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AQUAPHOR® Vedenpuhdistaja JUOMAKANNU
Malli: Prestige
Ainutlaatuinen yhdistelmä, AQUALEN™ ja korkealaatuiset aktiivihiilet:
Kannun suodatin kerää tehokkaasti orgaaniset yhdisteet ja raskasmetallit, lisäksi myös muut haitalliset
epäpuhtaudet sekä poistaa veden kovuuden ja ehkäisee syöpymistä.
Patentoitua (USA nro 6,299,771; 6,514,413) hopeaa sisältävää AQUALEN™-kuitua käytetään bakteerien
kasvun ehkäisemiseksi.
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Huom! Kannussa voidaan käyttää erilaisia suodattimia. Kannun mukana tullut suodatinpakkaus on
Aquaphor B100-5, jossa on bakteereja tappava lisä. Suodatin poistaa veden liian kovuuden ja ehkäisee
syöpymistä.

VEDEN SUODATTAMINEN:
1. Upottakaa uusi suodatinpakkaus veteen kyljelleen ja ravistelkaa hyvin ilman poistamiseksi.
2. Asettakaa pakkaus tiiviisti suppiloon. Suppilon tilavuus: Prestige - 1,4 litraa.
3. Työntäkää kantta taaksepäin, niin että kannuun voidaan laskea vettä hanasta. Avatkaa hana. Kun
kannu on täynnä, työntäkää kansi takaisin paikalleen.
4. Heittäkää pois kaksi ensimmäistä kannullista suodatettua vettä. Suosittelemme tekemään näin, sillä
suodatinpakkauksessa saattaa olla kuljetuksen aikana irronnutta hiilipölyä.
5. Aquaphor on käyttövalmis.
Vaihtakaa säännöllisesti suodatinpakkaus. Huom! Vedenpuhdistin, jossa on vanha
suodatinpakkaus, on hyödytön.

Maahantuoja:
AQVA Finland Oy

Puh. 010 321 5080
myynti@aqva.fi
www.aqva.fi
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AUTOMAATTINEN LASKIN
Kannun kannessa on automaattinen suodatinpakkauksen käyttöiän laskin. Laskin ilmoittaa
suodatetun veden määrän ja jäljellä olevan käyttökapasiteetin. Laskimen avulla tiedetään milloin
suodatinpakkaus on vaihdettava. Laskin aktivoituu aina, kun kannen levy avataan/suljetaan.

Kun uusi suodatinpakkaus vaihdetaan, kääntäkää laskinta myötäpäivään, niin että kannen merkki
on laskimen 1:sen kohdalla (kuva 1).
Laskin liikkuu vastapäivään, sitä mukaa kun suodatinta käytetään. Kun 0 on kannen merkin
kohdalla, suodatin on lopussa ja se tulisi vaihtaa uuteen (kuva 2).
HUOM!
Veden epäpuhtauksien määrä vaikuttaa suodatinpakkauksen käyttöikään.
Huomatkaa, että laskimen avulla voidaan arvioida suodatinpakkauksen käyttöikä, kun veden
puhtaustaso on viranomaisten suositusten tasolla. Jos vesi ei vastaa terveysviranomaisten
määräyksiä ja joukossa on paljon mekaanisia epäpuhtauksia kuten lietettä, ja se on sameaa,
suodatin saattaa tukkeutua jo aiemmin kuin mitä suodattimen normaali käyttöikä ja kapasiteetti
olisivat.
SUOSITUKSIA:
Huom! Huuhdelkaa kannu, kansi ja suppilo lämpimällä vedellä, jossa on mietoa pesuainetta, ennen
käyttöön ottoa ja myös ennen uuden suodatinpakkauksen asentamista.
Käyttäkää ainoastaan juuri suodatettua vettä.
Vedenpuhdistaja on tarkoitettu hanaveden puhdistamiseen. Jos puhdistettava vesi ei ole
hanavettä, suodatettu vesi tulisi keittää.
Jos veden puhdistinta ei ole käytetty pitkään aikaan, kaatakaa kaksi ensimmäistä suodatettua
kannullista vettä pois.
Kannussa on mitta-asteikko. Varokaa, että kannu ei kolhiinnu tai putoa, älkää sijoittako sitä lähelle
kuumaa tai antako sen jäätyä.
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VALMISTAJAN TAKUU:
Takuu on voimassa vedenpuhdistajan toiminnalle ostopäivästä laskettuna kuusi kuukautta. Takuu ei
sisällä suodatinpakkausta. Vedenpuhdistajan käyttöikä (lukuun ottamatta suodatinpakkausta) on 5
vuotta ostopäivästä. Suodatinpakkauksen käyttöikä (Aquaphor B100-5) on 300 litraa hanavettä,
joka vastaa noin kahden kuukauden käyttöä kolmen hengen perheessä. Kun suodatinpakkauksen
käyttöikä on lopussa, se tulisi vaihtaa uuteen.
Veden suodatinjärjestelmän varastointiaika ennen käyttöönottoa on 3 vuotta (lämpötilassa +5..+40
C).
Mahdolliset reklamaatiot laitteen toiminnassa: Ottakaa yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai
AQVA Finlandiin.
AQVA Finland Oy
Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki
Puh: 010 321 5080
myynti@aqva.fi
Juomakannun valmistuspäivämäärä:

