
FILTRAČNÝ SYSTÉM 

Návod na použitie 
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Príprava výmenného filtra LAICA 

Vodné filtre LAICA redukujú: tvrdosť vody, rovnako ako 
chlór, olovo, zinok, meď, niektoré herbicídy a tiež niektoré 
pesticídy, ak sú vo vode prítomné. 
Upozornenie: filter upravuje kvalitu vody, ktorá je už pitná a 
preto mikrobiologicky nezávadná. 
(Informáciu o kvalite Vašej vody získate na príslušnej správe 
Vodovodov a kanalizácií). 

bol správne aktivovaný. 
Na obrázku 2b indikátor ukazuje celkovú kapacitu 
75%. 
Na ďalšom obrázku indikátor ukazuje celkovú kapacitu 25% 
(obr. 2.c) a pokiaľ je nutné vymeniť filter, displej zobrazí  
stav “ t” (obr. 2d). 

Dôležité upozornenie: 
Obvyklá životnosť výmenného elektronického indikátora je 
okolo 2 rokov. 
Po uplynutí životnosti indikátor prestane zobrazovať, je potre- 
ba zakúpiť indikátor nový. 

Príprava výmenného filtra LAICA 

1) Najprv si dôkladne umyte ruky. 
2) Vyberte filter z obalu (obr. A) a dôkladne s ním traste 
   po dobu 10 sekúnd (obr. B). 
3) Namočte filter do studenej vody (+4°/+30°C) na dobu 15 min. 
   (obr. C). Zatrasením odstráňte vzduchové bubliny. 
4) Vložte filter do otvoru lievika a pevne usaďte (obr. C).              Výmena elektronického indikátora: k jeho vyjmutí použite 
5) Naplňte nálievku studenou vodou až po horný okraj                 ostrý nástroj (pozor na poškodenie) a zdvihnite poistku 

    a nechajte vodu prefiltrovať bez zakrytia vrchnákom (obr. E).      indikátora.                                               
6) Prvé 3 litre filtrovanej vody môžu byť zafarbené časticami 
   aktívneho uhlíka. Hoci toto zafarbenie nemá negatívny vplyv                
   na ľudský organizmus, tieto prvé 3 litre vylejte alebo použite        Indikátor vyberte z vrchnáka kanvice.       
   na zálievku kvetov.   

7) Po vyliatí prvých troch litrov vyberte filter, polož-                3            Filtračná kanvica s obdĺžnikovým   

   te ho na čisté miesto a umyte všetky časti filtračnej                             elektronickým indikátorom. 
   kanvice pod tečúcou vodou. Vložte lievik späť do                              Vezmite vrchnák a držte stlačené tlačidlo “RESET”      

   kanvice a výmenný filter pevne usaďte do otvoru                               po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa na displeji 

   v lieviku.                                                                       neobjavia 4 čierne prúžky (obr. 3a). 

 8)Teraz je filtračná kanvica pripravená na použitie.                   Umiestnite vrchnák na kanvicu: 4 čierne prúžky (tzn. 4 týždne)                                              

                                                                       3x zablikajú a tým sa potvrdí, že elektronický indikátor bol         

                                                                       správne aktivovaný. 

   AKTIVÁCIA INDIKÁTORA STAVU VÝMENNÉHO    Na ďalšom obrázku (obr. 3.b) indikátor ukazuje celkovú 
                               FILTRA                           zostávajúcu kapacitu filtra 75%, na ďalšom obrázku je       
                                                               znázornená kapacita filtra 25% (obr. 3.c), pokiaľ je nutné  
 1          Filtračná kanvica s vymeniteľným                  vymenit filter displej zobrazí  “ t “ (obr. 3d). 

elektronickým počítadlom prefiltrovanej vody. 
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Dôležité upozornenie: 
Obvyklá životnosť elektronického indikátora je okolo 2 rokov. 
Po uplynutí životnosti indikátor prestane zobrazovať a je 
potreba kúpiť nový vrchnák. 

          Otáčejte indikátorom po smere hodinových ručičiek 
          (obr. 4.a). Nastavte mesiac, od ktorého je výmenný filter 
používaný. Uvedený mesiac je označený šípkou na kryte vašho 
indikátora. 

POZOR: Na konci životnosti výmenných filtrov sa elektronické 
indikátory rozblikajú a potom prejdú do spánkového režimu 
(v záujme šetrenia batérie). Po výmene filtra postupujte podľa 
odseku "AKTIVÁCIA INDIKÁTORA STAVU VÝMENNÉHO 
FILTRA". 

Filtračná kanvica s výmenným obdĺžni- 
kovým indikátorom životnosti filtra. 
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        Vezmite vrchnák a držte stlačené tlačidlo 
        "RESET" po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa na 
        displeji neobjavia 4 prúžky (obr. 2.a). 
Umiestnite vrchnák na kanvicu: 4 čierne prúžky(tzn. 4 týždne) 
3x zablikajú a tým sa potvrdí, že elektronický indikátor 
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FILTROVANIE VODY 
Filtračná kanvica s automatickým viečkom "Flow and go": 

Umiestnite kanvicu aj s vrchnákom pod Váš vodovodný kohútik. 
Pustite studenú vodu a prúd vody si otvorí automatické viečko a 
dostane sa do lievika. Naplňte lievik po horný okraj (obr. F1) 

Filtračná kanvica s manuálnym indikátorom 
životnosti filtra. 

          Vezmite vrchnák a držte stlačené tlačidlo “RESET“ 
          po dobu niekoľko sekúnd kým sa neobjaví číslo “0” 
          a kruh rozdelený na 4 časti. Displej 1x zabliká pre 
potvrdenie aktivácie elektronického počítadla (obr.1a). 
Číslica indikuje počet už prefiltrovaných litrov vody 
(max. 150l) a kruh rozdelený do 4. sekcií zná- 
zorňuje čas, který zostáva do ďalšej výmeny filtra 
(max. 30 dní obr. 1a).                                            4 
Elektronický indikátor teda zobrazuje zároveň počet už 
prefiltrovaných litrov vody a zostávajúci čas do nasledujúcej 
výmeny filtra (obr. 1b, 1c, 1d). 
Akonáhle sa dosiahne 150 litrov prefiltrovanej vody alebo 30 
dní používania filtra odo dňa jeho aktivácie, číselný indiká- 
tor se okamžite vráti na “0” a začne blikať: výmenný filter 
je potrebné vymeniť (obr. 1e). 
Dôležité: 
Ak podržíte tlačidlo “RESET” po dobu niekoľkých sekúnd 
displej sa automaticky vynuluje do doby jeho ďalšej aktivácie. 
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Informácie a záruka 

Automatické viečko sa bude postupne zatvárať, ako dochádza 
k naplneniu  lievika. Vypnite vodu, keď dôjde k uzavretiu 
viečka (obr. F2). Odporúčame pri napustení vody sledovať 
úroveň hladiny v nálievke.                                         

látok na ľudské zdravie. 
POZOR! Nesprávna likvidácia elektrických a 
 elektronických výrobkov môže byť postihovaná. 

       Tento výrobok je určený pre domáce používanie. 
       Označenie výrobku symbolom CE se odkazuje 
na EEC Smernice 2004/108. Testom bylo dokázané, 
že tento výrobok je elektronickým zariadením, ktoré nezasahuje 
a neovplivňuje ostatné elektronické zariadenia v okolí (elektromag- 
netická kompatibilita) a jeho používanie  je bezpečné, ak 
je v súlade s priloženým Návodom na obsluhu. V prípade, 
že výrobok vykazuje anomálie v rozpore s týmto návodom 
na obsluhu, prestaňte výrobok používať a obráťte sa 
na Vášho predajcu. 

Filtračná kanvica bez automatického (Flow and go) 
viečka: 

 Napustite lievik po horný okraj (obr. F3) a nasaďte vrchnák 
 na kanvicu. Akonáhle je voda prefiltrovaná, môžete ju začať 
 používať, prípadne prefiltrovať ďalší liter vody. 
 Vaša kanvica je teraz pripravená na používanie. Na zabezpe- 
 čenie optimálneho výkonu filtra je doporučované nefiltrovať  
 viac ako 5 litrov denne (nefiltrujte ďalší liter vody skôr ako 
45 min. po poslednej filtrácií). Meňte filter vždy po 30 dňoch  
používania, alebo po 150 prefiltrovaných litroch.                   ZÁRUKA. 
   VÝMENA FILTRA                                           Na tento výrobok sa vzťahuje 2 - ročná záruka, ktorá začína             
Vyberte filter z lievika (obr. G)..                                plynúť dňom zakúpenia, ktoré sa preukazuje účtenkou alebo                                                          

                                                                     daňovým dokladom opatreným podpisom, alebo pečiatkou Vášho  
ÚDRŽBA FILTRAČNEJ KANVICE                       predajcu, ktorá(ý) by mal byť priložený(á) k tomuto záručnému     
 1) Nevystavujte výmenné filtre LAICA priamemu slunku.          listu. Výrobky LAICA sú určené pre domáce používanie, 
    Nepribližujte k vykurovacím  jednotkám, krbom atd.            ich komerčné používanie nie je povolené. 
    Uchovávajte v tienistých a chladnejších miestach s tepl.          Záruka pokrýva iba chyby z výroby a nemôže byť uplatnená 
    rozmedzím 15-30°C. Počas užívania by mala byť kanvica        pokiaľ je poškodenie zapríčinené chybným, alebo nesprávnym 
    s filtrom uchovávaná v chladničke mimo dosah zdrojov tepla.    používaním, alebo nedbalosťou. Používajte iba priložené príslušen-  

 2) Filtračnú kanvicu (okrem vým. filtra) umývajte                  stvo, použitie iného môže mať za následok stratu záruky. 
    1-2x týždenne teplou vodou s obsahom                          Neotvárajte jednotlivé časti zariadenia, pri neautorizo- 
    prostr. na umývanie riadu bez abrazívnych                       vanom vniknutí do výrobku prichádzate automaticky o Vašu 
    látok.                                                            záruku. Záruka se nevzťahuje na batérie, ak sú súčasťou 
 3) Nikdy neumývajte výmenný filter prostried-                     výrobku alebo balenia. Pre uplatnenie Vašej záruky sa obráťte 
    kom na umývanie riadu!                                         na Vášho predajcu. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody, 
 4) Ak nie je filtračná kanvica po nejakú dobu používaná,            ktoré môžu byť spôsobené priamo, alebo nepriamo ľuďom, veciam  
    doporučujeme vypustiť vodu, vybrať filter, umyť vše-          a zvieratám vyplývajúce z nedodržania pokynov tohoto návodu 
    tky časti kanvice, znova nasadiť výmenný filter do               k používaniu, zvlášť tiež upozornenia vzťahujúce sa k inštalácii, 
    nálievky a uchovávať prázdnu filtračnú kanvicu                 a údržbe výrobku. Společnost LAICA si vyhradzuje 
    v chladničke, alebo na chladnom mieste.                         právo (v záujmue neustáleho zlepšovania svojích výrobkov) 
                                                                     upravovať svoje produkty, buď úplne, alebo čiastočne a to 
 UŽITOČNÉ RADY                                       bez predchádzajúceho upozornenia. 
1) Používajte iba studenú vodu(+4°C/+30°C). 
2) Filtrujte iba vodu. Vyvarujte sa filtrovaniu akýchkoľvek 
    iných tekutín. 
3) Je doporučené uchovávať filtračnú kanvicu v chladničke. 
   Chladnička by mala byť udržiavaná v hygienickom stave 
   aby bylo zabránené rastu baktérií. 
4) Doporučujeme spotrebovať prefiltrovanú vodu do 48 
   hodín po filtrácií. 
5) Pre Vašu bezpečnosť používajte iba sterilizo- 
   vané filtre zn. LAICA. 

LIKVIDÁCIA 

         Výrobok označený týmto symbolom je nutné lik- 
         vidovať separovaným zberom elektrických a elektro- 
         nických výrobkov. Na konci životnosti ho preto nevyha- 
         dzujte do bežného komunálneho odpadu, ale umiestnite 
ho v zbernom dvore vo Vašom okolí. Tento separovaný zber 
použitých elektrických a elektronických výrobkov je súčas- 
ťou Európskej stratégie zameranej na zabezpečenie a zlepšenie 
kvality životného prostredia, rovnako ako vyvarovania sa 
negatívnych vplyvov v dôsledku prítomnosti rizikových 
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ROKY ZÁRUKA 
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Pečiatka a podpis predajcu: 


