
CZ CZ

A funkcionalitás a szűrőpatron BWT Mg + 2A funkcionalitás a szűrőpatron BWT Mg + 2

Szűrt ivóvíz rendszer BWT kiterjed a negyedik szűrési szakaszok:

1. fázis: Csapdába porra

2. fázis: Csökkentése terjedelme és 

koncentracetěžkých fém csere kalcium 

keresztül magnéziumionok

3. fázis: Eltávolítása a nemkívánatos anyagok és 

szagok torzító a víz ízét (különösen 

klóratom), és

Egyes szerves szennyeződéseket

4. fázis: Finom szűrés kimenet

Hatékonysági szűrőbetétek

Az élet a szűrőbetét függ a hely, ahol alkalmazzák, mert a víz minősége nem 

mindenütt egyforma. A kapacitás a szűrőbetét függ a víz keménységét. Minél 

keményebb a víz, annál gyorsabb a szűrőbetét kimerült.

szűrő kapacitása

Gourmet Edition Mg 2+ Gourmet Edition Mg 2+ 120 L TV = 15-17,8 ° d

Gourmet Edition Mg 2+ Gourmet Edition Mg 2+ 100 L TV = 15-17,8 ° d

* TV = összes vízkeménység

Ezek az anyagok például ólom és a réz, amelyek re-szűrés

Dukovany, nem mindig a csapvízben tartalmazott. 

Szűrőbetét megfelel a mikrobiológiai követelményeket vízszűrők DIN 10521. A Szűrőbetét megfelel a mikrobiológiai követelményeket vízszűrők DIN 10521. A 

követelmények a DIN 10521 csökkentése tekintetében, az klór, ólom és a réz 

teljesülnek.

Elektronikus szűrőcsere jelző „Easy Control”

Az „Easy Control” számít a használati időszak (28 nap a kezdetektől), és figyelmezteti 

Önt cserélje ki a szűrőbetétet villogó kijelző.

szűrő kapacitása nap

Yara 2.6 L 28

Penguin 2.7 L 28

Élettartam kijelzés „Easy Control” körülbelül 3 év. Abban az esetben, a hibajelző 

„Easy Control” kapcsolati szolgáltatásunkat csapat. Mi váltja mutató.

vízforraló karcolásoktól. Kanna és a tölcsér lehet mosni a mosogatógépben.

• Használat közben a szűrő rendszer képezheti a BWT (különösen fedelek) nyomai 

vízkő. Ahhoz, hogy távolítsa el őket a hagyományos eszközökkel 

vízkőmentesítésére.

• A kupak rendelkezik egy elektronikus szűrő élettartamát jelző „Easy - Control”, és 

ezért nem kell mosni a mosogatógépben.

• 100% termékbiztonság - BWT ajánlja: BWT ajánlott higiéniai okokból 

rendszeresen tartani kanna tiszta. Akkor egy elővigyázatosságból hagyja, hogy 

a szűrőbetét körülbelül 1 hét proít forráspont:
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1 2 3 perc. 2 3 perc. 3 4 1 perc. 4 1 perc. 5 6 7

BWT szűrő vízforraló csak szűrésére használható hideg víz, amely megfelel a 

jogszabályi követelményeknek ivóvíz minőségét.

Vízszűrő nem alkalmas az ivóvíz előállítására, i. Keresés vízforraló nem lehet 

kezelésére használt szennyezett víz.

Szűrt vizet szánt rövid távú használatra. Nem szabad közvetlen napsugárzásnak 

kitett és együtt kell tárolni, hűvös helyen, és nem hosszabb, mint 24 óra. Ha a szűrt 

víz megmarad a kanna hosszabb, mint 24 órán át vezethet a tartályban fehér foltok 

miatt a víz párolgása, amely könnyen eltávolítható tisztítás.

Szűrés után több mint harmadik liter folyamatosan végrehajtani TE 15. perc 

szünetet szűrő regenerálása.

Állandó érintkezés a víz szűrőbetét nem szükséges és elengedhetetlen ahhoz, hogy 

hosszú távú működését a szűrő patron. A szűrőbetét teljesen működőképes még 

abban az esetben, hogy egy bizonyos idő kivesszük a vízből.

Ha hivatalosan meghívott forralt csapvíz miatt a vízszennyezés baktériumok, így ez 

a rendelkezés vonatkozik a BWT szűrt víz. Miután a hatóságok osztályozza a 

csapvíz újra fogyasztása ártalmatlan, szűrőpatron biztos cserélni.

Szűrő kancsó rendszeresen tisztítani kell.

A felhasználók meghatározott csoportját, például a csökkent immunitás, 

illetve előállítására csecsemőtápszer kell majd szűrjük víz forr.

Higiéniai okokból a szűrőbetétet tartalmaz kis mennyiségű ezüstöt, amelyek 

megakadályozzák a baktériumok növekedését. A minimális ezüst lehet a vízbe. 

Ez az összeg, amely teljesen ártalmatlan és ajánlásaival összhangban az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) az ivóvíz.

A szűrőt cserélni kell legalább 4 héttel az első használat után.

Készülék ivóvíz:

Figyelem: Annak érdekében, hogy a biztonsági kezelt víz és elérni a 

legmagasabb minőség és az íz, ez a készülék rendszeres és megfelelő 

karbantartás.

Használati utasítások

Üzembe helyezés és szűrő csere

1 2 3 4a 4b 5 6

1 Az első használat előtt, vagy cseréje esetén a szűrőbetét: 1 Az első használat előtt, vagy cseréje esetén a szűrőbetét: 

Mossuk ki a pot, fedél és kiöntő BWT szűrőkanna puha ruhával és szappanos 

vízzel és alaposan öblítse le meleg vízzel.

Ne használjon súrolószert vagy kefe és szivacs egy érdes felület, ami karcolja a 

BWT szűrőkanna. Kanna és a tölcsér lehet mosni a mosogatógépben. A fedelet 

nem szabad mosogatógépben mosni.

2 Annak érdekében, hogy a lehető legjobb szűrési teljesítményt. 2 Annak érdekében, hogy a lehető legjobb szűrési teljesítményt. 

Azt javasoljuk, hogy ne merítse az új szűrőbetétet a vízben 5 percig.

3 Ezután helyezze be az új szűrőbetétet a tölcsérbe 3 Ezután helyezze be az új szűrőbetétet a tölcsérbe 

szűrőtöicsérben a kanna és egy enyhe nyomással nyomjuk a helyére. 

4a Ha a szűrő vízforraló szerelve automata BWT 4a Ha a szűrő vízforraló szerelve automata BWT 

tartálysapkával „Easy - Fill”, nem szükséges, hogy fedezze a teljesítményt a 

kannát vízzel a kannát lehúzták. „Easy - Fill” rendszer automatikusan megnyílik 

áramban víz a végrehajtás során.

4b Modell Yara 2,6 l: Szűrő automatikus kanna fedele 4b Modell Yara 2,6 l: Szűrő automatikus kanna fedele 

válaszol egy csapvíz.

5 Az első a szűrt liter előfordulhat finom 5 Az első a szűrt liter előfordulhat finom 

Fekete aktív szén részecskék, amelyek teljesen ártalmatlan. Ebben az esetben azt 

javasoljuk, hogy öntse ki a vizet, és töltse ki a bankot annyiszor a szűrt víz teljesen 

tiszta és részecskéktől mentes.

6 Most a BWT szűrő kanna készen áll a használatra.6 Most a BWT szűrő kanna készen áll a használatra.

A Startup: A kijelző az elektronika SZEMÉLY A Startup: A kijelző az elektronika SZEMÉLY 

Katori aktiválása előtt villogó első csík (25%). Nyomja meg a START gombot 3 

másodpercig. Az indikátor automatikusan a „100%” és az „Easy - Control” készen 

áll a működésre.

B Bemutatás hátralévő élettartama: Miután az első 7 nap B Bemutatás hátralévő élettartama: Miután az első 7 nap 

(75%) az első csík a kijelzőn után elalszik további 14 napig (50%) kikapcsolja a 

második csík, a harmadik ciklus után érhető el 21 nap (25%).

C Változó szűrőbetétek: 28 nap múlva érjük C Változó szűrőbetétek: 28 nap múlva érjük 

A maximális használati idő. Az „Easy -Vezérlése” villog. Most cserélje ki a 

szűrőbetétet. Telepítése után egy új szűrőbetét újra aktiválja a mutató megnyomja 

a gombot 3 másodpercig. Automatikusan megjelenik „100%”.

Használjon egy életre

Az ajánlott alkalmazási időszak a szűrőbetét

• Optimális teljesítmény a szűrőbetét csak akkor garantált, ha a szűrőbetét 

periodikusan változtatjuk, ideálisan

4 hetente egyszer. BWT szűrőrendszer van szerelve egy kézi vagy elektronikus 

szűrőcsere kijelző, amely lehetővé teszi, hogy tudja, mikor a szűrőbetét ki kell 

cserélni.

felfüggesztése használat

• Amikor a szűrőrendszer határozott időtartamra, tárolja együtt a szűrőbetét a 

hűtőszekrényben.

• Abban az esetben, ha a szűrő használatát több mint 2 nap (hétvégén), 

öntsük ki a szűrt első adagot.

• Megszakítása után a használata a szűrő hosszabb mint 2 hétig, cserélje ki a 

szűrőbetétet.

Karbantartás és tisztítás vízszűrő BWT

• A szűrőn BWT pot legalább hetente egyszer szappanos vízzel és alaposan 

öblítse le meleg vízzel. Ne használjon súrolószert vagy kefével, vagy durva 

szivacs, ami már elhagyta a

Tárolás szűrőbetétek

• Pótszűrő Mindig tartsa az eredeti fólia csomagolásban, amíg nem használja 

a szűrőt.

• Cserélhető Szűrőbetét tárolja hűvös, száraz helyen távol a közvetlen napfénytől.

Ajánlások az ártalmatlanítás

Mindig kövesse a helyi előírásoknak megfelelően végezze!

• Szűrőbetétek: Tartsa a használt szűrőbetétek a szemétbe.

• Csomagolás: fólia és karton csomagolására használt - Mentés szelektív 

hulladékgyűjtés. Így lehet, hogy jelentős mértékben hozzájárul a környezet 

védelméhez.

• Tea: Mentés szelektív hulladékgyűjtés. Így lehet, hogy jelentős mértékben 

hozzájárul a környezet védelméhez.

• Szűrőbetét csere jelző „Easy - Control” egy elektronikus alkatrész, amely 

kell ártalmatlanítani, a törvénnyel összhangban. Javasoljuk, hogy tegye 

a speciális konténerek elektronikus hulladékot. Csere jelző lehet 

távolítani

A fedél egy csavarhúzóval. indikátor

„Easy -Control” vegye le a kupakot csak pusztulás.

gyártó

BWT víz + more GmbH 

Walter-Simmer-Strasse 4 A-5310 

Mondsee, Ausztria

Disztribútor Csehországban és Szlovákiában

Maxx Kft Varhulíkové 1582-1524 170 00 
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1. szakasz:

2. szakasz:

Szilárd anyagok lerakódása 

csökkentési vízkő

Minél keményebb a víz, annál hamarabb szűrőbetét kimerült.

és a koncentrációt a nehézfémionok a 

kalcium-magnézium-

3. szakasz: Távolítsuk el a nem kívánt * TV = összes vízkeménység Az életképesség mutató „Easy - Control” körülbelül 3 év. A pri-

A funkcionalitás a szűrőpatron BWT Mg 2+A funkcionalitás a szűrőpatron BWT Mg 2+

Szűrése ivóvíz rendszer BWT végezzük 4 szakaszában szűrés:

roncsoló ágensek és illatok 

íze a víz (különösen klóratom), és bizonyos 

szerves nečistô.t 

4. szakasz: A finom kimenet szűrése 

A hatásosságát a szűrőgyertya

Az élettartam a szűrőbetét függően változik a helyszín, ahol alkalmazzák, mert a víz 

minősége nem mindenütt egyforma. A kapacitás a szűrőbetét függ a víz 

keménységétől. az

A szűrő kapacitása

Gourmet Edition Mg 2+ Gourmet Edition Mg 2+ 120 L TV = 15-17,8 ° d

Gourmet Edition Mg 2+ Gourmet Edition Mg 2+ 100 L TV = 15-17,8 ° d

Ezek az anyagok például ólom és a réz, amelyek a szűrés 

csökkent, nem mindig kell a csapvízben tartalmazott.

Szűrőbetét megfelel a mikrobiológiai követelményeket helyezni a vízszűrő a DIN 10521. Szűrőbetét megfelel a mikrobiológiai követelményeket helyezni a vízszűrő a DIN 10521. 

követelményeinek DIN 10521 kapcsolatos csökkentése klór-, ólom és a réz teljesülnek. 

Elektronikus szűrőcsere jelző „Easy - Control”

Az „Easy - Control” számít a használati időszak (28 nap a kezdetektől), és 

emlékezteti, hogy cserélje ki a szűrőbetétet villódzó képernyőn.

A szűrő kapacitása nap

Yara 2.6 L 28

Penguin 2.7 L 28

Ötven hibajelzés „Easy - Control”, kérjük a kapcsolattartó hogy a szolgáltatás. Ötven hibajelzés „Easy - Control”, kérjük a kapcsolattartó hogy a szolgáltatás. 

Örülünk, hogy cserélje mutató.

vízforraló karcolásoktól. Kanna és a tölcsér lehet mosogatógépben.

• A használat során, a szűrőrendszer kialakítható BWT (különösen a KAP) nyomait 

vízkő. Alkalmazott annak eltávolítását szokásos módszerekkel vízkőoldó.

• A kupak rendelkezik egy elektronikus szűrő élettartamát jelző „Easy - Control”, és 

ezért nem kell mosni a mosogatógépben.

• 100% termékbiztonsági - BWT ajánlja: BWT ajánlja higiéniai okokból vízforraló 100% termékbiztonsági - BWT ajánlja: BWT ajánlja higiéniai okokból vízforraló 

rendszeresen karbantartott, tiszta állapotban. Akkor egy elővigyázatosságból 

hagyja, hogy a szűrőbetét körülbelül 1 hét proít forráspontja
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BWT szűrőkanna lehet szűrésére használható hideg vizet, amely megfelel a 

szabályozási követelmények a minőségi ivóvíz.

A vízszűrő nem alkalmas az ivóvíz előállítására, i. szűrőkanna nem lehet használni 

a szennyezett vizet.

Szűrt vizet szánt rövid távú használatra. Nem szabad kitenni közvetlen 

napsugárzástól és el kell helyezni, hűvös helyen, és nem hosszabb, mint 24 óra

. Ha a szűrt vizet tartjuk több mint 24 órán át a kancsó, a tartály is előfordulhat a 

kialakulását a fehér foltok miatt a víz elpárolgása, amelyeket könnyen el lehet 

távolítani, és tisztítottuk.

Szűrés után több mint 3 liter vizet folyamatosan, kérjük, hogy a szünet 15 

percig a szűrő regenerálásához.

Állandó érintkezés a víz szűrőbetét nincs különösebben szükség, és biztosítani 

kell, hosszú távú működését a szűrőbetét. Szűrőbetét teljesen működőképes, 

még abban az esetben, hogy egy ideig vett a vízből.

Ha hivatalosan meghívott forraljuk csapvíz miatt baktériumokkal, így az intézkedés 

is vonatkozik BWT szűrt víz. Amint minősített hatóságok csapvízzel újra ártalmatlan 

fogyasztásra, szűrőpatron cserébe új bizonyosságot.

A szűrőkanna rendszeresen meg kell tisztítani.

A konkrét embercsoportok, például a csökkent immunitás, illetve előállítására 

csecsemő élelmiszer, legyen BWT szűrt vízzel, majd forralással.

Higiéniai okokból, a szűrőpatron tartalmaz egy kis mennyiségű ezüstöt, amely 

megakadályozza a baktériumok növekedését. A minimális ezüst lehet a vízbe. 

Azonban ez teljesen ártalmatlan, és összhangban megfelelő ajánlásokat az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) az ivóvíz.

A szűrőbetét kell cserélni legalább 4 héttel az első használat.

Kezelésére szolgáló berendezés ivóvíz:

Vigyázat: Annak érdekében, hogy garantálja egészséges voltát a kezelt vízben, és hogy 

elérjék a legmagasabb minőség és az íz a víz, a készüléknek a rendszeres karbantartás 

és helyes.

használati útmutatója

Üzembe helyezési és cserélje ki a szűrőt

1 2 3 4a 4b 5 6

1 Az első használat előtt, vagy ha változik a szűrőbetét: 1 Az első használat előtt, vagy ha változik a szűrőbetét: 

Wash vízforraló, tölcsért és egy szűrő kancsó fedele BWT puha ruhával és 

szappanos vízzel, majd alaposan öblítsük le langyos vízzel.

Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy kefe és szivacs egy érdes felület, 

ami karcolja a BWT szűrőkanna. Kanna és a tölcsér lehet mosogatógépben. A fedelet 

nem szabad mosogatógépben mosni.

2 Annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményű szűrő, 2 Annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményű szűrő, 

Javasoljuk első új szűrőbetét vízbe merítjük 5 percre.

3 Ezután helyezze be az új szűrőbetétet a tölcsérbe szűrő 3 Ezután helyezze be az új szűrőbetétet a tölcsérbe szűrő 

dobozok és könnyedén nyomja a megfelelő helyre.

4a Ha a szűrő kancsó van szerelve egy automatikus BWT 4a Ha a szűrő kancsó van szerelve egy automatikus BWT 

tanksapka „Easy - Fill”, nem szükséges, hogy a fedél a feltöltés során a kancsót 

vízzel adjon lefelé vízforraló. „Easy

- Fill „rendszer automatikusan megnyílik áramban víz a bemélyedések.

4b Modell Yara 2,6 liter: A szűrő automata fedél kancsó 4b Modell Yara 2,6 liter: A szűrő automata fedél kancsó 4b Modell Yara 2,6 liter: A szűrő automata fedél kancsó 

reagál egy csapvíz. 

5 Az első a szűrt liter előfordulhat finom 5 Az első a szűrt liter előfordulhat finom 

aktív szén korom részecskéket, amelyek nem teljesen ártalmatlanok. Ebben az 

esetben javasoljuk, hogy öntse vízforraló kitöltve és többször, amíg meg nem szűrt 

víz teljesen tiszta és részecskéktől mentes.

6 Most BWT szűrőkanna készen áll a használatra.6 Most BWT szűrőkanna készen áll a használatra.

A Az üzembe helyezés: a kijelzőn az elektronika SZEMÉLY A Az üzembe helyezés: a kijelzőn az elektronika SZEMÉLY 

Katori aktiválása előtt, villogó első csík (5%). Nyomja meg a Start gombot a 

harmadik másodpercben. Az indikátor automatikusan a „100%” és az „Easy - 

Control” készen áll a működésre.

B Bemutatás maradék élettartamát: Az első 7 B Bemutatás maradék élettartamát: Az első 7 

napon (75%) az első csík a kijelzőn után elalszik egy további

14. nap (50%) kikapcsolja a második csík, a harmadik ciklus után érhető el 21 

nap (25%).

C Szűrőbetét csere: Miután a 28. napon érjük C Szűrőbetét csere: Miután a 28. napon érjük 

legfeljebb használatra. Az "Easy - Control" villogni kezd. Most szűrőbetét csere. 

Behelyezése után egy új szűrőbetét újra aktiválja a mutató megnyomásával 3 

másodpercig. A mutató ismét automatikusan a „100%”.

Felhasználása és az élet

Az ajánlott alkalmazási időszak a szűrőbetét,

• Optimális teljesítmény a szűrőbetét csak akkor garantált, ha a szűrőbetét 

periodikusan változik ideális 4 hetente egyszer. BWT szűrőrendszer van szerelve 

egy kézi vagy elektronikus szűrőcsere kijelző, amely figyelmezteti, ha a szűrőt 

cserélni kell.

Félbeszakítása használat

• Ha a felhasználás a szűrőrendszert egy meghatározott időre, tárolja együtt 

szűrőbetét a hűtőszekrényben.

• Megszakítás esetén az a szűrő használatát, hogy több mint 2 nap (hétvégén), 

öntsük a szűrt első adagot.

• A visszavonása a szűrő hosszabb ideig, mint 2 hét, szűrőelem cseréje.

Karbantartás és tisztítás vízszűrő BWT

• A szűrőn kanna BWT legalább hetente szappanos vízzel, majd alaposan öblítse 

le langyos vízzel. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy kefével, vagy 

durva szivacs, amely után a

Tárolása szűrőbetét

• Tartsa a tartalék szűrőket mindig az eredeti fóliában, amíg a szűrő használatát.

• Csere szűrőbetét tartsa hideg és száraz helyen, és ne tegye ki közvetlen 

napsugárzásnak.

Az ajánlások ártalmatlanításra

Mindig kövesse a helyi hulladékkezelési előírásokat!

• A szűrő patron: A használt szűrőbetét menteni a települési hulladék.

• Csomagolás: Műanyag filmek és csomagolásához használt kartondoboz - 

megtakarítás a minősített hulladék. Ily módon jelentősen hozzájárulnak a 

környezet védelméhez.

• Jug: megtakarítás a minősített hulladék. Ily módon jelentősen hozzájárulnak a 

környezet védelméhez.

• Szűrőbetét csere jelző „Easy - Control” egy elektronikus alkatrész, amit meg kell 

megsemmisíteni a helyi előírásoknak megfelelően és a vonatkozó törvények Mi 

helyeztük speciális konténerek elektronikus hulladékot. Csere jelző lehet 

távolítani a kupakot egy csavarhúzó segítségével. Az „Easy - Control” vegye le a 

kupakot csak azért, mert a felszámolás.

termelő

BWT víz + more GmbH 
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