Laica
Baktérium-STOP
vízszűrős
a biztonságos vízfogyasztásért
forróvíz készítő
A baktériumok 99,999%-t eltávolítja*
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HU Laica Baktérium-STOP vízszűrős forróvíz készítő
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* Tests carried out by Qualified Laboratories on Escherichia
Coli ATCC 25922 (WDCM 00013), Legionella pneumophila
ATCC 33152 (WDCM 00107), Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027 (WDCM 00026) and Staphylococcus aureus
ATCC 25923 (WDCM 00034).
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GERM-STOP ÉS BI-FLUX VÍZSZŰRŐBETÉTEK ELŐKÉSZÍTÉSE
Laica
Baktérium-STOP
vízszűrős AKTIVÁLÁSA
FIGYELEM! FONTOS,
HOGY A SZŰRŐBETÉTEK
forróvíz
készítő
ELŐTT FIGYELMESEN
OLVASSA
EL ÉS PONTOSAN
KÖVESSE A LEÍRTAKAT, annak érdekében, hogy a szűrt víz íze
az Ön elvárásainak is megfeleljen.
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Tisztelt Vásárló!
•
A Laica köszönetet mond, hogy ezt a terméket választotta,
amelyet a megbízhatóság és minőség szempontjából tervezLaica
ték az Ön maximális megelégedettségére.
•
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Kövesse a jelen kézikönyv utasításait. Ennek elmulasztása befolyásolhatja a termék biztonságát vagy a termék
károsodását.
Ezt a terméket csak a rendeltetésszerűen szabad használni, amely KÉSZÜLÉKET CSAPVÍZ SZŰRÉSÉRE és
Baktérium-STOPa használati
vízszűrős
FONTOS!
utasításban leírtaknak megfelelően használHASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS
ja. Minden egyéb felhasználást nem megfelelőnek kell
forróvíz
készítő
TEGYE EL GONDOSAN A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA.
tekinteni és ezért veszélyes.
A használati útmutatót a termék szerves részének kell tekin• Ne használja ezt a terméket ivóvíz előállításához.
teni és azt a termék teljes élettartama alatt meg kell őrizni!
• Abban az esetben, ha a hatóságok arra figyelmeztetnek,
Ha a készüléket átruházzák egy másik tulajdonosra, akkor
hogy az ideglenes szennyeződés kockázatának elkerüléa hozzá tartozó dokumentációt szintén teljes egészében át
se érdekében forralják fel a csapvizet a biztonság érdekékell adni.
ben, a szűrőberendezéssel szűrt vizet is fel kell forralni.
A termék biztonságos és helyes használatának érdekében a
• Amikor a hatóságok kijelentik, hogy a csapvíz újra bizfelhasználónak gondosan el kell olvasnia a leírásban szereptonságos, a rendszert meg kell tisztítani az „ULTRA
lő utasításokat és figyelmeztetéseket, mert az
SZŰRŐRENDSZER ELŐKÉSZÍTÉSE” bekezdésben
fontos információkat tartalmaz a biztonságos használatról
leírtak szerint, mind a Bi-flux, mind a Germ-STOP szűés a karbantartási utasításokról. Ha elveszíti a használati
rőtbetétet ki kell cserélni.
utasítást, vagy további információkra, magyarázatokat szo• Azok a betegek, akik speciális betegségek, allerrul, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi Laica forgalmazóval a
gia, vagy ellenőrzött diéta alatt állnak, az ultraszűrő
következő elérhetőségek egyikén:
rendszer használata előtt orvoshoz kell fordulniuk.
Silko&Co. Kft.
SOHA ne használja az ultraszűrő rendszert már koráb1158 Budapest, Késmárk u. 16.
ban kezelt vízzel.
www.laica.hu; e-mail: szerviz@laica.hu.
• Az illetékes hatóságok által jelentett vészhelyzetek
esetén
további
információkért
Műszaki specifikáció:
forduljon az Ön területéhez illetékes hatóságához.
Feszültség: AC 220-240V, 50 / 60Hz
• SOHA semmilyen okból ne nyissa fel a szűrőbetéteket.
Teljesítményelnyelés: 2200-2600W
• A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózati
Tartálykapacitás: 3 liter
feszültséget, hogy megegyezik-e a készüléken feltünteA palack kapacitása: 0,8 liter
tett feszültséggel. A hosszabbító kábel használata nem
ajánlott.
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A csomag tartalma:
felelő, vagy
nem megfelelő használat által okozott káro1. Germ-STOP szűrőbetét (5. ábra), ezek mechanikailag hakért.
tékonyan megszűrik a baktériumokat és a mikroplasztik
• Ezt a készüléket csak 14 éves, vagy annál idősebb szerészecskéket, amennyiben a csapvíz tartalmaz ilyeneket.
mély használhatja.
2. Germ-STOP aktiváló henger (6. ábra), kézi dugattyú tí• Gyerekek és fizikai, érzékszervi, vagy szellemi fogyatépusú modul, amely két részből áll: egy henger (7A ábra)
kossággal élők, vagy képzetlen emberek kizárólag felnőtt
és dugattyú (7B ábra) a Germ-STOP szűrő előkészítése.
felügyelete mellett használhatják és végezhetnek kar3. Bi-flux szűrőbetét (1. ábra), hatékonyan megszűri a klór
bantartást a terméken. A gyermekek nem játszhatnak a
és egyéb fertőtlenítési melléktermékeket, nehézfémeket
termékkel.
és néhány vegyi anyagokat, beleértve egyes növény• A termék karbantartását és tisztítását csak felnőttek vévédő és gyomirtó szereket.
gezhetik.
• SOHA ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. A haszVIGYÁZAT: A szűrőbetéteket csak csapvíz kezelésére használat befejezése után kapcsolja ki, majd húzza ki a hálónálja (érdeklődjön a területének illetékes hatóságánál)!
zati konnektorból.
• Hiba és / vagy hibás működés esetén kapcsolja ki a kéÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A LAICA
szüléket anélkül, hogy megkísérelné megjavítani azt.
ULTRASZŰRŐ RENDSZERHEZ
Javításért vegye fel a kapcsolatot kiskereskedővel. A mű• Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék
szaki támogatásra vonatkozó információk a következő
sértetlen, vagy nincs látható sérülés. Ha kétségei vannak
címen érhetők el: szerviz@laica.hu.
efelől, ne használja a készüléket és forduljon a kereske• SOHA ne csatlakoztassa, vagy áramtalanítsa a készülédőhöz.
ket és SOHA ne működtesse a kezelőpanelt vizes, vagy
• A műanyag zacskót tartsa távol gyermekektől, fulladásnedves kézzel.
veszélyes.
• NE húzzák a csatlakozódugót, vagy magát a készüléket a
csatlakozódugó fali csatlakozóból történő kihúzásához.
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a szűrő hozzátapad a csapvíz tartályhoz annak érdekéA terméket óvatosan kezelje, védje véletlen ütéstől, szélben, hogy megakadályozzák a nem kívánt szivárgásokat.
sőséges hőmérsékleti ingadozásoktól, portól, közvetlen
Ne mossa el a szűrőket mosogatószerrel, vagy tisztítószenapfénytől és hőforrásoktól.
• Használatot követően azonnal és tisztítás előtt mindigLaica rekkel.
2. Soha ne mossa le a Germ-Stop szűrőt csapvízzel és soha ne
húzzák ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóból.
vízszűrős
szűrje
közvetlenül csapvízzel a Germ-STOP szűrőt. Min• Ha egy elektromos készülék vízbe esik,Baktérium-STOP
akkor ne próbáldig a már Bi-flux szűrővel szűrt vizet használja.
ja meg kivenni, hanem azonnal húzza ki a csatlakozóduforróvíz
készítő
gót a fali csatlakozóból.
FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TERMÉK HASZNÁLATÁHOZ
• Mielőtt megtisztítaná a készüléket, vagy cserélné a szűEzt a rendszert olyan vízellátásra használják, melyet a vízrőbetéteket, használat után azonnal húzza ki a csatlakorendszer szabványainak megfelelően kezeltek, vagy amezódugót a fali csatlakozóból és ellenőrizze, hogy alapolyek egyébként mikrobiológiai szempontból biztonságossan lehűlt-e.
nak bizonyultak és ezt rutinvizsgálatokkal bizonyítják. Ezt
• Figyelem! Semmilyen esetben NE végezzenek beavatkoa rendszert úgy, hogy védelmet nyújtsanak az egyébként
zás a csatlakozódugón. Annak sérülése esetén vegye fel a
biztonságos ivóvíz időszakos, véletlenszerű mikrobiológiai
kapcsolatot a forgalmazóval.
szennyeződésével szemben.
• Húzza ki teljesen a csatlakozóból, tartsa távol a készülé• A Laica szűrőrendszer fenntartja a víz pH-értéket az
ket a tűzhelytől, elektromos tűzforrásoktól, sütőtől, vagy
emberi fogyasztásra alkalmas víz minőségének összegyúlékony anyagoktól. Helyezze a vízmelegítőt, sík szihangolásáról szóló 98/83 / EK európai irányelvben lelárd felületre, és tartsa távol a pult szélétől. Vigyázzon,
írtak szerint.
hogy ne érintse meg a készülék bármilyen forró felületét
• A Bi-flux szűrőben lévő aktív szénből bizonyos mennyihasználat közben.
ségű finom por szabadulhat fel (sötét színű víz), amely
• SOHA ne használjon a készülék alján elhelyezett adatsemmiképpen sem káros az egészségre.
tábla címkéjén feltüntetettől eltérő tápfeszültségű adap• Ezüstöt használnak a Bi-flux szűrőben, hogy az baktétereket.
rium mentes maradjon. Az ezüstionok mennyisége a
• SOHA ne takarja le a készüléket: tűzveszély.
kezelt vízben nem haladja meg az Egészségügyi Világ• NE helyezzen tárgyakat a nyílásokba.
szervezet (WHO) előírásait.
• NE használja a készüléket, ha a fedél sérült.
• A Germ-STOP szűrő átfolyási sebessége és élettartama a
• Használat közben a készülék nagyon felforrósodik,
szűrt víz mennyiségétől, minőségétől és hőmérsékletétől
rendkívül magas a vízhőmérséklet: ne érintse meg a forfüggően változhat.
ró felületet, vagy a kifolyó vizet, SOHA ne távolítsa el a
fedelet működés közben. Ne mozgassa a készüléket mű• 10 • • • 11 • • • 12 • • •
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:
ködés közben. Hagyja lehűlni a készüléket tisztítás előtt.
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Laica által
gyártott szűrőrendszerek megfelelnek az alábbi
A maradék víz kiöntéskor mindig1158
vigyázzon
a maradék
szabványoknak:
forrásban lévő vízzel. Lassan és óvatosan öntse ki.
• Európai irányelv EMC 2014/30/Eu ELEKTROMÁGNE• SOHA ne ellenőrizze kézzel, vagy bármely más testSES kompatibilitás (ahol szükséges).
résszel a víz hőmérsékletét: forrázás veszélye.
• 6/04/2004-i 174. sz Minisztériumi rendelet, amely az
• SOHA ne működtesse a készüléket víz nélkül, vagy a
emberi fogyasztásra szánt víz gyűjtésére, kezelésére,
MIN. vízszint alatt, hogy elkerüljék a fűtőelemek károszállítására és elosztására szolgáló rendszerekben felsodását.
használható anyagokról és tárgyakról szól.
• SOHA NE szűrjön forró vizet.
• 02/03/2001 31 sz. Törvény rendelet., az emberi fogyasz• Csak a hideg csapvizet szűrje és melegítse.
tásra szánt vízre vonatkozó 98/83 / EK irányelv átülte• NE kenje meg és ne végezzen semmilyen beavatkozást az
tése.
alkatrészeken a használati utasításban leírt karbantartási
• Az 1935/2004 / EK rendelet az élelmiszerekkel érintkező
és javítási munkákon kívül.
anyagokról.
• SOHA ne tegye a készüléket működő fertőtlenítő szek• A 10/2011 / EU rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe
rénybe.
kerülő műanyagok és tárgyak figyelembe vételével.
• SOHA ne fagyassza le a készüléket.
• NE használja a szabadban.
ULTRA SZŰRŐRENDSZER (BI-FLUX SZŰRŐBETÉT) ELŐ• Az első használatkor előfordulhat, enyhe szaga és némi
KÉSZÍTÉSE:
gőz is: ez normális és ártalmatlan, a készülékben lévő fűMielőtt először használná a Laica Baktérium-STOP vízszűtőelemhez alkalmazott védőanyag okozza.
rős forróvíz készítőt:
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
1. Mossa el a csapvíz tartályt, a szűrt víztartályt a tölcsérrel,
a tálcát és annak fedelét meleg vizes mosószerrel. ÜgyelFONTOS:
jen arra, hogy minden tisztítószert alaposan leöblített,
1. Mindig távolítsa el a Germ-STOP szűrőt és Bi-flux szűrőt,
majd szárítsa meg az alkatrészeket tiszta ruhával.
mielőtt elmosná a csapvíz tartályt. A szűrőt nehéz lehet
eltávolítani: ez normális, mert biztonsági okok miatt
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2. Használjon tiszta edényt, vagy felületet a tölcsér elhelyet tartalmaz. Miután a levegő távozott, a szűrőbetét az
lyezéséhez. Soha ne dolgozzon piszkos körülmények
edény alján a víz alatt marad, kb. 15 percig hagyja ázni.
között.
5. Ezt követően az AKTIVÁLT szűrőbetétet helyezze be a
3. Helyezze a víztartályt a baktérium-STOP vízszűrős for-Laica víztartálya erővel lefelé nyomva, ezzel biztosítva a helyes
róvízkészítőbe.
behelyezést (3. ábra).
vízszűrős
4. Helyezze be az eltávolítható csepegtetőBaktérium-STOP
tálcát (O. ábra) a
A BI-FLUX
SZŰRŐBETÉT MÁRIS HASZNÁLATRA KÉSZ.
készülékbe (17. ábra).
forróvíz
készítő
5. Nyissa fel a víztartály fedelét, töltse fel MAX. szintre előFONTOS!
zőleg felforralt csapvízzel. Zárja be a tartály fedelét.
A Bi-Flux szűrőbetét „szokásos 30 naponkénti” cseréje /akti6. Ellenőrizze, hogy az ON / OFF gomb OFF állásban van
válása előtt tekerje le a Germ-STOP szűrőbetétet a hopper-ről/
(A gombot le kell nyomni, a 18A. ábra szerint) mielőtt
csapvíz tartályról és enélkül végezze el a Bi-Flux szűrőbetét
bekapcsolná a baktérium-STOP vízszűrős forróvízkéaktiválását a leírtak szerint, majd a művelet végén helyezze
szítőt, csatlakoztassa a hálózati kábelt hálózati aljzatba.
vissza a Germ-STOP szűrőbetétet a helyére.
7. Helyezze a csészét az eltávolítható csepptálcára úgy,
hogy meggyőződött arról, hogy igazodik a kifolyóhoz.
A GERM-STOP SZŰRŐBETÉT ELŐKÉSZÍTÉSE
8. A hőmérséklet szabályozó gombbal (C. ábra) állítsa be a
1. Az alábbi műveleteket végrehajtása előtt alaposan moshőmérsékletet a minimális értékre (19. ábra).
son kezet szappanos vízzel.
9. Nyomja meg a ON / OFF gombot ON állásba (gombnak
2. Távolítsa el a szűrőt (5. ábra) a tasakból.
felfelé kell állnia, 18B ábra). A jelzőfény gomb pirosan
3. Használjon tiszta edényt, vagy felületet a szűrőbetét bevilágít. Amikor a jelzőfény zöldre vált, akkor a víz elkezd
áztatásához. Soha ne dolgozzon piszkos körülmények
kifolyni a tartályból a csészébe. Ne hagyja felügyelet nélközött.
kül a készüléket a vízáramlási folyamat során.
4. Távolítsa el az aktiváló hengert (6. ábra) a tasakból, soha
10. Kívánság szerint kapcsolja ki a készüléket az ON / OFF
ne tegye piszkos felületre a művelet közben.
gomb kikapcsolt helyzetbe történő megnyomásával a
5. Felfelé húzva válassza le a dugattyút a hengerről.
vízáramlás megállításához. A jelzőfény kialszik. Hagyja
6. Csavarja rá a Germ-STOP szűrőt az aktiváló henger aljánéhány másodpercig a vízáramot teljesen leállni.
ban lévő nyílásba (8. és 9. ábra).
11. Folytassa a többi csésze feltöltését, amíg a tartály teljesen
7. Töltse fel az aktiváló hengert, miután ráhelyezte a szűrőt,
nem lesz üres. Ismételje meg a teljes öblítési ciklust toa korábban Bi-Flux szűrővel átszűrt hideg vízzel.
vábbi háromszor.
8. A dugattyút (7B ábra) nyomja lefelé a henger belsejében
12. A készülék tisztítása után húzza ki a hálózati csatlakozóelég erősen ahhoz, hogy víz kijöjjön a Germ-STOP szűból, vegye ki a csepptálcát, helyezze a készüléket a mosorőből, majd azután húzza ismét felfelé (10. és 11. ábra).
• 10 • • • 11 • • • 12 • • •
gatóra, majd csavarással nyissa ki a vízelvezető dugót (T
9. Ismételje meg a 7. és 8. pontot háromszor. Fontos:
4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
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Budapest,
Késmárk
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ábra) és emelje ki a készülék aljából
ábra)
és utca
hagyja,
Ügyeljen
arra, hogy soha ne nyomja át a dugattyút a
hogy a szennyvíz kifolyjon.
henger belsejébe, ha az még nincs feltöltve Bi-Flux ál13. Ezután helyezze vissza a vízelvezető dugót a készülékbe,
tal szűrt csapvízzel, így elkerülve a levegő bekerülését a
zárja le és ügyeljen arra, hogy az összes alkatrészt megGerm-STOP szűrőbe.
szárította tiszta ruhával.
10. Csavarja le a Germ-STOP szűrőt az aktiváló hengerről
14. Helyezze a készüléket egy lapos, szilárd, hőálló felület(12. ábra).
től, a pult szélétől távol. A csapvizes tartálynak van egy
11. Csavarja a Germ-STOP szűrőt a víztartály aljához
tölcsére (G ábra) a levegő kimenetéhez. Gondoskodjon
(13. ábra).
arról, hogy a tölcsért mindig zárva tartsa (a készülék
12. Helyezze a csapvíz tartályt a szűrt víztartályba. A Germfedelének bezárásával). Az ultraszűrő rendszer csapvíz
STOP rendszer most már készen áll a Bi-flux rendszertartálya kizárólag Laica Bi-flux szűrő és Laica Germhez való komplett csatlakozásra.
STOP szűrőkhöz készült.
A TELJES RENDSZER MÁRIS HASZNÁLATRA KÉSZ.
A BI-FLUX SZŰRŐBETÉTEK ELŐKÉSZÍTÉSE
1. Az alábbi műveleteket végrehajtása előtt alaposan mosson kezet szappanos vízzel.
2. A felrázást követően távolítsa el a szűrőbetétet a csomagolásukból (1. ábra).
3. Használjon tiszta edényt, vagy felületet a szűrőbetét beáztatásához. Soha ne dolgozzon piszkos körülmények
között.
4. A szűrőbetétet hideg csapvízzel teli edénybe kell áztatni
– AKTIVIZÁLNI - (2. ábra). A víz alá nyomva rázza
meg a szűrőbetétet, hogy kiszabaduljon a levegő, ame-

A BI-FLUX SZŰRŐ ÉLETTARTAM KIJELZŐ AKTÍVÁLÁSA
(D. ábra) A Bi-Flux szűrőbetét élettartama kijelzője a biztonságos vízmelegítőn.
Forgassa el az irányjelző felső lencsét az óramutató járásával
megegyező irányba az ábra szerint D1 ábra, hogy beállítsa a
szűrő kezdeti hónapját és hetét (U ábra). A folyó hónapot és
hetet össze kell igazítani a jelző felső lencséjére nyomtatott
piros jelzéssel.
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A LAICA BAKTÉRIUM-STOP VÍZSZŰRŐS FORRÓVÍZ KÉSZÍTŐ HASZNÁLATA

8. Ha szükséges, kapcsolja ki a biztonságos vízmelegítő
készüléket az ON / OFF OFF állásba történő megnyomásával, hogy megállítsuk a víz áramlását. A jelzőfény
Laica kialszik. Várjon néhány másodpercig, amíg vízáramlás
FIGYELEM !
teljesen leáll.
Baktérium-STOP
vízszűrős
9. Ismételje
meg a fenti lépéseket annyi csészére, amen�KÖTELEZŐ ELSŐ HASZNÁLAT, vagy ha 15
napig nem hasznyire szüksége van.
nálja az eszközt.

forróvíz készítő

1. Töltse fel a csapvíz tartályt
hideg vízzel annak legfelső
szintjéig (a teteje a fedeléig
érjen) és hagyja átfolyni a vizet a tartály fedelének bezárása nélkül.
2. Távolítsa el a szűrt víz
tartályt az alapjáról, majd
távolítsa el a csapvíz tartályt,
öntse ki a szűrt vizet, vagy
használja növények öntözésére.
3. Ismételje meg ezt a műveletet mindaddig, amíg át nem
szűrt 7x a vizet.

Dec

Nov

Oct

1. Helyezze a víztartályt az alapjára.
2. Helyezze be az eltávolítható csepptálcát (O ábra) a készülékbe (17. ábra).
3. Nyissa ki a tartály fedelét, töltse fel a csapvíz tartályt hi• 10 • • • 11 • • • 12 • • •
deg csapvízzel egy kancsó segítségével (nem tartozék)
4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
1158be
Budapest,
Késmárk utca
16., 3. emelet
a MAX. szintig (14A ábra). Csukja
a tartály
fedelét.
Alternatív megoldásként leválaszthatja a víztartályt az
alapról (14B ábra), és így is feltöltheti víztartályt hideg
csapvízzel a csap alá tartva. Győződjön meg arról, hogy a
víztartály teljesen száraz, mielőtt közvetlenül újra felhelyezi a biztonságos vízmelegítőre, majd zárja le a tartály
fedelét.
A vízszintnek alacsonyabbnak kell lennie a MAX szintnél,
de többnek mint MIN. szint.
4. Győződjön meg arról, hogy az ON / OFF gomb OFF állásban van (18A. ábra) mielőtt csatlakoztatná a baktérium-STOP vízszűrős forróvíz készítőt a hálózati aljzatba,
majd dugja be.
5. Helyezze a csészét az eltávolítható víztartóra, győződjön
meg arról, hogy igazodik a kifolyóhoz. Ha egy olyan csészét, bögrét, vagy poharat használ, amely túl nagy ahhoz,
hogy a vízkifolyó alá férjen, ebben az esetben a csepptálca eltávolítható (20. ábra).
6. A hőmérséklet szabályozó gombbal (C. ábra) válassza ki
a kívánt értéket, a kívánt vízhőmérséklet (19. ábra).
7. Nyomja meg a ON / OFF gombot ON állásba (18B ábra).
A gomb körül lévő jelzőfény pirosra vált. A forró víz elkezdi folyni a víztartályból a kifolyón keresztül, amikor a
jelzőfény zöldre vált. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket a vízáramlási folyamat során.
8

• Ellenőrizze, hogy a csésze, vagy pohár közvetlenül a vízfolyó alatt van-e.
• Soha ne üzemeltessen a készüléket, ha a
vízcsap alatt nincs csésze, vagy pohár.
• Ne működtesse a készüléket MIN.-ot jelölő
(0,5 L) vízszint alatti vízmennyiséggel.
• A jelzőfény pirosan világít, ha nincs elegendő víz a víztartályban. Ha ez megtörténik
ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva és ki van-e húzva a konnektorból,
mielőtt a víztartályt újból feltölti MIN.-ot
jelölő vízszintig, de nem haladhatja meg a
MAX.-ot jelölő szintet.
• A túlzott mértékű vízfelhasználás, vagy a
víz nélküli aktiválás aktiválja a kazán hőbiztosítását és a készülék nem működik.
Ilyen esetben húzza ki a konnektorból a készüléket és hagyja lehűlni, mielőtt leszereli
a víztartályt. A „Reset” kulcs segítségével (S
ábra) nyomja meg a Reset gombot a készülék hátulján (21. ábra), majd tegye a víztartályt az alapjára és töltse fel vízzel.

10. Ha a kivehető csepegtető tálca megtelt, vegye ki a készülékből (20. ábra), öntse ki a vizet a tálcából, majd helyezze vissza az eredeti helyére.

– www.laica.hu • szerviz@silko.hu

VIGYÁZAT:
• Ha az ultraszűrő rendszert 12 órán keresztül nem használja, öntse ki a benne maradó vizet. Ezután töltse fel a
csapvíz tartályt és hagyja átszűrni a vizet. Ezután nyomja
meg a ON / OFF gombot ON állásba és öntse ki az első
pohár vizet. A készülék ismét használatra kész.
• Tartsa távol a terméket hőforrásoktól és közvetlen napfénytől.
• Csak hideg vizet (+ 4 ° C; + 30 ° C) használjon.
• Csak a csapvizet szűrje, ne szűrjön semmilyen más folyadékot.
•
SZŰRŐBETÉTEK ÉLETTARTAMA
• Bi-flux szűrőbetét: 150 liter, vagy 1 hónap (amit először
elér).
• Germ-STOP szűrőbetét: A Germ-STOP kiszűri a baktériumokat és lebegő részecskéket (víz zavarosságot).
A szűrőbetéten nem folyik át víz, amikor üreges szálak
pórusai teljesen megtelnek. Szűrő élettartama a 30 FAU
zavarosságú víz szűrésével végrehajtott tesztek során kb.
1000 liter, vagy 1 év (amit először elér).

Dec

Nov

Oct

SZŰRŐBETÉTEK CSERÉJE
• Bi-flux szűrőbetét: A szűrőbetét cseréjéhez húzza felfelé,
Nyomja meg az ON / OFF gombot az ON állásban a kéamint az a 15. ábrán látható és ismételje meg a műveleteszülék elindításához. Kapcsolja ki a készüléket az ON /
ket, mint az „ULTRA SZŰRÉS A RENDSZER ELŐKÉ-Laica OFF gomb megnyomásával, ha pohár vagy tartály teljeSZÍTÉSE – A BI-FLUX SZŰRŐVEL ” szakaszban leírtak
sen tele van. Öntse ki a vizet és ezt addig ismételje meg,
Baktérium-STOPamíg
vízszűrős
szerint.
a víztartály ki nem ürült.
• Germ-STOP szűrőbetét: A szűrő cseréjéhez távolítsa el a
3. Töltse fel a víztartályt friss, tiszta csapvízzel a MAX.
forróvíz
készítő
szűrt víz tartályból úgy, hogy megcsavarja a 16.
ábrán
szintig és ismételje meg ezt a műveletet 2 vagy 3 alkalátható és ismételje meg a műveleteket, mint az „ULTRA
lommal, amíg a víztartály kiürül.
SZŰRÉS A RENDSZER ELŐKÉSZÍTÉSE – A GermSTOP SZŰRŐVEL ” szakaszban leírtak szerint.
A SÉRÜLT ALKATRÉSZEK CSERÉJE
A szűrőbetét élettartamának jelzője / Germ-STOP aktiváló
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
szivattyú
• A készülék tisztítása előtt alaposan mosson kezet.
Törés vagy sérülés esetén vegye fel a kapcsolatot a forgal• Tisztítás előtt hagyja, hogy a készülék teljesen lehűljön.
mazóval.
• Törölje le a baktérium-STOP vízszűrös forróvíz készítő
Ezután ártalmatlanítsa a sérült alkatrészeket a "ÁRTALMATkülső felületét enyhén nedves ruhával.
LANÍTÁSI ELJÁRÁS" c. HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN le• Soha ne használjon vegyszereket vagy csiszolóanyagoírtak szerint.
kat.
• A kivehető csepptálcát hetente 2-3-szor mossa el, forró
HIBAELHÁRÍTÁS ULTRASZŰRŐ RENDSZERHEZ
mosogatószeres vízzel, majd alaposan öblítse le és puha
ruhával szárítsa meg. Helyezze rá egy száraz ruhára,
PROBLÉMA
LEHETSÉGES
MEGOLDÁS
hogy teljesen megszáradjon, majd helyezze vissza a háOKOK
zába.
• Távolítsa el a tölcsért a csapvíz tartályból és tisztítsa meg
A Biflux szűrő-betéIsmételje meg a
A vízáramlás
tet nem megfelelően
“SZŰRŐPATRON
belsőleg tisztítókefével, legalább hetente 2-3-szor (22.
lassul, majd
aktiválták
ELŐKÉSZÍTÉSE”
ábra).
megáll
fejezetben leírt
• Mossa el kézzel a szűrt víztartályt és a tölcsért mosogaeljárást.
tószeres vízzel legalább hetente 2-3-szor. Ne használjon
Távolítsa el a szűrőt,
A Biflux szűrőbetét
más vegyszereket, vagy csiszolóanyagok.
hagyja, hogy a
belsejében felhalMindig távolítsa el a Germ-STOP szűrőt és a Bi-flux szűmozódhattak léglégbuborékok
• 10 • • • 11 • • • 12 • • •
rőt a csapvíz tartály elmosása előtt.
buborékok, amelyek
kiáramoljanak
4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
Budapest, Késmárk
utca 16.,
3. emelet – www.laica.hu • szerviz@silko.hu
A szűrőt nehéz lehet eltávolítani: 1158
ez normális,
mert
bizmegakadályozzák a
(rázással gyorsítható
tonsági kérdések miatt a szűrő a tartályhoz ragaszkodik a
nor-mál vízáramlást. a folyamat, várja
nem kívánt szivárgások megelőzése érdekében.
meg, míg lecsepeg
Soha ne mossa le a Germ-STOP szűrőt csapvízzel.
és utána helyezze be
újra a hopperbe).
Ne mossa meg el Bi-flux szűrőt és a Germ-STOP szűrőt
mosogató, vagy más vegyszerrel.
A Germ-STOP betét
Cserélje ki a Germ-

ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIA
VÍZKŐTELENÍTÉS
Legalább kéthetente távolítsa el a vízkövet a készülékből.
A következő művelet előtt távolítsa el a Bi-flux szűrőbetét és a
Germ-STOP szűrőbetétet:
1. Az üres csapvíz tartályba öntsön 30 ml citromsav alapú vízkőoldót és töltse fel a víztartályt hideg csapvízzel,
közvetlenül a MAX. jelölésig és jól keverjék össze.
FIGYELEM! Soha töltse fel forró, vagy forrásban lévő vízzel a csapvíz tartályt a vízkőtelenítéshez, mivel ez károsíthatja a víztartályt.
2. Helyezzen egy üres poharat, vagy tartályt a kivehető csepegtetőtálcára és dugja be a készüléket.

Kellemetlen
illatok vagy ízek
vannak jelen
a rendszerben

9

élettartama letelt.

STOP szűrőbetétet
egy újra.

A Germ-STOP betét
új, de nem helyezték
be megfelelően.

Ismételje meg a
“GERM-STOP SZŰRŐBETÉT ELŐKÉSZÍTÉSE” fejezetben
leírt eljárást.

A rendszer tisztítása és karbantartása
nem történt meg.

Ismételje meg a
“GONDOZÁS ÉS
KARBANTARTÁS”
fejezetben leírt
eljárást.

A Germ-STOP
betét élettartama
lejárt.

Cserélje ki újra
a Germ-STOP
szűrőt.

HIBAELHÁRÍTÁS A BAKTÉRIUM-STOP VÍZSZŰRÖS FORRÓVÍZ KÉSZÍTŐHÖZ
PROBLÉMA
Az ON / OFF gomb nem
marad a pozícióban.

A biztonságos vízmelegítő
nem ad ki
egy teljes csésze vizet.

A vízszűrők ártalmatlanításának szabályai:
• az alkatrészt a megfelelő osztályuk szerint kell elhelyezni (műanyag, szilárd települési hulladék a patronokhoz,
MEGOLDÁS
Laica szűrők és előszűrők).
Ez a termék otthoni használatra készült. A CE
Ellenőrizze, hogy a készülék be
Baktérium-STOP vízszűrős
van-e dugva.
jelölés által igazolt megfelelőség az elektromágneA biztonságos vízmelegítő még
ses összeférhetőségről szóló 2014/30 / EU irányforróvíz
készítő
mindig meleg. Várjon néhány
elvhez és a bizonyos feszültséghatárokon belül használandó
percet, hagyja lehűlni a készüvillamos berendezésekre vonatkozó 2014/35 / EU irányelvléket, majd kapcsolja be újra.
hez kapcsolódik. Ez a termék olyan elektronikus eszköz,
amelyet annak érdekében ellenőriztek, hogy a technikai
Rendszeresen vízkőtelenítse a
tudás jelenlegi állapotában ne zavarja a közelben található
készüléket annak érdekében,
egyéb berendezéseket (elektromágnes összeférhetőség), és
hogy a vízkő ne rakodjon le a
víz kifolyónál. Lásd a „Vízkőtebiztonságos legyen, ha a betartja felhasználói utasításokat.
lenítés” bekezdést.
A készülék rendellenes viselkedése esetén ne használja, és
Ellenőrizze, hogy a víztartály
ha szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.

Ellenőrizze, hogy a víztartály
vízszintje a készüléken feltüntetett MIN. és MAX. szintek
között van-e, és indítsa újra a
programot.
Vízkőmentesítse a biztonságos
vízmelegítőt. lásd a „Vízkőtelenítés” bekezdést.

A biztonságos vízmelegítő
használat közben kikapcsol.

Lehet, hogy a biztonságos vízmelegítő túlmelegedett (lásd
„A biztonságos vízmelegítő
használata” bekezdést).
Hagyja lehűlni és állítsa alaphelyzetbe
„reset”Késmárk
gombot,
1158aBudapest,
utca 16., 3. emelet
amely a készülék hátulján
található a „reset” kulccsal.

Dec

A biztonságos vízmelegítő
felesleges gőzt termel, de nem
adagolja a forrásban lévő vizet.

Nov

Oct

vízszintje a készüléken feltüntetett MIN. és MAX. szintek
között van-e.

• 10 • • • 11 • • • 12 • • •

4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁS
A készülék alján található szimbólum jelzi az elektromos és
elektronikus berendezések elkülönített begyűjtését (Dir. 2012/19 / Eu-WEEE).
A készülék élettartamának végén ne vegyes hulladékként dobja ki, hanem az adott területen
található speciális gyűjtőközpontra dobja, vagy
küldje vissza a forgalmazónak, ha új, ugyanolyan típusú
készüléket vásárol ugyanazokkal a funkciókkal. Ha az eldobható készülék 25 cm-nél kisebb, akkor juttassa egy 400
m²-nél nagyobb kiskereskedelmi helyre anélkül, hogy új,
hasonló eszközt kellene vásárolnia.
Az elektromos és elektronikus készülékek elkülönített begyűjtésének ezt a módját egy olyan európai környezetpolitika előrejelzéssel hajtják végre, amely a környezet minőségének megőrzésére, védelmére és javítására, valamint az
emberi egészségre gyakorolt potenciális hatások elkerülésére irányul, mivel veszélyes anyagok jelen vannak az ilyen
berendezésekben vagy az azonos vagy azok részei helytelen
használatából adódnak.
Vigyázat! Az elektromos és elektronikus berendezések helytelen elhelyezésé szankciókat von maga után.
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GARANCIA
Erre a készülékre fogyasztó általi vásárlás vásárlási dátumtól
számított 2 év szavatosságot vállalunk, amelyet a kereskedő
pecsétjével vagy aláírásával, valamint az e dokumentumhoz
mellékelt nyugta/számla kell igazolnia. Ez a szavatossági
idő megfelel a hatályos jogszabályoknak, és csak abban az
esetben alkalmazható, ha a vásárló magánszemély. A Laica
termékeket kizárólag háztartási használatra tervezték; kereskedelmi célra történő használata tilos. A szavatosság csak
a gyártási hibákra vonatkozik, és nem vonatkozik gondatlanság vagy a termék nem megfelelő használatából eredő
meghibásodásra. Csak a mellékelt tartozékokat használja;
más tartozék használata érvényteleníti a szavatosságot. Ne
nyissa fel a berendezést semmilyen okból; a berendezés
megnyitása vagy deformációja, feltétel nélkül érvényteleníti
–a www.laica.hu
garanciát.• szerviz@silko.hu
A garancia nem vonatkozik azokra a részekre,
amelyeknek használattal kopásnak vannak kitéve, valamint
az elemek, amennyiben azok is tartozékok. A jótállás a vásárlás dátumától számított 2 év elteltével megszűnik. Ebben
az esetben a technikai beavatkozásokat fizetés ellenében
hajtják végre. Garanciális vagy fizetéses technikai beavatkozások ügyében az szerviz@silko.hu címre írjon levelet. A garanciális feltételek hatálya alá tartozó termékek javítása vagy
cseréje ingyenes. Hibák esetén forduljon a forgalmazóhoz;
NE küldjön semmit közvetlenül a LAICA-nak.
A szavatosság által lefedett összes beavatkozás (beleértve a
termékcserét, vagy az alkatrészeinek cseréjét) nem jelenti
a kicserélt termék eredeti garanciális időtartamának meghosszabbodását. A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetve
emberek vagy háziállatokban keletkezett amely okaként
a kézikönyvben foglalt rendelkezések figyelmen kívül hagyásából erednek, különösen de nem kizárólagosan az installálásból, használatból és a berendezés karbantartásának
elmulasztására vezethetőek vissza.
Mivel a Laica folyamatosan részt vesz saját termékeinek
fejlesztésében, fenntartja a jogot, hogy termékét teljes egészében, vagy részben bármilyen gyártási igényre tekintettel
módosítsa anélkül, hogy ez a Laica vagy kereskedői részéről
bármilyen felelősséggel járna.

Dec

Nov

Oct

Laica
Baktérium-STOP vízszűrős
forróvíz készítő
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