Kancsó

MAUNAWAI® Kancsó

Víztisztító rendszer

KINI

Használati és
szerelési utasítás

hu

hungarian
2

Tartalomjegyzék

MAUNAWAI® Kini

Kini

2

A csomag tartalma

3

Előkészületek

4

Szerelési útmutató

5

Ápolás

6

Távollét

6

Szűrőcsere

7

Komponensek kapacitása

8

A szűrés időtartama

8

Garancia

8

Jótállás

8

Hibaelhárítás

9

Kapcsolat

11

Szűrőcserék esedékessége

20

A CSOMAG
TARTALMA
A Maunawai® KINI vízszűrő rendszer a tervezéstől a gyártásig 100%-ban Németországban
készül.

A MAUNAWAI® vízszűrő-rendszer a csapvízből
az érintetlen hegyi forrásokéhoz hasonló minőségű vizet állít elő. Hawaiin a hegyi forrást Maunawainak hívják – innen ered vízszűrő rendszerünk neve is.
Tökéletes megoldás kisebb háztartásoknak, utazáshoz, irodába, munkahelyre. Egyedi kialakításnak köszönhetően nem csak
praktikus és könnyen kezelhető,
hanem dekoratív eleme otthonának is.
A Maunawai® kivételesen tiszta
vizet és különleges minőséget jelent. Annak érdekében hogy ezt a
magas elvárást ne csak megtartani tudjuk – de túl is lépjük, szükségünk volt egy új formára.
Az új KINI kancsó formáját a híres Coburg Egyetem formatervező tanárai terveztek számunkra.
Kristály formája tükrözi a MAUNAWAI® víz szerkezetét – ami tiszta, harmonikus, ugyanakkor ideálisan összetett.

Tető

Szűrőegyseg-fedél

A technológia alapelvét 60 évvel ezelőtt japán
kutatások nyomán fejlesztették ki, melyek célja a csapvíz lehető legjobb minőségű ivóvízzé
alakítása volt. A példaképet a nagy gyógyforrások és maga az élet szolgáltatta. Az 5 elv alkalmazásával: szűrés, információk, optimalizálás,
harmonizálás és biológiai rendelkezésre állás.
A rendszer nem csupán a nem kívánt szennyeződésektől szabadítja meg a csapvizet, hanem
egyben újra strukturálja annak szerkezetét,
melynek nyomán a szűrt víz visszakapja eredeti frissességét is.

Elöszűrő egység

Úgy mint a természetben, áram és nyomás
felhasználása nélkül folyik a csapvíz a MAUNAWAI® szűrőrétegein át. A folyamat eredményeként kiváló, lágy, forrásvíz minőségű ivóvíz
áll rendelkezésére.

Betöltő tartály

Sok örömet kívánunk a MAUNAWAI® vízszűrő
KANCSÓ használatához!

PÍ®-szűrőpatron

Alsó tartály
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1
Tisztítsa meg az összes műanyag
alkotórészt lágy (bio-) mosogatószerrel, majd tiszta vízzel alaposan öblítse át az elemeket!

ELŐKÉSZÜLETEK

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A MAUNAWAI® KINI, MINI vízszűrő kancsók ANTSZ engedéllyel rendelkeznek, és alkalmasak a szabad aktív
klór, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves klór
vegyületek szűrésére, csökkentésére. A MAUNAWAI®
vízszűrő kancsókkal kérjük ivóvíz minőségű vizet szűrjön! A készülékekkel szűrt/tisztított vezetékes víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.

Az előkészületeket követően szerelje össze a MAUNAWAI® KANCSÓT a következő egyszerű lépésekkel:

Mielőtt elkezdené a termék összeszerelését, kérjük,
ügyeljen a következő lépések betartására: Távolítsa
el a kancsó és az összes szűrőelem csomagolását!

2
A felsötartály behelyezésével
megakadályozhatja, hogy a
szűrők a víz felszínére jöjjenek.

3
Végül rázza meg a PÍ®-szűrőt
többször erősen!

Fontos:
Alapvetően emberi
fogyasztásra alkalmas
ivóvizet vagy csapvizet
használjon!
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1 Fertőtlenítse a rendszer valamennyi alkotóelemét
OTH által engedélyezett fertőtlenítőszerrel – a szűrők
kivételével – utána lehetőleg bio mosogatószerrel mossa el, majd tiszta vízzel alaposan öblítse le az elemeket!
Ügyeljen a következőkre: Beüzemeléskor kérjük
tartsa be az itt leírtakat: áztassa be a szűrőt min. 8
órán vagy 1 éjszakán keresztül, majd összeszerelést
követően 3 kancsónyi vízzel öblítse át a rendszert.
Soha ne használjon szappant, fertőtlenítőt vagy
maró tisztítószereket, a PÍ®- szűrőpatron vagy a
Elöszűrő egység tisztításához! Csak kéz meleg vizet
használjon, ne tegye a víztisztító elemeit mosogatógépbe! A karcolódások elkerülése végett csak puha
tisztítókendőt használjon!

2 Áztassa be az előszűrő egységet legalább egy
órán keresztül, (de legjobb, ha egy éjszakán át ázni
hagyja). Soha ne használja az előszűrő egységet száraz állapotában!
3 Helyezze a PÍ®-Szűrőpatront legalább egy órára,
de célszerűbb egész éjszakára csapvízzel teli edénybe! Ezt követően rázza meg többször alaposan a szűrőt, majd folyó víz alatt még egyszer öblítse le!

1 Nyomja a PÍ®-szűrőt erősen a betöltő tartályban
található nyílásba!

2 Helyezze a korábban már beáztatott (ld.

1
Nyomja a PÍ®-szűrőt erősen a
betöltő tartályban található
nyílásba.

előkészületek) előszűrő egységet a PÍ®-SZŰRŐPATRON tetejére! Zárja le a PÍ®-szűrőpatront az erre a
célra szolgáló tetővel (pattintsa a tetőt a patron tetejére)
Ügyeljen a következőre: Az előszűrő egységet soha ne
használja száraz (be nem áztatott) állapotban!
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a PÍ®- szűrőnek szorosan
illeszkednie kell a tartályba. Ezt úgy érheti el, ha a behelyezésnél erősen a tartályba nyomja.

2
Helyezze a Elöszűrő egység
a PÍ®-szűrőpatron tetejére!

Lehetőség szerint csak tiszta kézzel fogja meg a
kancsó tartozékait (főleg a szűrőket)! Háztartási
gumikesztyű használatával biztosíthatja a megfelelő
higiéniát.

3 Helyezze a betöltőtartályt a főtartályba, majd tegye a fedelet a kancsóra. Szűrjön át 4–5 liter vizet a
kancsóval, míg a víz teljesen tiszta nem lesz. Ne igya
meg az első 5 litert: felhasználhatja azt pl. növényei
öntözésére!

3
Helyezze egymásba a tartályokat, majd tegye a fedelet
a kancsó tetejére!

Most már használatra kész a MAUNAWAI® vízszűrő
KANCSÓJA!
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ÁPOLÁS

SZŰRŐCSERE

• Óvja a MAUNAWAI® KANCSÓT a közvetlen napsugárzástól! Minél sötétebb helyen tárolja, annál
előnyösebb az a víztisztító rendszer számára.

A MAUNAWAI® vízszűrő kancsók baktériumok elszaporodása elleni védelmét ezüstözött aktívszén
töltet biztosítja. Kérjük, hogy legalább 3 havonta fertőtlenítse át a készüléket, illetve cserélje ki
a szűrőket. A szűrőket 1000 liter víz átszűrését
követően cserélni kell.

• Szűrjön legalább 2 litert naponta!
Tisztítsa meg az összes műanyag
alkotórészt lágy (bio-) mosogatószerrel, majd tiszta vízzel alaposan öblítse át az elemeket!

Die Wasserbehälter in
regelmäßigen Abständen
auswaschen.

• Tisztítsa és fertőtlenítse a műanyag tartozékokat
rendszeres időközönként! Így megelőzheti a maradványok és baktériumok lerakódását.
Az üres tartályok tisztításához (a előszűrő és a
PÍ – szűrő nélkül) célszerű bio-citromot, (vagy
20%-os ecet bio mosószerrel keverve )használni. Fertőtlenítésre kérjük OTH állal engedélyezett
fertőtlenítő szereket használjon.
• Ne használjon súrolószert vagy karcoló szivacsot a
műanyag tartozékok tisztításához, mivel károsíthatják a műanyag felületeket. Szárításhoz használjon
puha törlőkendőt.

Átlagos
élettartam:
PÍ®-szűrőpatron:
2–4 hónap
előszűrő egység:
2–4 hónap

A komponensek élettartama függ a felhasználás
körülményeitől és a víz minőségétől.
Minél terheltebb a víz, annál rövidebb ideig használhatók a szűrők. Erősen szennyezett víz és intenzív
használat esetén kérjük, minden hónapban cserélje
ki a PÍ®-szűrőpatront, és az előszűrő egységet!

Fontos:
A PÍ®-szűrőt könnyedén
kiveheti a
következőképpen:
miután eltávolította a
tartályból a mikroszivacsot, a felső víztartályból
egyszerűen húzza ki
a PÍ®-szűrőt.

MAUNAWAI® KANCSÓ PÍ®- szűrőpatron:
2–4 hónap
MAUNAWAI® KANCSÓ előszűrő egység:
2–4 hónap

• Az előszűrő egységet csapvízben öblítse tisztára!

6

• A PÍ®- szűrőpatron nem igényel külön ápolást, csak
az esedékes cseréjéről kell gondoskodni.

Ajánlatos a fenti komponensek esedékes cseréjének
időpontjára ügyelni.

• A víztisztító működése akkor optimális, ha naponta
legalább két liter vizet szűr.
A szűrt vizet hűvös (pl. hűtőszekrény), napfénytől
védett helyen kell tárolni, és 24 órán belül fogyasztható ivóvízként.

A használati útmutató hátoldalán vagy szórólapunkon található ’’Szűrőcserék esedékessége’’–
táblázatunk segítséget nyújthat a csere esedékes
időpontjának egyszerű nyomon követésében.
KONTAK

T und BE
STELL

UNG

Green d‘O
r
Adolf-Dam GmbH
aschke-St
D-14542
Werder (Ha raße 69–70
vel)
E-Mail:
Servicelin info@maunawai.c
e: +49 332
om
Fax:
7 570892
6
+49 332
7 570893
Oder kon
0
taktieren
Sie unsere
partner,
bei dem
n Vertrie
Sie
bsWasserfi
lter-Syste das MAUNAWAI®
m erworb
en haben.
www.m
aunawai.c
om

Csak jegyezze fel a használat kezdetének időpontját,
valamint a víz minőségének megfelelő következő
csere esedékességét.

KINI

KALKFILTER-PAD
Nutzungsdauer: 2–3 Wochen
eingesetzt am:

Wechselintervalle
und Austausch der Filtermodule

nächster Wechsel:

Bitte tragen Sie in die nebenstehende Tabelle
jeweils den Zeitpunkt des letzten Austausches
ein. Die Nutzungsdauer entnehmen Sie ebenfalls der nebenstehenden Tabelle. So haben Sie
alle Wechselintervalle stets im Überblick.

KONTAKT und BESTELLUNG
Green d‘Or GmbH
Adolf-Damaschke-Straße 69–70
D-14542 Werder (Havel)
E-Mail:
info@maunawai.com
Serviceline: +49 3327 5708926
Fax:
+49 3327 5708930
Oder kontaktieren Sie unseren Vertriebspartner, bei dem Sie das MAUNAWAI®
Wasserfilter-System erworben haben.
www.maunawai.com
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KALKFILT
ERNutzungsd PAD
auer: 2–3
Wochen
eingesetz
t am:
nächster
Wechsel:
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le
PI® FILTERKARTUSCHE
Bitte tra
gen
Nutzungsdauer: 2–3 Monate
jeweils den Sie in die nebens
tehende
Zeitpunkt
Tabelle eingesetzt am:
nächster Wechsel:
ein. Die
des letzten
Nutzungs
Austausch
dau
falls der
es
nebensteh er entnehmen
Sie
enden Tab
alle Wechs
ebenelle
elinterval
le stets im . So haben Sie
Überblick
.

MAUNAW
AI® KAN

• Rövid távollét: ha 2–5 napig nem használja a rendszert, helyezze előtte hűtőszekrénybe a kancsót!
2 hétnél tovább tartó távollét esetén azt ajánljuk,
hogy a PÍ®-szűrőpatront és az előszűrő egységet cserélje ki!

PI® FILTERK
Nutzungsd ARTUSCHE
auer: 2–3
Monate
eingesetz
t am:
nächster
Wechsel:

FB-K-04-05-dt-0
0

TIPP: Vigye magával
uticsomagjában
is a MAUNAWAI Kancsót.
Igy mindig rendelkezésére áll a jó, tiszta,
éltető víz!

Hulladékkezelés:
A PIPRIME®-szűrőbetét
tartalmát visszajuttathatja a természetbe,
amennyiben a szűrőt
egy szövettáskába helyezve egy kalapács-csal
összezúzza.
A rendszer műanyag
tartozékait helyezze a
műanyag szeméttárolóba! A kerámiaszűrőt és
a vízkőszűrőt dobja a
kommunális hulladéktárolóba!

A TARTÁLYOK ŰRTARTAMA

HIBAELHÁRÍTÁS

MAUNAWAI® KANCSÓ betöltő tartály:
kb. 0,7 liter
MAUNAWAI® KANCSÓ főtartály:
kb. 1,4 liter

Probléma leírása:
A betöltő tartályból a víz a szűrők mellett a
főtartályba folyik.

A SZŰRÉS IDŐTARTAMA
Az átfolyás időtartama kb. 4-7 perc/liter (a csapvíz
minőségétől függően). Ha ennél tovább tart, a PÍ®szűrőben levegő maradt – ez akadályozza az átfolyást.

GARANCIA
A szűrők kivételével a rendszer valamennyi részéhez
2 éves garanciát biztosítunk.
A PÍ-szűrőpatron és a Elöszűrő egység korlátozott
garanciájának időtartama 30 nap.
Garanciaigényt csak érvényes vásárlási bizonylattal
áll módunkban elfogadni.

FELELŐSSÉG
A Green d’Or GmbH nem tartozik felelősséggel különösen azokban az esetekben, amelyek nem képezik
a MAUNAWAI víztisztító rendszer részét.

Lehetséges okok:
1. A PÍ®-szűrőpatron nincs rendesen a helyén, így a
víz szűretlenül a főtartályba áramlik.
2. A PÍ®-szűrőpatron teteje alatti szilikon tömítésnem illeszkedik rendesen.
Megoldási javaslatok:
1. Nyomja a PÍ®-szűrőpatront határozottan a garatba, hogy a szilikon tömítés a szűrő és a tartály
között rögzítve legyen!
2.Vegye ki a szilikon tömítés, majd helyezze be újra!

Probléma leírása:
A víz nagyon lassan (literenként 20 percnél tovább)
vagy egyáltalán nem folyik át a rendszeren.
Lehetséges okok:
1. A patron felső részében található mész/vízkő
szűrő a használat révén besűrűsödhet, összetapadhat és elzáródhat – megakadályozva ezzel a víz
továbbjutását.
Megoldási javaslatok:
1. Vegye ki a PÍ®-patront, rázza meg és ütögesse
meg a patronfedél körül, hogy a szűrőanyag újra
elkeveredjen, majd helyezze be ismét a szűrőt. A víz
így már maximális sebességgel fog átfolyni.

A nem rendeltetésszerű használatból adódó károk
esetén a garanciaigény nem érvényesíthető.
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Méretek:

Kancsó Kini

Probléma leírása:
A víznek szokatlan szaga vagy íze van.
Lehetséges okok:
1. A Pí-szűrőpatron még nincs rendesen átöblítve.
2. Rossz minőségű víz került a rendszerbe (pl. kéntartalmú vagy magas mangántartalmú víz).
3. Elhasználódott a PÍ®-szűrőpatron.
4. Baktériumok vagy algák kerültek a víztisztító
rendszerbe.

Magasság:
25,5 cm
Szélesség:
24 cm
Mélység:
12 cm (alul)
15 cm (felett)

Megoldási javaslatok:
1. Szűrjön le további két adag csapvizet!
3. Cserélje ki a PÍ®-szűrőpatront!

További kérdése lenne?
Kérjük keressen minket,
vagy forgalmazó partnerünket,
akitől a készüléket vásárolta!

KAPCSOLAT
GeoMag Water KFT.
2119 Pécel, Lázár Ervin u.7.
E-Mail: info@maunawai.hu
Web: www.maunawai.hu
Tel.: +36 20 447 1677

Probléma leírása
Zöld lerakódás jelent meg a Elöszűrő egység,
a felső tartályban vagy az alsó tartályrészen.
Lehetséges okok:
A szűrni kívánt víz nitráttartalmú és a kancsó
gyakran fényforrás közelében van. A nitrát növényi
növekedést okoz. A fény elősegíti az algásodást,
ezáltal a nitrát lebomlását idézi elő. Ez az első lerakódás rendszerint veszélytelen, egészség-károsító
hatása nincs. Ennek ellenére a kannát alaposan
tisztítsa ki!
Megoldási javaslatok:
1. Ne tegye a szűrőt fényforrás közelébe, kiváltképp
ne az ablakba!
2. Tisztítsa ki a kancsót!
Cserélje ki a PÍ®-szűrőpatront és a Elöszűrő egység, majd célszerű sötét helyre tenni a szűrőt (pl.
hűtőszekrénybe).
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MAUNAWAI® Kini
SZŰRŐCSERÉK ESEDÉKESSÉGE
PÍ®-SZŰRŐPATRON

Elöszűrő egység

Használat időtartama:
kb. 2–4 hónap

Használat időtartama:
kb. 2–4 hónap

Használat
kezdete:

Használat
kezdete:

Következő
csere:

B-K-07-09-hu-00

Következő
csere:

www.maunawai.hu

