
 

  

Dechlora čná kanvica 
 
 
 
 
 
 
 

Dechloračná kanvica funguje na princípe filtrácie vody, ktorá pretečie cez jemný 
mechanický filter, ktorý pomocou aktívneho uhlíka zachytí kaly, hrdzu, nečistoty a 
dechlóruje vodu.  Na jedno naplnenie kanvice sa získa 1,2 l kvalitnej prečistenej 
vody  vhodnej aj pre deti na pitie či varenie. Filter, ktorý sa vkladá do vnútra 
odstraňuje viditeľnú tvrdosť vody a chlór až na 90%.  

Dechloračná kanvica návod 
Inštrukcie ako používať  

1. Umy si ruky vodou a mydlom, potom odstráň ochranný obal z filtra.  
2. Ponorte filter do studenej vody na 15min. Uistite sa, že filter je úplne pod vodou . 
3. Ručne poumývajte kanvicu čistiacim prostriedkom na umývanie riadu a vodou. Poriadne opláchnite.  
4. Dajte filter pod tečúcu studenú vodou a podržte niekoľko sekúnd pokiaľ tečúca voda nepretečie cez filter. 
5. Vložte filter do nádržky a pevne pritlačte a zaistite. 
6. Naplňte kanvicu vodou, prvé dve dávky filtrovanej vody vylejte. Potom používajte. 
7. Začatie výmeny indikátora („Memo“) ukazuje zostávajúcu životnosť  náplne.  
8. Pre zaistenie optimálneho výsledku musíte meniť náplň pravidelne každé 2 mesiace. 

(Elektronické zariadenie upozorňuje na čas a odpočítava životnosť náplne a automaticky Vás upozorní kedy treba 
náplň vymeniť.) 

Ako používať „Memo“ 
1.  Prvotná výmena indikátora  

Najprv „Memo“ prosím stlačte a podržte štartovacie tlačidlo 5-6 sekúnd pustite tlačidlo a na displeji sa Vám zobrazí 
číslo 60(dni), 4 pruhy a jedna blikajúca bodka. Malá blikajúca bodka v dolnom pravom rohu displeja ukazuje to, že 
„Memo“ funguje. 
Potom každý deň sa číslo bude zmenšovať a po každých 15 dňoch jeden pruh zmizne to ukazuje zostávajúcu  
životnosť náplne. 
Vymeň náplň vtedy keď všetky pruhy budú blikať a číslo bude „00“. Novú náplň pripravte a vložte a indikátor by sa 
mal obnoviť nasledovne. 

2. Resetovať „Memo“ 
Resetovať „Memo“ prosím stlačte tlačidlo a podržte štartovacie tlačidlo 8-9 sekúnd, „Memo“ blikne 3 krát, potom 
„Memo“ bude na displeji mať opäť číslo 60(dni), 4 pruhy a jednu malú blikajúcu bodku. „Memo“ opäť funguje. 
Nasledujúce kroky sú rovnaké ako predtým.  

3. Poznámka  
Počas toho ako „Memo“ pracuje, môžete „Memo“ zastaviť. Stlačte a podržte štartovacie tlačidlo v podobe 5-6 
sekúnd a potom pustite. „Memo“ sa vypne. Keď bude chcieť „Memo“ opäť spustiť zopakujte tie iste kroky a 
„memo“ Vám ukáže údaje pred tým ako ste „Memo“ vypli.  
Pocas toho ako „Memo“ pracuje, môžete „Memo“ resetovať. Stlačte a podržte štartovacie tlačidlo v podobe 8-9 
sekúnd a potom pustite. „Memo“ vymaže údaje pred jeho vypnutím a ukáže Vám zostávajúcu životnosť náplne na 
základe pôvodného dátumu. 

• Ak zostane na displeji len jeden pruh zisti či máš náhradnú náplň na výmenu. 
Užitočné rady a opatrenia 

1. Nečistoty alebo iné látky odstránené alebo zredukované  pomocou tohto filtračného zariadenia na úpravu vody nie 
sú nevyhnutné/potrebné  vo vašej vode.  

2. Uistila sa, že používanie je v súlade so štátnymi a miestnymi zákonmi a predpismi.   
3. Náhradná náplň v tomto systéme má obmedzenú životnosť , tá sa líši v závislosti od spôsobu používania a stavu 

vody. To zmenám od jej chuti, zápachu  filtrovaná voda naznačuje, že by náplň mala by byť vymenená. 
4. Používa sa len na studenú vodu. NEFILTROVAŤ HORÚCU VODU. (MAX 85F/30C) 
5. Po vypustení kanvice pridajte vodu. Filtračná vložka musí byť vždy vlhká a ponorená vo vode. 

Pokiaľ filtračná náplň vyschne bude potrebné, aby nasiakla vodou  pred použitím filtra, ak je filtračná vložka príliš 
suchá, pravdepodobne ju bude potrebné vymeniť.  

6. Vypustite vodu z filtra úplne pred tým ako nalejete alebo dolejete vodu do nádržky. 
7. Nechajte filtrovanú vodu po celý čas v chladničke. Po troch alebo štyroch, nahraď nepoužitú vodu novou vodou.  
8. Všetky časti okrem filtračnej vložky môžete bežne umyť, je dôležite aby jednotlivé časti boli čisté.  

Džbán, veko a nádržku neumývajte v umývačke riadu 
 
  
Vo Zvolene, dňa 1.6.2012 
Marketingové oddelenie 
 


