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Yleiset Ohjeet 
 
Kehittyneen teknologian Dafi suodatin pehmentää hanavettä ja suodattaa vedestä epäpuhtauksia, raskasmetalleja ja klooria, 
jotka kaikki vaikuttavat veden luonnolliseen makuun. Tarkasti valittu suodattimen sisältö puhdistaa ja parantaa noin 150 
litraa vettä (riippuen veden laadusta) ja estää bakteerien kasvun suodattimen sisällä noin kuukauden ajan. Suodattimen 
kuukausittainen vaihto varmistaa veden korkean laadun. 
Dafi Classic suodatin tai Dafi Aqua Balance pH+ suodatin (1 kpl pakkauksessa mukana) 
Vähentää vedestä: kalkkia, klooria, raskasmetalleja, puhdistusaineita, kasvi- ja tuholaismyrkkyjä, sekä lääke -ja 
hormonijäämiä.  
Dafi Aqua Balance pH+: nostaa hanaveden pH-arvoa. 

 
Käyttö 

• Otettaessa kannu ensimmäisen kerran käyttöön, huuhtele kaikki osat lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella 
(ilman suodatinta). 

• Suodata vain hanavettä. 

• Vaihda suodatin kuukauden välein tai suodatettuasi 150 litraa vettä.  

• Älä suodata yli 30 °C asteista vettä. 

• Suojaa suoralta auringonvalolta. 

• Jos vesi on seissyt kannussa pitkiä aikoja (yli 24 tuntia), älä käytä tätä vettä. 

Saranalla toimiva läppä kannessa aukeaa automaattisesti veden painosta, jolloin läppää ei tarvitse poistaa täytettäessä. 
Lasisen kannun voi pestä astianpesukoneessa. (Älä pese kannun kantta, jotta laskuri ei sekoitu.) 
 
Älä anna kannun suodattimen kuivua pitkiä aikoja. Kuivuminen voi vaikuttaa suodattimen toimintaan. Jos et käytä kannua 
pariin päivään, täytä kannu vedellä ja jätä jääkappiin siksi aikaa. Kun otat kannun taas käyttöön, kaada kannussa ollut vesi 
pois. 
 
Led-ilmaisimella toimivan mittarin avulla vaihdat suodattimen aina ajallaan! 
Led-ilmaisimella toimiva mittari kertoo suodattimen käyttöiän. Jos led-valo on sininen, suodattimessa on käyttökapasiteettia 
jäljellä. Keltaisen valon syttyessä, suodattimen vaihtoon on aikaa yksi viikko. Kun valo vaihtuu punaiseksi, vaihda suodatin. 

 
Otettaessa kannu käyttöön ensimmäistä kertaa, aktivoi suodattimen mittari käyttöön painamalla 30 sekuntia nappia, kunnes 
sininen valo välähtää 3 kertaa. Näin mittari on aktivoitu käyttöön. 
Vaihdettaessa suodatin, aseta mittari uudestaan alkuun painamalla nappia 10 sekuntia, kunnes valo välähtää sinisenä. 

 
Sininen valo: Suodattimessa on kapasiteettia jäljellä                                                Punainen valo: Vaihda suodatin 

                                                                                                                        
 
                                                                                                                        
 
VEDEN SUODATTAMINEN JA SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 

                     
               
Dafin lasinen juomakannu on tehty borosilikaattilasista, joka kestää korkeita lämpötilojen vaihteluita sekä kemikaaleja. 
Määritetty ISO 3585 standardin mukaan. 
 
VALMISTAJAN TAKUU: 
Takuu on voimassa juomakannulle ostopäivästä laskettuna kaksi vuotta. Takuu ei sisällä suodatinpakkausta.  
Mahdolliset reklamaatiot laitteen toiminnassa: Ottakaa yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai AQVA Finlandiin 

 


