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Yleiset ohjeet: 
 
Suodattimessa käytetään ainulaatuista patentoitua Aqualen-nanohiilikuitua yhdistettynä perinteisiin 
puhdistusmenetelmiin. Aqualen-menetelmällä saavutetaan 33-kertainen puhdistusteho perinteisiin 
mikroraesuodattimiin verrattuna. Suodatinkannu ja muut materiaalit ovat elintarvikelaatuisia ja BPA-vapaita. 
Vesikannu poistaa tehokkaasti vedestä paitsi epäpuhtauksia, myös mahdolliset hajut, maut, sameuden ja värit. 
Aqualen-kuitu sisältää myös aktivoitua hopeaa, joka estää mahdolliset bakteerikasvustot. 
 

Yleisimpien epäpuhtauksien puhdistusteho suodattimen elinkaaren eri vaiheissa 
 

 20% 50% 80% 120% 

Aktiivinen kloori 100% 100% 100% 95% 

Bentseeni 95% 95% 92% 90% 

Fenolit 99% 97% 92% 91% 

Orgaanisen kloorin yhdisteet 99% 98% 93% 90% 

Tuholaismyrkyt 99% 99% 99% 99% 

Lyijy 99% 99% 97% 93% 

Elohopea 99% 99% 99% 99% 

 
Käyttöohjeet 
Käyttöönotto 

1. Poista suodattimen suojamuovi. 
2. Laske kannuun tai muuhun astiaan noin 10 cm vettä ja aseta suodatin vaakatasossa veden alle 10 

minuutiksi. Kääntele suodatinta niin, että mahdolliset ilmakuplat poistuvat suodattimesta. 
3. Paina suodatin tiukasti kannun täyttösäiliön pohjassa olevaan aukkoon. 
4. Laske suodattimen läpi kaksi kannullista vettä ja kaada suodatettu vesi viemäriin. Huuhtele kannu 

tämän jälkeen mahdollisten suodatinjäämien varalta. Mustat hippuset kuuluvat asiaan, ne ovat 
aktiivihiiltä suodattimen valmistuksen jäljiltä eivätkä ole haitallisia 

5. Kannusi on valmis käyttöön! 
 

        

Suodattimen vaihto 
Vaihda suodatin 170 suodatetun litran jälkeen tai viimeistään 3 kuukauden päästä käyttöönotosta. Muista: 
Vedensuodatuskannu loppuun käytetyllä suodattimella on kaunis mutta hyödytön esine. Mikäli et ole 
käyttänyt kannua ja suodatinta yli kahteen viikkoon, suodata kaksi ensimmäistä kannullista viemäriin. 
 
Litralaskurin käyttö 

Jos kannussasi on automaattinen suodattimen käyttömäärälaskuri, seuraa näitä ohjeita: 

 



3 
 

 

 
 

1. Laskuri on määritelty 170 litran B100-15 suodattimelle. 
2. Käännä aina uuden suodattimen asennettuasi laskuri kohtaan, joka osoittaa täyttä, esim. 4/4 tai 1/1 tai 1 

tai 100%. 
3. Täytä kannusi vain liukukannen kautta, jolloin laskuri ottaa huomioon jokaisen täytön. 
4. Täytä kannusi vasta, kun se on tyhjä. Täytä kerralla koko kannun yläpuolinen täyttöosa, jotta säästät 

suodatinta. 
5. Täytettyäsi kannusi uudella vedellä, sulje liukukansi, jotta laskuri osaa ottaa täytön huomioon. 

 
6. Laskuri liikkuu joka täytön yhteydessä pienen matkan, ja kun se osoittaa tyhjää, esim.: 0/4 tai 0/1 tai 0%, 

vaihda suodatin. 

                                                     
Kalenterin käyttö 

Aquaphor-vesikannun suodattimessa on kuukausikalenteri muistuttamassa suodattimen vaihtovälistä. Aseta 
suodatin paikoilleen siten, että vesikannun yläsäiliössä sijaitsevan suodatinaukon reunassa oleva nuoli osuu 
käyttöönottokuukauden kohdalle. Vesikannua käyttävien henkilöiden lukumäärä vaikuttaa suodattimen 
vaihtotiheyteen. Henkilömääräsymbolit suodatinaukon reunassa muistuttavat sinua oikeasta vaihtokuukaudesta.  

Kalenteri on suuntaa antava ja se on määritelty osoittamaan vaihtoväliä, kun käytetty vesi ei sisällä mekaanisia 
partikkeleita, kuten sedimenttiä, savea, ruostetta jne. Jos kraana- tai kaivovedessäsi on normaalia enemmän em. 
partikkeleita, voi suodattimen teho tai nopeus laskea ennen suositeltua vaihtoväliä. 

Käyttösuosituksia 

Käytä Aquaphor-vesikannussasi B100-15 vaihtosuodatinta. Pese kannu, kansi ja suppilo ennen käyttöönottoa ja 
aina suodattimen vaihdon yhteydessä. Pese kannu lämpimällä vedellä ja pehmeällä pesuharjalla. Älä pese 
suodatinta pesuaineella. Kannua pestessäsi paina mieleesi missä kohdin kuukausikalenteri ja litralaskuri ovat, 
jotta voit asentaa ne samoihin kohtiin pesun jälkeen.  

Tuote on tarkoitettu kaivo- tai kraanaveden jälkikäsittelyyn. Se poistaa myös suurimman osan bakteereista, 
muttei tee vedestä täysin bakteeritonta. Mikäli käytät muuta kuin kaivo- tai kraanavettä, keitä vesi ennen 
käyttöä.  

Älä pidä Aquaphor-tuotettasi lähellä kuumenevia laitteita tai päästä sitä jäätymään. Käytetty suodatin on 
polttokelpoista jätettä, mutta se suositellaan hävitettäväksi normaalin sekajätteen mukana. 

 
Valmistajan takuu 

Takuuaika, lukuun ottamatta suodatinpatruunaa, on kuusi kuukautta myyntipäivästä lukien. 
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myyntipäivästä lukien. Päivittäisessä käytössä kannun odotettu elinikä on viisi vuotta. Suodatinpatruunan 
käyttökapasiteetti on 170 litraa kraana- tai kaivovettä, jonka jälkeen tai viimeistään kolmen kuukauden päästä 
käyttöönotosta se tulee vaihtaa. Avaamattoman pakkauksen varastointiaika ostopäivästä lukien on enintään 
kolme vuotta +5 - +40 C lämpötilassa. Jos sinulla on huomautettavaa tai vaateita liittyen tuotteeseesi, ole 
yhteydessä myyjään tai maahantuojaan. 
 
Aquaphor-tuotteista 
 
Tuotteet ovat testattuja elintarvikekäyttöön sopiviksi ja todettu turvallisiksi LGA standardisointilaitoksen 
toimesta. 
Tuotteet ovat BPA vapaita. 
Valmistus tapahtuu vuosittain valvotun ISO9001 laadunhallintajärjestelmän alaisuudessa. 
Kaikki materiaalit tuotteessa on testattu ja ne täyttävät EU direktiivit. 
Aquaphor-tuotteet ovat patenttisuojattuja ympäri maailmaa. 
 
Säilytä myös englanninkielinen käyttöohje, se sisältää valmistusleiman lisäksi yhteystietoja. 
 
Valmistaja 
Aquaphor Corp., Division of ELECTROPHOR Inc., Dobbs Ferry NY 10552 USA 
www.aquaphor.com 
Säilytä myös englanninkielinen käyttöohje, se sisältää valmistusleiman lisäksi yhteystietoja. 
 

http://www.aquaphor.com/

