
A baktériumok 99,999%-t eltávolítja*
a biztonságos vízfogyasztásért

HU LAICA 20L-es antibakteriális vízszűrős adagoló
 Használati útmutató és garancia

*Tests carried out by Accredited Laboratories on 
Escherichia Coli ATCC 25922 (WDCM 00013),
Legionella pneumophila ATCC 33152 (WDCM 00107),
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)
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Az antibakteriális vízszűrős adagoló összetevői
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A baktériumok 99,999%-t eltávolítja*
a biztonságos vízfogyasztásért

Az antibakteriális vízszűrős adagoló összetevői
Germ-STOP és Bi-flux vízszűrőbetétek előkészítése

FIGYELEM! FONTOS, HOGY A SZŰRŐBETÉTEK AKTIVÁLÁSA ELŐTT 
FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS PONTOSAN KÖVESSE A LEÍRTAKAT, 

annak érdekében, hogy a szűrt víz íze az Ön elvárásainak is megfeleljen.



A baktériumok 99,999% eltávolítva* 
a biztonságos vízfogyasztásért 

 

 

  

 
 
 

 Germ-STOP és Bi-flux szűrő betétek előkészítése 
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Germ Stop szűrőbetét  élettartam  emlékeztető beállítása 
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SZŰRŐBETÉTEK CSERÉJE

A SZŰRŐ ÉLETTARTAM KIJELZŐK AKTIVÁLÁSA



HU ANTIBAKTERIÁLIS VÍZSZŰRŐS VÍZADAGOLÓ Útmutató és garancia
Tisztelt Vásárló! 

A Laica köszönetet mond, hogy a termékét választotta, amelyet 
a megbízhatóság és a minőség érdekében terveztek, az ön max-
imális megelégedésére!

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS TEGYE 
EL KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA!

A használati utasítást a termék szerves részének kell tekinteni, és 
azt a termék teljes élettartama során meg kell őrizni!
Ha a készüléket másik tulajdonosra ruházza át, a hozzá tartozó 
dokumentációját is át kell adni.
A termék biztonságos és helyes használatának érdekében a 
felhasználónak gondosan el kell olvasnia a kézikönyvben sze-
replő utasításokat és figyelmeztetéseket, mert az fontos in-
formációkat tartalmaz a biztonságos használatról és karbantartá-
si utasításokról. Ha elveszíti a használati utasítást, vagy további 
információkra magyarázatokra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba 
a helyi Laica forgalmazóval  a következő elérhetőségek egyikén:
Silko&Co Kft. 1158 Bp. Késmárk utca 16. 
www.laica.hu - szerviz@laica.hu

A csomag tartalma:

1.Két db GERM-STOP szűrőbetét (6. ábra), ezek mecha- 
nikailag hatékonyan megszűrik a baktériumokat és mikróplasz-
tik részecskéket, amennyiben a csapvíz  tartalmaz ilyeneket.

2. Egy GERM-STOP aktiváló henger (7-8. ábra), kézi 
dugatytyús típusú modell, két részből áll: egy henger (7. ábra) 
és egy dugattyú (8. ábra) a GERM-STOP szűrő előkészítése.

FONTOS! A GERM-STOP baktérium szűrőbetét aktiválása 
után gondosan őrizze meg az aktiváló pumpát. Az ak-
tiváló pumpa a vízadagoló tartozéka és nem a baktérium 
szűrőbetété.

3. Két db Bi-flux szűrőbetét (3. ábra), hatékonyan megszűri 
a klór és egyéb fertőtlenítési melléktermékeket, nehéz-féme-
ket és egyes vegyi anyagokat, beleértve egyes növényvédő 
és gyomirtó szereket. 

VIGYÁZAT: A szűrőbetéteket csak csapvíz kezelésére 
használja (érdeklődjön területének illetékes hatóságánál)!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
A LAICA ULTRASZŰRŐ RENDSZERHEZ

• Használat előtt győződjünk meg arról, hogy a termék sértet- 
len, vagy nincs látható sérülése. Ha kétségei vannak efelől, ne 
használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz.
• A műanyag zacskót tartsa távol gyermekektől, ful-
ladásveszélyes.
• Kövesse a jelen kézikönyv utasításait. Ennek elmulasz-
tása befolyásolhatja a termék biztonságát vagy a termék 
károsodását.
• Ezt az eszközt csak a rendeltetésszerüen használhatja, a 
KÉSZÜLÉKET csapvíz szűrésére és a használati utasítának 

megfelelően használja. Minden más felhasználási módot nem 
megfelelőnek és ezért veszélyesnek kell tekinteni.
• Ha a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az ideiglenes 
szennyeződés kockázatának elkerülése érdekében forralják 
fel a csapvizet, a szűrőberendezéssel szűrt vizet is fel kell 
forralni.
• Amikor a hatóságok kijelentik, hogy a csapvíz újra biz-
tonságos, a rendszert az “ULTRA SZŰRŐ RENDSZER 
ELŐKÉSZÍTÉSE” bekezdés szerint kell megtisztítani és mind-
két Bi-flux patront és a Germ-STOP szűrőt ki kell cserélni.
• Azok a betegek, akik speciális betegségek, allergia vagy el-
lenőrzött diéta alatt állnak, az ultra-szűrő rendszer használata 
előtt orvoshoz kell fordulniuk.
• SOHA ne használja az ultraszűrő rendszert már korábban 
kezelt vízzel.
• Az illetékes hatóságok által jelentett vészhelyzetek esetén 
további információkért forduljon az Ön területének illetékes 
hatóságához.
• SOHA semmilyen okból ne nyissa fel a szűrőbetéteket.
• A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, helytelen 
használatból eredő károkért. Ezt az eszközt csak 12 éves vagy 
annál idősebb személy használhatja.
• Gyermekek és fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogya- 
tékossággal élők vagy szakképzetlen emberek kizárólag 
felnőtt felügyelete alatt használhatják és végezhetnek kar-
bantartást a terméken. A gyermekek nem játszhatnak a ter-
mékkel.
• A termék tisztítását és karbantartását csak felnőttek 
végezhetik.
• Hiba és / vagy meghibásodás esetén zárja be a csapot, 
anélkül, hogy megkisérelné kijavítani azt. Javításért fordul-
jon a kiskereskedőhöz. A műszaki támogatásra vonatkozó 
információk a következő címen érhetők el: info@laica.hu
• Óvatosan kezelje a terméket, óvja külső véletlen behatások-
tól, a szélsőséges hőmérsékleti ingadozásoktól, a portól, a 
közvetlen napfénytől és a hőforrásoktól.
• Helyezze az antibakteriális vízadagolót sík, szilárd felületre, 
és tartsa távol  a pult szélétől.
• Tartsa távol a készüléket a tűzhelytől, elektromos tűzfor-
rástól, sütőtől vagy gyúlékony anyagtól.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásba.
• Ne használja a készüléket, ha a fedél sérült.
• Soha NE szűrjön forró vizet.
• Csak a háztartási hálózatból származó hideg folyóvizet szűrje.
• Soha ne tegye a készüléket működő fertőtlenítő szekrénybe.
• SOHA ne fagyassza le a készüléket.
• Ne használja a szabadban.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A HASZNÁLATHOZ

Ezt a rendszert olyan vízellátáshoz használják, melyet a nyilvános 
vízrendszer szabványainak megfelelően kezeltek, másszóval 
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mikrobiológiai szempontból biztonságosnak bizonyultak, és ezt 
rutinvizsgálatokkal bizonyítják. Ezt a rendszert úgy tesztelték, hogy 
védelmet nyújtsanak az egyébként biztonságos ivóvíz időszakos, 
véletlenszerű mikrobiológiai szennyeződésével szemben.

• A Laica szűrőrendszer fenntartja a víz pH-értéket az emberi 
fogyasztásra alkalmas víz minőségének összehangolásáról 
szóló 98/83 / EK európai irányelvben leírtak szerint.
• A Biflux szűrőben lévő aktív szénből bizonyos mennyiségű 
finom por szabadulhat fel (sötét színű víz) amely sem-
miképpen sem káros az egészségre. Ezüstöt használnak a 
Bi-flux szűrőben, hogy az baktérium mentes maradjon. Az 
ezüstionok mennyisége a kezelt vízben nem haladja meg az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) előírásait.
• A Germ-STOP szűrő átfolyási sebessége és élettartama a 
szűrt víz mennyiségétől, minőségétől és hőmérsékletétől füg-
gően változhat.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: 
A Laica által gyártott szűrőrendszerek megfelelnek az alábbi sz-
abványoknak:

• Európai irányelv  EMC 2014/30/Eu ELEKTROMÁGNESES 
kompatibilitás (ahol szükséges).
• 6/04/2004-i 174. sz Minisztériumi rendelet, amely az em-
beri fogyasztásra szánt víz gyűjtésére, kezelésére, szállítására 
és elosztására szolgáló rendszerekben felhasználható anya- 
gokról és tárgyakról szól.
• 02/03/2001 31 sz. Törvény rendelet., az emberi fogyasz-
tásra szánt vízre vonatkozó 98/83 / EK irányelv átültetése.
• Az 1935/2004 / EK rendelet az élelmiszerekkel érintkező 
anyagokról.
• A 10/2011 / EU rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe 
kerülő műanyagok és tárgyak figyelembe vételével.

ULTRASZŰRŐ RENDSZER ELŐKÉSZÍTÉSE
Mielőtt először használná az antibakteriális vízadagolót:

1. Távolítsa el a fedelet (E ábra) és emelje ki az aljából (A ábra).  
Ezután mossa el a víztartályt a csappal, a hoppert a tölcsérel, 
a fedelet mosogatószeres vízzel. Győződjön meg róla, hogy a 
tisztítás után minden tisztítószer kifolyt. Törölje szárazra ezeket 
az alkatrészeket tiszta ruhával.

2. Tegye a tartályt, a fedelet és az előszűrő fedelet tiszta felüle-
tre. Soha ne dolgozzon piszkos körülmények között.

3. Helyezze vissza a tartályt az állványra (2. ábra).

4. Illessze az előlapot a víztartály házába.

A hopper két kifolyócsővel rendelkezik (D. ábra) a levegő 
kiengedéséhez. Vigyázzon, hogy a csatorna mindig zárva legyen 
(a fedő által).
Az ultraszűrő rendszer hopperja kizárólag a Laica Bi-flux és a La-
ica Germ-STOP szűrőkhöz készült.
Figyelem: mivel a GERM-STOP szűrő „kényes” a csapvízben 
található  klórra, ezért  először a Bi-flux szűrőbetétet aktiválja  és 

az azon átszűrt vízzel töltse meg a GERM-STOP szűrő aktiváló 
hengerét !

BI-FLUX szűrőbetétek előkészítése
1. Az alábbi műveletek végrehajtása előtt alaposan mosson 
kezet vízzel és szappannal.

2. A felrázást követően távolítsa el a szűrőbetéteket a csoma-
golásukból (3. ábra)

3. Használjon tiszta edényt a szűrőbetétek beáztatásához. 
Soha ne dolgozzon piszkos körülmények között.

4. A szűrőbetéteket csapvízzel teli edénybe kell áztatni – AK-
TIVÁLNI – (4. ábra) A víz alá nyomva rázza a szűrőbetéteket, 
mindaddig amíg azok buborékot engednek. Miután a levegő 
távozott a szűrőbetétek az edény alján a víz alatt maradnak, 
kb. 15 percig hagyja ázni.

5. Ezt követően az AKTIVÁLT szűrőbetéteket helyezze be a 
hopperbe enyhe erővel lefelé megnyomva azokat, ezzel biz-
tosítva a helyes behelyezést (5. ábra).

Első használat előtt csak Bi-flux szűrőt használva.

1. Töltse fel a hoppert hideg vízzel a legmagasabb szintig 
(a teteje a fedélig érjen), ezzel lehetővé téve az előszűrőn 
keresztül történő szűrést (ha tartozik hozzá), ez legalább 5 
liter.

2. Öntse ki az előző részben szűrt vizet (vagy használja 
növények öntözésére).

3. A fenti lépéseket egyszer végezze el.

A Bi-flux szűrőbetét készen áll a használatra.

FONTOS! A Bi-flux szűrőbetét „szokásos 30 naponkén-
ti” cseréje / újra aktiválása előtt tekerje le a GERM-
STOP szűrőbetéteket a hopperről és enélkül végezze 
el a Bi-flux szűrőbetét aktiválását a leírtak szerint, 
majd a művelet végén helyezze vissza a GERM-STOP 
szűrőbetétet a helyére.

6. Zárja le a víztartály fedelét (16A. és 16B. ábra).

GERM-STOP szűrők előkészítése
1. A szűrő előkészítése előtt alaposan mosson kezet vízzel 
és szappannal.

2. Távolítsa el a szűrőt (6. ábra) a tasakból.

3. Használjon tiszta edényt vagy felületet a szűrő elhely-
ezéséhez. Soha ne dolgozzon piszkos körülmények között.

4. Távolítsa el az aktiváló hengert (7. ábra) a tasakból, soha 
ne helyezze piszkos felületekre működés közben.

5. A hengerből a dugattyút felfelé irányba kell kihúzni (5. ábra).

6. Csavarja rá a GERM-STOP szűrőt az aktiváló henger al-
jában lévő nyílásba (9. és 10. ábra).



HU ANTIBAKTERIÁLIS VÍZSZŰRŐS VÍZADAGOLÓ Útmutató és garancia

7. Töltse fel az aktiváló hengert a szűrőhöz csatlakoztatva 
előzőleg aktivált Bi-Flux szűrőn átszűrt (klórmentes) vízzel 
(8. ábra). 

FIGYELEM: A GERM-STOP szűrőbetét aktiváláshoz 
kizárólag szűrt (klórmentes) vizet használjon.

8. A dugattyút (12. ábra) nyomja lefelé a henger belsejébe, 
hogy a víz a Germ-STOP szűrőből kipréselődjön, majd húzza 
ismét felfelé (13. ábra).

9. Ismételje meg a 7. és a 8. pontot háromszor.  
Fontos: Soha ne nyomja át a dugattyút a henger belse-
jébe, ha az még nincs feltöltve előzetesen Bi-flux által szűrt 
csapvízzel, így elkerülve a levegő bekerülését a germ stop 
szűrőbe. Csavarja le a Germ-STOP szűrőt az aktiváló henger-
ről (14. ábra).

10. Csavarja a Germ-STOP szűrőt a hopper aljához (15. ábra).
Tegye a tartályt egy tiszta felületre, amikor megismételte a 
fent említett pontokat, aktiválja a második Germ-STOP szűrőt.

11. Helyezze a hoppert a víztartályba.

12. Zárja le a víztartály fedelét (16A. és 16B. ábra).

13. A Germ-STOP rendszer most már készen áll a Bi-flux 
rendszerhez  való csatlakozásra.

14. Első használat előtt a Bi-flux szűrőt és a GERM-STOP 
szűrőt használva.

A teljes rendszer máris használatra kész.
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Germ Stop szűrőbetét  élettartam  emlékeztető beállítása 
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Germ Stop szűrőbetét  élettartam  emlékeztető beállítása 
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ELSŐ HASZNÁLAT
(vagy abban az esetben is, ha 15 
napig nem használja a készüléket) 

Minden alkalommal, ha szűrőbetétet 
cserél

1) Töltse fel a tartályt hideg vízzel a 
legmagasabb szintig (a teteje a fedélig 
érjen), ezzel lehetővé téve az előszűrőn 
keresztül történő szűrést (ha tartozik 
hozzá) ez legalább 5 liter.

2) Nyissa fel a csapot (N) a kar fele-
melésével, és öntse ki a szűrt vizet, vagy 
használja fel locsoláshoz

3) A fenti lépéseket ismételje meg 
háromszor.

5l

A SZŰRŐ ÉLETTARTAM KIJELZŐK  
AKTIVÁLÁSA

Bi-flux szűrőbetét élettartam jelzője

Tartsa lenyomva néhány másodpercig az  “O / I” gombot, amíg a 
négy fekete csík egymást követően megjelenik, és mind a 4 csík    
egymásután 3x fel nem villan. Az elektronikus kijelzőn minden 
csík egy-egy hetet jelent (L1. ábra). Az elektronikus jelző jelzi, 
hogy a teljes szűrési kapacitás: 75% (L2. ábra). Továbbá az elekt- 
ronikus jelző jelzi, hogy a teljes szűrési kapacitás 25% (L3. ábra). 
Amikor eljött a szűrő csere ideje, a következő szimbólum „„   
megjelenik a kijelzőn (L4.ábra).

Germ-STOP szűrő élettartam 
emlékeztető tárcsa beállítása.

Forgassa el a kijelző felső lencsejét az M1. ábra szerint az óra 
járásával megegyező irányban, hogy beállítsa a szűrő kezdeti 
hónapját és hetét (O. ábra). A folyó hónapot és a hetet össze kell 
igazítani a jelző felső lencséjére nyomtatott piros jelzéssel.

• Győződjön meg róla, hogy a palack 
vagy a pohár közvetlenül a csap alatt 
található.
• Soha ne nyissa meg a csapot palack  
vagy pohár nélkül!

ANTIBAKETRIÁLIS VÍZSZÜRŐ HASZNÁLATA

1) Töltse fel a Hoppert csapvízzel (erre használjon egy kancsót) 
a max. szintre (17A/B. ábra). Zárja le a fedelet az előszűrő 
sapkával.

2) Helyezzen egy palackot, vagy poharat a csap alá, amelyik a  
csap alá fér  (18. ábra).

3) Nyissa meg a csapot a kar felemelésével. Ne hagyja 
felügyelet nélkül a készüléket, amíg a vízkifolyás zajlik. 

4) Szükség esetén zárja le a csapot a kart lefelé tolásával.

5) Ismételje meg a fenti lépéseket annyi palackkal, amennyivel 
szeretné.

Ha helyet kíván megtakarítani, akkor távolítsa el a támasztékot, 
és helyezze a víztartályt közvetlenül a szilárd, tiszta felület szélére. 
Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy  a csap a felületen kívülre 
érjen, és tartsa a kezében lévő poharat vagy palackot a csap alá 
(19.ábra).

VIGYÁZAT:

• Abban az esetben, ha az ultraszűrő rendszert 24 órán keresztül 
nem használja, öntse ki a benne maradt vizet, vagy szűrje újra.  
A rendszer újra használható.

• Tartsa távol a terméket hőforrásoktól és közvetlen napfénytől.

• Csak hideg vizet használjon (+ 4°C, + 30°C).

• Csak vizet szűrjön, ne szűrjön semmilyen más folyadékot.
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SZŰRŐK ÉS TARTOZÉKOK ÉLETTARTAMA
Bi-flux szűrőbetétek (150 liter vagy 1 hónap ): 2 db eseté-
ben 300L /1 hónap (amit először elér).

Germ-STOP szűrők: A Germ-STOP kiszűri a baktériumokat és 
a lebegő részecskéket (víz-zavarosságot). A szűrőbetéten nem 
folyik át víz, amikor az üreges szálak pórusai teljesen megtelnek. 
A szűrő élettartama a 30 FAU zavarosságú víz szűrésével végre-
hajtott tesztek során kb. 1000 liter vagy 1 év (2 db estén 2000L/ 
1 év ) (amit először elér).

SZŰRŐBETÉTEK CSERÉJE
Bi-flux szűrőbetét:

a cseréhez húzza őket felfelé, ahogy az a 20. ábrán látható, 
és ismételje meg a műveleteket ebben a szakaszban leírtak 
szerint: “ULTRA FILTRÁCIÓS RENDSZEREK ELŐKÉSZÍTÉSE 
- BI-FLUX SZŰRŐBETÉTEK ELŐKÉSZÍTÉSE”

Germ-STOP szűrők: 

A szűrők cseréjéhez csavarással vegye ki őket a hopperből a 
21. ábra szerint, és ismételje meg a műveleteket a: “GERM 
STOP-SZŰRŐK ELŐKÉSZÍTÉSE” szakaszban leírtak szerint.

KARBANTARTÁS
• A készülék tisztítása előtt alaposan mosson kezet.

• Soha ne használjon vegyszereket vagy csiszolóanyagokat.

• Távolítsa el az előlapot felfelé nyomva, majd törölje át enyhén 
nedves ruhával.

• Mindig távolítsa el a Germ-STOP és a Bi-flux szűrőket a csapvíz 
tartály (hopper) mosása előtt. A szűrőket nehéz lehet eltávolítani: 
ez normális, mert biztonsági kérdések miatt a szűrők tapadnak 
a tölcsérhez annak érdekében, hogy megakadályozzák a nem 
kívánt szivárgásokat.

• Mossa el kézzel hetente legalább 2-3-szor mosoga-
tószeres meleg vízzel a szűrt víztartályt a csapjával, 
a tölcsérrel és a tartály fedélét az előszűrő sapkával. 
Soha ne mossa meg el a Bi-flux, a Germ-STOP szűrőket 
és az előszűrőt mosogatószerrel, vagy tisztítószerekkel.

• Mossa el az előszűrőt hideg csapvízzel, ha szükséges, akkor 
előzőleg felforralt vízzel hetente legalább egyszer, ellenkező es-
etben penészedés jelentkezhet.

• Távolítsa el a tölcséreket a tartályból és belsőleg is tisztítsa meg 
őket tisztítókefével, legalább 2-3-szoros mennyiségű vízzel 
(22. ábra).

A SÉRÜLT ALKATRÉSZEK CSERÉJE 
Bi-flux szűrőbetét élettartam jelzője / Germ-STOP szűrő 
élettartam tárcsa / Germ-STOP aktiváló henger 

Törés vagy sérülés esetén forduljon a kereskedőhöz!

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A vízfolyás 
lassul, majd 
megáll.

Bi-flux szűrőbetétek  
nem megfelelően 
aktiválták.

Ismételje meg a 
"BI-FLUX szűrő 
ELŐKÉSZÍTÉSE" című 
fejezetben leírt eljárást”.

A Biflux 
szűrőbetétek  belse-
jében légbuborékok 
keletkezhetnek, ami 
megakadályozza a 
normál vízáramlást.

Vegye ki a 
szűrőbetéteket , 
merítse hideg, tiszta 
csapvízzel feltöltött 
edénybe rázogassa 
addíg amíg  légbu-
borékok távoznak, 
engedje csepegni, 
majd helyezze vissza 
őket a tartályba. 

Germ-STOP szűrők 
élettartama lejárt.

Cserélje ki a Germ-
STOP szűrőket újakra.

Germ-STOP a 
szűrők újak, de 
nem aktiválták 
megfelelően.

Ismételje meg a 
"GERM-STOP-SZŰRŐK 
ELŐKÉSZÍTÉSE" 
fejezetben leírt eljárást”.

Előszűrő nem tiszta. NEM TARTOZÉK

Nemkívánt 
illatok vagy 
ízek vannak 
jelen a 
rendszerben

A rendszer tisztítása 
és karbantartása 
nem történt megfe-
lelően.

Ismételje meg a 
"KARBANTARTÁS" 
fejezetben leírt eljárást.

Germ-STOP szűrők 
élettartama lejárt.

Cserélje ki a Germ-
STOP szűrőket újakkal.

ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁS
A készülék alján található szimbólum jelzi az elek-
tromos és elektronikus berendezések elkülönített 
begyűjtését (Dir. 2012/19 / Eu-WEEE)).

A készülék élettartamának végén ne vegyes hulladékként dobja 
el, hanem az adott területen található speciális gyűjtőközpontra 
dobja vagy küldje vissza a forgalmazónak, ha új típusú, ugyano- 
lyan típusú készüléket vásárol ugyanazokkal a funkciókkal. Ha 
az eldobható készülék 25 cm-nél kisebb, akkor jutassa egy 400 
m²-nél nagyobb kiskereskedelmi helyre anélkül, hogy új, hasonló 
eszközt kellene vásárolnia.

Az elektromos és elektronikus készülékek elkülönített begyű-
jtésének 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 



ANTIBAKTERIÁLIS VÍZSZŰRŐS VÍZADAGOLÓ HU

vagy az azonos vagy azok részei helytelen használatából adód-
nak. Vigyázat! Az elektromos és elektronikus berendezések hely-
telen elhelyezésé szankciókat von maga utáni.

A vízszűrők ártalmatlanításának szabályai:

• vigye az elektronikus jelzőt mint elektronikus eszköz, egy 
adott gyűjtőközpontban;

• a többi alkatrészt a megfelelő osztályuk szerint kell elhe-
lyezni (műanyag, szilárd települési hulladék a patronokhoz, 
szűrők és előszűrők).

Ez a termék otthoni használatra készült.

A CE-jelölés által igazolt megfelelőség az elektromágneses 
összeférhetőségről szóló 2014/30 / EU irányelvhez és a bizonyos 
feszültséghatárokon belül használandó villamos berendezésekre 
vonatkozó 2014/35 / EU irányelvhez kapcsolódik. Ez a termék 
olyan elektronikus eszköz, amelyet annak érdekében ellenőriztek, 
hogy a technikai tudás jelenlegi állapotában ne zavarja a közelben 
található egyéb berendezéseket (elektr.mágn. összeférhetőség), 
és biztonságos legyen, ha a betartja felhasználói utasításokat. 
A készülék rendellenes viselkedése esetén ne  használja, és ha 
szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.

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; keres- 
kedelmi célra történő használata tilos. A szavatosság csak 
a gyártási hibákra vonatkozik, és nem vonatkozik gondat-
lanság 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 
garanciát. A garancia nem vonatkozik azokra a részekre, ame-
lyeknek  használattal kopásnak vannak kitéve, valamint az ele- 
mek, amennyiben azok is tartozékok. A jótállás a vásárlás 
dátumától számított 2 év elteltével megszünik. Ebben az eset- 
ben a technikai beavatkozásokat fizetés ellenében hajtják 
végre. Garanciális vagy fizetéses technikai beavatkozások 
ügyében az szerviz@silko.hu  címre írjon levelet. A garanciá-
lis feltételek hatálya alá tartozó termékek javítása vagy cseréje 
ingyenes. Hibák esetén forduljon a forgalmazóhoz; NE küldjön 
semmit közvetlenül a LAICA-nak.

A szavtosság által lefedett összes beavatkozás (beleértve a ter-
mékcserét vagy az alkatrészeinek cseréjét) nem jelenti a kicserélt 
termék eredeti garanciális időtartamának meghosszab- 

bodását. 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, használat-
ból és a berendezés karbantartásának elmulasztására 
vezethetőek vissza.  

A Laica fenntartja magának a jogot arra, hogy termékei fo- 
lyamatos javulásával, saját termékei javításával részben vagy 
egészben bármilyen termelési szükségletre változtasson, 
anélkül, hogy ez a Laica vagy annak forgalmazói részéről 
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1) Guidelines for Drinking-water Quality - 4th ed.

ISBN 978 92 4 154815 1 (NLM classification: WA 675), World 
Health Organization, WHO Library Cataloguing-in- Publication 
Data.

2) Nutrients in Drinking-water

ISBN 92 4 159398 9 (NLM classification: WA 687), Water, 
Sanitation and Health, Protection and the Human Environ-
ment, World Health Organization, Geneva. World Health Or-
ganization, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.

3) Silver in Drinking-water

Background document for development of WHO Guidelines 
for Drinking-water Quality. World Health Organization, World 
Health Organization, Geneva, 1996.

4) pH in Drinking-water

Background document for development of WHO Guidelines 
for Drinking-water Quality. World Health Organization, World 
Health Organization, Geneva, 1996.

5) Calcium and Magnesium in Drinking-water

Public health significance.

ISBN 978 92 4 156355 0 (NLM classification: QV 276) World 
Health Organization, WHO Library Cataloguing-in- Publication 
Data
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6) Hardness in Drinking-water

Background document for development of WHO Guidelines 
for Drinking-water Quality. World Health Organization, World 
Health Organization, Geneva, 1996.

7) Jug water filter systems – Specification

British Standard, BS 8427 : 2004

8) AFNOR – Association Française de Normalisation

Norme Francaise NF P41 - 650
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