
VÝMĚNNÝ MODUL 

J.SHMIDT 500 

 
 

Membrána z dutých vláken zadržuje mikročástice větší než 0,1 mikronu a poskytuje 
100% ochranu před bakteriemi.* 
 
 
 
 

Výměnný filtrační modul - 1 ks 
Technický list (návod k použití) - 1 ks 
Obal - 1 ks 
 
 
 
Jakmile se životnost výměnného filtračního modulu blíží ke konci, je nutné modul 
vyměnit. Pro výměnu otočte modulem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej 
z otvoru v nálevce. 
 

Rozbalte nový modul, zasuňte jej do otvoru nálevky tak, aby výstupky modulu 
zapadly do drážek v nálevce a otočte modulem na doraz. 
Pro přípravu sorpční směsi k provozu vyfiltrujte a vylijte tři nálevky vody. 
 

Provádějte výměnu modulu filtračního systému včas. 
 
* Odstraňuje bakterie Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa. 
 
 
 
J.SHMIDT 

URČENÍ A PARAMETRY 

Modul je určen pro dodatečné dočištění pitné vody 
při instalaci v mobilním systému filtrace vody 
J.SHMIDT 500. 
 

Velikost zadržovaných částic větší než 0,1 µm 

Maximální pracovní tlak vody 0,07 MPa 

Teplota vody +5 ... +38 °С 

Hmotnost modulu, max 0,60 kg 

Celkové rozměry modulu, max průměr - 72 mm 
výška - 125 mm 

 
Iontoměničová vlákna AQUALEN™ s modifikova-
nými selektivními chelátovými skupinami hluboce 
a nevratně zbavují vodu těžkých kovů. 
 

OBSAH SADY 

VÝMĚNA FILTRAČNÍHO MODULU 

J.SHMIDT 
WATER PURIFICATION 

 



 
 
 
 

Modul je navržen pro dočištění vodovodní vody v souladu s normou SanPiN 
2.1.4.1074-01. Snažte se filtrovat vodu bezprostředně před jejím použitím. Očištěná 
voda by neměla být příliš dlouho skladována. 
 

Při přepravě, skladování a používání chraňte modul před otřesy a pády a rovněž 
nepřipusťte, aby v něm zamrzla voda. 
 

Likvidace se uskutečňuje v souladu s environmentálními, hygienickými a dalšími 
požadavky stanovenými národními normami v oblasti ochrany životního prostředí a 
zajištění hygienické a epidemiologické bezpečnosti obyvatelstva. 
 
 
 
 

Životnost (kapacita)* výměnného modulu J.SHMIDT 500 činí 500 litrů. 
Kapacita vyměnitelného modulu se může lišit v závislosti na kvalitě filtrované vody 
(na množství nečistot, tvrdosti vody). Životnost výměnného modulu se počítá od data 
jeho prodeje spotřebiteli prostřednictvím maloobchodní sítě. Datum prodeje je určeno 
razítkem prodejny v tomto listě nebo pokladní účtenkou. 
Po skončení životnosti je nutné modul vyměnit. 
 

Doba skladování výměnného modulu před jeho uvedením do provozu nesmí být 
delší než 3 roky při teplotě +5 až +40 °C, platí pro skladování v neporušeném o balu. 
 

V případě reklamací týkajících se funkčnosti výměnného filtračního modulu 
kontaktujte prodejce nebo výrobce. Reklamace nebude akceptována v případě 
vnějšího poškození modulu. Výrobce neodpovídá za správnou instalaci modulu. 
 

Výměnný modul nevyžaduje předprodejní přípravu. Cena je smluvní. 
 
* Období, během něhož se výrobce zavazuje zajistit spotřebiteli možnost používat zboží 
k zamýšlenému účelu a odpovídá za podstatné nedostatky zboží dle čl. 19 odst. 6 ZÁKONA RF O 
OCHRANĚ PRÁV SPOTŘEBITELŮ. 
 
 
Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny 
zdokonalující konstrukci modulu, a to bez 
jejich odražení v technickém listě. 
 
Výrobce: 
Aquaphor s.r.o., 197110, Rusko, Petrohrad, 
ul. Pioněrskaja 27 písm. A. www.aquaphor.ru 
 

Výměnný modul J.SHMIDT 500 nepodléhá 
potvrzení o shodě s požadavky technických 
předpisů TR TS 010/2011. 
TU28.29.12-052-11139511-2018 
  
 

 
Datum výroby 
a kontroly jakosti: 

DOPORUČENÍ K PROVOZU 

ZÁRUKA VÝROBCE 

 


