitusi ateinančio vandens kokybė Ištirkite vandenį ir perprogramuokite filtrą
Sumažėjęs užpildo našumas Pakeiskite užpildą. 

2. Filtras nesiplauna  Nutrauktas elektros tiekimas

 

а) Užtikrinkite pastovų elektros 
tiekimą(patikrinkite saugiklius, kištukus, 
jungiklius, elektros grandinę)

Sugedęs filtro skaitiklis Išvalykite arba pakeiskite skaitiklį

Sugedęs mikroprocesorius Pakeiskite
Sugedęs filtro kanalizacijos solenoidas Pakeiskite
Nesustodami junginėjasi jungikliai Patikrinkite vandens spaudimą. Turi būti ne 

mažesnis nei 1,4 bar
Filtras naudoja daug 
druskos

Per daug vandens druskos bake Žiūrėkite problemos „Per daug vandens 
druskos bake“

Per dažnai regeneruojasi filtras Patikrinkite nustatymus
Per daug vandens 
druskos bake

Valdymo vožtuvas netraukia druskos 
tirpalo

Žiūrėkite problema „Valdymo vožtuvas 
netraukia druskos tirpalo“

Neteisingai nustatyta užpylimo trukmė Patikrinkite nustatymus
Nėra užpylimo srauto ribotuvo Patikrinkite ir jei nėra arba įdėtas neteisingas, 

pakeiskite. 
Vanduo bėga iš valdymo vožtuvo Išvalykite/pakeiskite atbulinį vožtuvėlį bei 

užpylimo solenoido diafragmą. Patikrinkite 
sujungimus

Išvalytame vandenyje 
jaučiasi druskos skonis

Per daug vandens druskos bake Žiūrėkite problema „Per daug vandens druskos 
bake“

Įdėtas netinkamas inžektorius Pakeiskite
Neteisingi regeneracijos cilų 
nustatymai

Patikrinkite nustatymus

Po filtro spaudimo 
kritimas

Mineralai arba geležis susikaupusi 
filtre

Pakeiskite užpildą, išvalykite valdymo 
vožtuvą, nustatykite dažnesnę regeneracija, 
naudokite „Resin Cleaner“. 

Užsikimšęs apatinis arba viršutinis 
distributorius

Išvalykite , nustatykite dažnesnę regeneracija, 
naudokite „Resin Cleaner“. 

Nuolat bėga vanduo per 
kanalizacijos žarna (iš 
valdymo vožtuvo)

Vyksta regeneracija Palaukite kol pasibaigs. 
Užstrigo kanalizacijos solenoidas 
atidarytoje pozicijoje

Išvalykite solenoidą

Sugedęs mikroprocesorius Pakeiskite
Nuolat bėga vanduo per 
kanalizacijos žarna (iš 
druskos bako)

Per daug vandens druskos bake Žiūrėkite problema „Per daug vandens druskos 
bake“

Pratekėjimas tarp korpuso ir valdymo 
vožtuvo

Patikrinkite tarpinę  tarp korpuso ir valdymo 
vožtuvo

Valdymo vožtuvas 
neužpila vandens į 
druskos baką.

Neteisingai nustatytas užpylimo laikas Patikrinkite
Užsikimšęs užpylimo ribotuvas Išvalykite

Valdymo vožtuvas 
netraukia druskos tirpalo

Per mažas vandens spaudimas Patikrinkite vandens spaudimą. Tūri būti ne 
mažiau nei 1,4 bar

Užsikimšęs inžektorius Patikrinkite ir išvalykite
Užsikimšusi kanalizacija Patikrinkite ir išvalykite
Užsikimšusi/nesandari druskos tirpalo 
šlangelė

Patikrinkite, išvalykite arba pakeiskite

Atbulinio praplovimo solenoidas 
neužsidaro

Patikrinkite solenoido membraną ir atbulinį 
vožtuvėlį. 
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7. Skyrius. Gamykliniai nustatymai

Modelis  Volumo +

11 15 20 26

Vandens kietumo vienetai (1) 0f 0f 0f 0f 

Mainų geba vienam užpildo litrui (0f 
M3/L ) (1) (2)

4,5 4,5 5,1 5,1

Užpildas (litrai) 11 15 20 26

Minimalus dienų skaičius tarp 
regeneracijų (override days)

7 7 7 7

Ciklas 1: Atbulinis praplovimas 
(Backwash) (min)

3 3 3 3

Ciklas 2: Druskos tirpalo 
traukimas/lėtas skalavimas (min)

55 75 113 138

Ciklas 3:Greitas skalavimas (min) 2 2 2 2

Ciklas 4: Vandens užpylimas į 
druskos baką (min)

4 5 7 10

MTR SNAP SNAP SNAP SNAP

Regeneracija Dlyd/Immd Dlyd/Immd Dlyd/Immd Dlyd/Immd

Regeneracijos laikas (Regen @) 2:00 2:00 2:00 2:00

Rezervas (Rsrv) Variable Variable Variable Variable
(1)   Pakeitus vandens kietumo vienetus, pakeiskite mainų gebą perskaičiuodami 0f į 0d padauginkite – 0,50
(2)   Pakeitus mainų gebą, pakeiskite vandens užpylimo į druskos baką trukmę perskaičiuodami analogiškai
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7. SKYRIUS.  Garantija. 

                                                                  
Vilnius
                                              Klientas: p                                                                                                          
                                                                                                                         
                                   
Uždaroji akcinė bendrovė ”Vandens filtrai” suteikia 36 mėnesių garantiją Jūsų įsigytiems:
      Vandens filtrams:                                                                                                                  
                                                                                                                                 

                                                                                                            

Filtrų įrengimo data:                                                                                       

Filtrų įrengimo vieta:                                                                                                                                          
                                                                                            

Garantiniu laikotarpiu mūsų įmonės sąskaita pateikiamos sugedusios dalys,  apmokamos  serviso technikų
kelionės išlaidos. Garantiniu laikotarpiu, atliekant filtro profilaktinį aptarnavimą, visas išlaidas susijusias su
eksploatacinėmis medžiagomis apmoka klientas. Remontas atliekamas gavus pirkėjo pranešimą telefonu 8-5
2730666  arba raštu: Kęstučio g. 60, 08112 Vilnius. 
Bendrovė neatsako už pasekminius  gedimus,  įvykusius dėl  kliento kaltės,  naudojant  nekokybišką druska
minkštinimo filtrų regeneracijai ir už savaime sudylančias dalis, bei filtrų užpildus. Netinkamai, aplaidžiai
naudojant įrengimus, nesilaikant instrukcijoje nurodytų sąlygų klientas praranda teisę į garantiją. Taip pat
garantija nebetaikoma, jei vandens filtravimo sistema  parduodama kitam savininkui  arba sumontuojama
kitoje vietoje  ar  naudojamas kitas vandens šaltinis.
Jeigu garantiniu laikotarpiu dėl kliento kaltės įvyksta sistemos darbo sutrikimai,  aptarnavimo ir kelionės
išlaidas apmoka klientas pagal pateiktą sąskaitą.
Bendrovė vykdydama garantinius įsipareigojimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force
majeure) aplinkybėms taisyklėmis.

Direktorius                                                                       Linas Baltaduonis

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787 

INFORMUOJAME,

Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra pavojingų medžiagų, kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių
sveikatai, todėl nebetinkami naudoti šie gaminiai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis. 
Įsigydami elektros ar elektronikos gaminį mūsų įmonėje, į prekybos vietą galite atnešti tokios pačios rūšies
nebetinkamą naudoti gaminį. 
Norėdami atiduoti  netinkamą naudoti EEĮ gaminį,  prašome kreiptis į  aptarnaujantį  personalą,  kuris Jums
nurodys specialiai šioms atliekoms skirtas talpas.
Mūsų  įmonė  bendradarbiauja  su  pavojingas  atliekas  tvarkančia  įmone,  kuriai  reguliariai  perduodame
surinktas  pavojingas  atliekas.  Todėl  galite  būti  tikri,  jog Jūsų atiduotos  atliekos bus saugiai  ir  tinkamai
sutvarkytos. 
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Apylankos vožtuvų rankenėlių padėtis, kai vanduo nefiltruojamas

Apylankos vožtuvų rankenėlių padėtis, kai vanduo filtruojamas
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