
 

Magyar fordítás:  Fresh line vízszűrő kancsóhoz 
 
Az eredeti a használati/garancia jeggyel érvényes. 

A (.ábra)utalások az eredeti használati utasításra utalnak.  

A víz minden élőlény életéhez és működéséhez elengedhetetlen. Az emberek egészségében létfontosságú szerepe van: életünk során 25.000 liter 
vizet iszunk meg, ezzel fenntartva a biológiai működést és a szervek működését. Testünk tömegének kb. 60%-a víz. Az emberi test minden nap veszít 
egy bizonyos mennyiségű vizet, amit rendszeresen pótolni kell. A testsúly 10%-ának megfelelő vízveszteség már veszélyeztetheti az egészséges 
állapotot. Ezért fontos, hogy egészséges, nem szennyezett vizet fogyasszunk. A víz 2 hidrogén- és egy oxigénatomból áll. De a természetes körforgás 
miatt azonban a víz tartalmaz mészkövet, kloridokat, a klór részeit és származékait, amiket a víz ihatóságának előállítása közben használnak, 
ezenkívül a víz tartalmazhat nehézfémeket, szerves szennyeződéseket, rovarirtó és gyomirtó szereket, és más szennyező anyagokat. Az összes ilyen 
anyag károsíthatja az ember egészségét. Nagyon fontos, hogy ismerjük a víz összetételét, hogy az jótékonyan és ne károsan hasson az 
egészségünkre. A Laica szűrőrendszere csökkenti a következőket: a víz keménységét, valamint a cink, réz, klór és rovarirtó mennyiségét a 
csapvízben. Az eredmény tiszta és egészséges víz. A háztartást, és az evési szokását is javítja, mert a készülék megóvja önmagát a vízkő 
lerakódásától. Az ön új Laica vízszűrő kancsója mindig elérhető tiszta vizet biztosít önnek, amit forró italokhoz használhat, ezáltal javítva azok ízét.  

A szúrt vízzel készített étel is finomabb. A háziállatok, valamint a növények növekedésében is nagy szerepe van a szűrt víznek.  

Figyelem: a szűrő a víz minőségét javítja, aminek minden esetben ivóvíznek kell lennie, ami mikrobiológiailag biztonságos (ezt ellenőrizze a 
területi hatóságoknál).  

 

Utasítások 

A szűrő patron behelyezése 

1. Mielőtt elkezdené a folyamatot, alaposan mossa meg a kezét.  
2. A patront vegye ki a zacskóból (A ábra). Mártsa a patront vízbe, majd mozgassa pár másodpercig, hogy a benne található levegő eltávozzon. 

Tartsa a patront a víztartályban 10-20 percig (B ábra). 
3. A patront helyezze a tartályba, óvatosan megnyomva, hogy a helyére kerüljön. (C ábra) 
4. A tartályt töltse meg vízzel (E ábra), majd a fedél visszahelyezése nélkül kezdje el a szűrést (D ábra).  
5. Az előzőleg leszűrt vizet öntse ki (vagy locsolja a növényekre). Az első liter szűrt víznek sötét színe lehet a benne található szén miatt. Ez 

semmilyen szinten nem káros az ön egészségére.  
6. Az előző lépést ismételje meg háromszor.  
7. Távolítsa el a patront, helyezze tiszta felületre. Mossa el az összes alkatrészt. A tartály alá helyezze be a tölcsért (E ábra), a tartályt a 

kancsóba, majd a szűrőpatront a tartályba. Zárja le a fedelet. Az ön új vízszűrő kancsója használatra készen áll.  
8. Először egy liter vizet töltsön a kancsóba, majd ezt szűrje át. Ha a vizet átszűrte, már tölthet 2 liter vizet a kancsóba.  

 

Utasítások 

Vízszűrő rendszer 

1. Használat előtt mosson el minden alkatrészt (kivéve a szűrőpatront) langyos, meleg vízzel, és mindent öblítsen ki alaposan.  
2. A tartályba helyezze be a tölcsért, majd a tartályt a kancsóba. Helyezze be a szűrőpatront. 
3. A tartályt töltse tele hideg vízzel.  
4. Az óramutató járásával megegyezően tekerje el a fedél hátulján található jelzőt, állítsa be a hónapot, mikor a szűrőpatront elkezdte használni. 

A beállított hónap egyezzen a nyíllal.  
5. A vízszűrője most már használatra készen áll. Az optimális működés érdekében ne szűrjön meg 5 liternél több vizet naponta. Két szűrés 

között hagyjon 45-60 percet. A szűrőpatront 30 naponta cserélje (vagy max. 100 liter víz leszűrése után).  
6. A patron eltávolításához húzza azt felfelé. 

 

 

 

 



Utasítások 

Szűrő-élettartam emlékeztető tárcsa  

1. Miután a szűrőpatront behelyezte, az óramutató járásával megegyezően tekerje el a fedél hátulján található jelzőt, állítsa be a hónapot, mikor 
a szűrőpatront elkezdte használni. A beállított hónap egyezzen a nyíllal.  

2. Az Utasítások – Vízszűrő rendszer bekezdés alapján használja a szűrőt.  

Karbantartás: 

1. A LAICA vízszűrőt ne tegye ki közvetlen napfénynek, hőforrástól tartsa távol. Tartsa hűvös, árnyékos helyes, 15°C és 30°C között. Használat 
közben a kancsót tartsa távolt hőforrástól, vagy napfénytől, lehetőleg a hűtőben.  

2. Hetente 1-2 alkalommal mossa el a szűrő alkatrészeit (kivéve a szűrőpatront) langyos, szappanos vízzel. Ne használjon vegyszert. A kancsó 
és a tartály mosogatógépben mosható. A fedelet ne mossa mosogatógépben.  

3. A szűrőpatront soha ne mossa el szappannal, vagy mosogatószerrel.  
4. Ha a készülék sokáig használaton kívül van, ajánlatos kiönteni belőle a vizet, kivenni a szűrőpatront, alaposan elmosni, majd visszatenni a 

patront és az üres vízszűrőt a hűtőben tartani. Mielőtt újra használná a készüléket, járjon el az Utasítások – Szűrőpatron bekezdés 9. pontja 
alapján.  

Fontos megjegyzések 

• Ha valaki immunhiányban szenved, a megszűrni kívánt vizet ajánlatos felforralni, majd lehűteni, és ezután átszűrni. Szintén ajánlatos a már 
megszűrt vizet felforralni.  

• Ha a hatóságok vészhelyzetet jelentenek be, a vizet forralja fel mielőtt megszűri, majd ha ennek az állapotnak vége, cserélje ki a 
szűrőpatront, és a vízszűrőt mossa el alaposan.  

• Higiéniás okokból a szűrőpatron belsejében ezüst található, ezért a szűrés során bizonyos mennyiségű ezüst kerülhet a vízbe. Ez a 
mennyiség az emberi fogyasztásra alkalmas határokon belül van az európai 98/83/EC rendelet értelmében.  

• A vízszűrő rendszer csökkentheti a csapvíz keménységét. Ezért azok, akik valamilyen szívbetegségben szenvednek, vagy akiknek előírt 
diétát kell követniük, konzultáljanak orvosukkal, mielőtt használják a vízszűrőt.  

• A szűrőpatront semmilyen esetben ne törje össze.  

Tippek a használathoz 

1. A Laica vízszűrőt csak mikrobiológiailag biztonságos ivóvízzel használja, ne öntsön bele szennyezett vizet. Csak ivóvizet használjon, olyan 
vizet ne, ami nincs megfelelően tisztítva. A területi hatóságoknál érdeklődhet a vízminőséggel kapcsolatban. 

2. Csak hideg vizet használjon (+4°C és +30°C között), ne szűrjön forró vizet.  
3. A kancsót ajánlatos a hűtőben tartani, mivel a hideg megakadályozza a baktériumok szaporodását.  
4. A szűrés után ajánlatos a szűrt vizet 48 órán belül elfogyasztani.  
5. A szűrőpatron hasznos élettartama 30 nap (max. 100 liter). 
6. A saját biztonsága érdekében csak eredeti Laica szűrőpatront használjon! 
7. Csak vizet szűrjön. Másfajta folyadékot ne szűrjön meg a készülékkel.  

Garancia 

A termékre a vásárlástól számított 2 év garancia van, ami a kereskedő bélyegzője és aláírása, valamint a blokk igazol, amit éppen ezért kérünk a 
garancialevéllel együtt megőrizni szíveskedjen. A jótállási igény nem érvényesíthető nem a rendeltetésnek megfelelő használat, szakszerűtlen kezelés, 
gondatlanság, vagy helytelen használat miatt történt meghibásodás esetén. 
(kérjük az eredeti garancia levelet dátummal, ill. az eladó helyi pecséttel érvényesíteni) 

Csak a mellékelt tartozékokat használja. Ha ezeken kívül más tartozékot használ, a garancia érvényét vesztheti.  

Soha ne nyissa ki a készüléket. Ha ez mégis megtörténik, a garancia automatikusan érvényét veszti. A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó, vagy 
letéphető tartozékokra, és az elemre (ha alaptartozék).  

A garancia a vásárlástól számított két éven belül jár le. Ezután bárminemű javítást meg kell fizetni. A 2 éves garancia idején, vagy az ezután történő 
javításról bővebb információt az www.mosolygoviz.hu  web oldalon,   hello@mosolygoviz.hu e-mail címen, vagy a 313-2293 telefonon kérhet. A jótállás 
ideje alatt történő javítás vagy csere semmilyen fizetési kötelezettséget nem von maga után. Bármilyen hiba esetén forduljon a viszonteladóhoz, a 
terméket ne küldje vissza közvetlenül a LAICA- hoz. A nyilvános helyen történő használat tilos. A gyártó és a forgalmazó  nem vállal felelősséget 
semmilyen közvetlen vagy közvetett, emberben, vagyontárgyban vagy háziállatban történt kárért, amit a használati útmutató a készülék üzembe 
helyezésére, használatára és karbantartására vonatkozó előírásainak nem betartása okoz. A LAICA célja, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, 
ezért fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül akár részben, akár egészben a gyártási követelményeknek megfelelően megváltoztassa 
termékeit. Ezért sem a LAICA, sem a viszonteladó nem vonható felelősségre 
 
 


