
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.  

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

Működésjelző lámpával ellátva.      Hálózati működésű.  

Használat előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és tartsa biztonságos helyen a használati útmutatót.  

Általános figyelmeztetések 

Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat: 

• A készüléket használat után, tisztítás, és a tartozékok cseréje vagy eltávolítása előtt húzza ki a konnektorból. 
• A készülék kábeleit ne rángassa, és a készüléket ne rántsa ki a konnektorból. 
• Ha a készülék kábele megsérül, a gyártó javítására van szükség. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.  
• Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbáljon meg hozzáérni, hanem azonnal húzza ki a csatlakozóból.  
• A készüléket soha ne tegye vízbe, vagy más folyadékba.  
• A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül, és gyermek, rokkant vagy fogyatékos ember ne használja.  
• A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján.  

• A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül. 
• A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért.  

• Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható sérülés nincs rajta. Ha ebben 
bizonytalan, forduljon az eladóhoz. 

• Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná megjavítani. Ha bármilyen javítás 
szükséges, forduljon az eladóhoz. 

• A készüléket hőforrástól tartsa távol. 
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza a konnektorból, vagy megnyomja 

a gombot.  
• A készüléket mindig a készülék alján feltüntetett feszültséggel használja.  
• A szűrőt ne tegye ki esőnek, napsütésnek, magas hőmérsékletnek, ne tegye számítógép vagy más elektromos berendezés 

közelébe.  
• A túlmelegedést elkerülendő a csatlakozót mindig húzza ki.  
• A készüléket mindig húzza ki a konnektorból, ha a szűrő nincs használatban.  

Különleges figyelmeztetések 

• A szűrőt csak a gyári elektromos alappal használja.  
• A kancsót soha ne használja víz nélkül, és mindig mikrobiológiailag biztonságos, hideg csapvizet használjon, bármilyen más 

folyadék hozzáadása nélkül.  
• A víz mennyisége a kancsóban soha ne lépje túl a MAX jelzést.  
• A kancsót sima, szilárd, vízálló felületre helyezze.  
• Ha működés közben a kancsón vagy az alapzaton bármilyen vízlecsapódást észlel, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a 

konnektorból.  

Mielőtt újra működésbe hozná, törölje át egy száraz ronggyal.  

• Ne kapcsolja be a készüléket azelőtt, hogy a vízzel teli kancsót az alapzatra helyezné.  
• A készülék nyílásaiba ne tegyen semmit, vagy ne fedje le azokat.  



• Az alapzathoz ne nyúljon hozzá, ha a készülék be van dugva a konnektorba.  
• Mikor a víz eléri a forráspontot, a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készüléket a konnektorból, a 

kancsót töltse meg újra, majd az ,,Utasítások – Szűrés és forralás” bekezdés szerint ismételje meg a műveletet.  
• Ne használjon vizet a lefolyóból.  

Vigyázat! Az elektromos kábelt semmilyen esetben ne próbálja megjavítani. Ha a kábel megsérül, forduljon az eladóhoz.  

 

A készülék alkatrészei 

1. fedél 
2. fedélnyitó gomb 
3. elektromos jelző 
4. kifolyó 
5. szűrő patron 
6. tartály 
7. kancsó 
8. vízszint jelző 
9. működésjelző lámpa 
10. melegítő elem 
11. O/I kapcsoló 
12. elektromos aljzat kábeltartóval 
13. tápkábel 

 

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 15 percig (B ábra). 
3. Nyomja meg a fedélnyitó gombot (2), majd emelje le a szűrőt.  
4. A patront helyezze a tartályba, óvatosan megnyomva, hogy a helyére kerüljön. (C ábra) 
5. A tartályt töltse meg vízzel (E ábra), majd a fedél visszahelyezése nélkül kezdje el a szűrést (D ábra).  
6. 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.  
7. Az 5. és 6. lépést ismételje meg háromszor.  
8. Távolítsa el a patront, helyezze tiszta felületre. Töltse meg a tartályt vízzel (E ábra), és zárja le a fedelet.  
9. Az aljzatot helyezze szilárd, sima felületre, a kancsót pedig az aljzatba. Dugja be a konnektorba, majd nyomja meg az O/I 

gombot. Várja meg, míg a víz elkezd forrni, ekkor a készülék automatikusan kikapcsol. Várja meg, míg a víz kihűl egy 
kicsit, majd öntse ki. A megfelelő tisztítás érdekében öblítse ki a kancsót hideg vízzel, majd törölje át száraz ronggyal.  

10. A patront helyezze vissza a kancsóba. 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. 150 liter víz leszűrése után).  

 

Elektromos kijelző 

Az elektromos kijelző teljesen automatikus.  

1. Miután a patront előkészítette (lásd A szűrő patron behelyezése), a fedélnyitó gomb megnyomásával távolítsa el a fedelet. A 
RESET gombot tartsa lenyomva, míg a kijelzőn megjelenik a 4 fekete jel (F ábra). Zárja le a fedelet. Ha a 4 jel hármat villan, 
a kijelző működésbe lépett.  

2. Az elektromos kijelző megjeleníti, hogy a teljes szűrőkapacitás 75%. (G ábra) 
3. Az elektromos kijelző megjeleníti, hogy a teljes szűrőkapacitás 25%. (H ábra) 
4. Ha a szűrőpatront cserélni kell, a kijelzőn megjelenik a ˇ jel. (I ábra) 
5. A patron eltávolításához húzza azt felfelé az L ábra alapján.  

 



Fontos:  

A szűrőpatront 30 naponta cserélje ki. Az elektromos kijelző segítségével ezt könnyen észben tarthatja.  

Ha új patront helyezett be, járjon el az Elektromos kijelző bekezdés 1. pontja alapján, majd helyezze vissza a fedelet. Az elektromos 
kijelző hasznos élettartama kb. 2 év. 2 év után a kijelzőn nem jelenik meg semmi. Tartalék kijelzőért forduljon az eladóhoz.  

 

A kijelző kicseréléséhez a tetején található fogantyúval emelje ki a kijelzőt a helyéről.  

 

Szűrés és forralás 

1. A kancsót távolítsa el az aljzatból, és a fedélnyitó gomb megnyomásával nyissa fel a fedelet.  
2. Töltse meg a tartályt hideg csapvízzel (E ábra).  

Figyelem! A szűrni kívánt víznek mindig legalább 0.75 l-nek kell lennie, hogy a melegítőelem ne sérüljön, és nem lehet 1,5 l-nél több, 
hogy nehogy szivárgás történjen forralás közben. A vízmennyiség soha nem lépheti túl a max. szintet.  

3. Zárja le a fedelet.  
4. Az aljzatot helyezze, lapos, szilárd felületre, majd helyezze ebbe a kancsót.  
5. Dugja be a készüléket a konnektorba, majd nyomja meg az O/I gombot.  

Vigyázat! Használat előtt győződjön meg róla, hogy a fedelet rendesen visszahelyezte, és ne nyissa ki forralás közben.  

6. A kancsó hátulján egy lámpa jelzi, hogy a készülék működésben van. Ha a víz felforrt, a készülék automatikusan kikapcsol. 
Két forralás között várjon legalább 20 percet.  

7. A forró vizet óvatosan öntse, nehogy megégesse magát.  
8. A kábelt húzza ki a konnektorból.  

Fontos: A készülék úgy van tervezve, hogy egyszerre tud szűrni és forralni is. Mielőtt megnyomná az O/I gombot, várjon pár 
másodpercig, hogy a szűrt víz elkezdje feltölteni a kancsót, hogy ne a száraz készüléke kezdjen el melegedni. A kancsó oldalán 
ellenőrizze a vízszintet (8). A készülék el van látva egy kapcsolóval, ami automatikusan kikapcsolja a vízszűrőt, ha nincs benne 
megfelelő mennyiségű víz a forraláshoz. Ilyen esetben húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, míg lehűl.  

 

Tisztítás és karbantartás 

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, míg a kancsó teljesen kihűl.  

A fedelet és a kancsó külső részét puha, nedves ronggyal tisztítsa, majd szárítsa meg megfelelően.  

Ne használjon vegyszert vagy súrolószert. A kancsó belsejét ne tisztítsa szappannal, vagy mosószerrel. A készüléket ne mártsa vízbe, 
és ne mossa mosogatógépben.  

A kancsó belsejének tisztításához kövesse a Patron behelyezése bekezdés 9-10. pontját.  

Ha a készüléket sokáig nem használta, mossa el, mielőtt újra használná. Ha a kancsó belül elsötétedik, vegye ki az aljzatból, vegye ki 
belőle a patront, és tegyen bele ecetet, majd hagyja így 30 percig. Ha a helyzet nem javul, kapcsolja be a készüléket, és forralja fel az 
ecetet. Ezután alaposan öblítse ki hideg vízzel. A kancsóban ne legyen víz, ha épp nincs használatban.  

 

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 szűrés után ajánlatos a szűrt vizet 48 órán belül elfogyasztani.  
4. A kijelzőn megjelenik a ˇ jel, ha a patront cserélni kell. Ez a jel 48 órán keresztül látható, majd a kijelző automatikusan 

kikapcsol, hogy ne fogyassza az elemet. A kijelző újbóli aktiválásához járjon el az Elektromos kijelző bekezdés szerint.  
5. A szűrőpatron hasznos élettartama 30 nap (vagy max. 150 liter szűrt víz). Ha a szűrőt sokáig nem használja, a kijelzőn 

automatikusan megjelenik, hogy még mennyi a készülék szűrőkapacitása.  
6. A saját biztonsága érdekében csak eredeti Laica szűrőpatront használjon! 
7. Csak vizet szűrjön. Másfajta folyadékot ne szűrjön meg a készülékkel.  

 

Technikai adatok 

Feszültség: 220-240 V 50/60 Hz 2000-2400 W 

Tartály kapacitás: 0,75 l 

Kancsó teljes kapacitása: 1,5 l 

 

Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE) 

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos 
élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék 
vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi 
előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes 
anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják.  

Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.  

 

Garancia 

A termékre a vásárlástól számított 2 év garancia van, amit 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. 

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 info@laica.hu e-mail címen 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 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. 

 

 

 
 


