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💧TASTE szuperkulacs használati útmutató
1.

Szűrőbetét előkészítése, kondicionálása, behelyezése



Vedd ki a szűrőbetétet a csomagolásból.



Öblítsd át vezetékes hideg vízzel a flakont és a szűrőbetétet is.



Töltsd jelig a flakont hideg vízzel, majd a szűrőbetétet nyomd a víz alá (pl. egy kanál segítségével). Hagyd állni a víz alatt
kb. 15 percig (kondicionálás).



Kondicionálást követően a szűrőbetétet nyomd kattanásig a flakon szájjal érintkező darabjához.



Ha a flakonban kondicionáltad (áztattad) a szűrőbetétet, a flakont öblítsd át újra hideg, vezetékes vízzel.



Töltsd fel a flakont hideg, vezetékes vízzel a rajta lévő jelig.



Csavard a helyére az előkészített (kondicionált) filterrel együtt a flakon tetejét.



Kész vagy! Váljék egészségedre a kristálytiszta, káros anyagoktól mentes

2.

Szuperkulacs alkalmazhatósága, használata

💦Doulton IVÓVÍZ!

A kulacs kizárólag a 201/2001 rendelet előírásainak megfelelő vezetékes hideg víz másodlagos szennyezőinek (lebegő,
íz és szagrontó anyagok, klór, klórszármazékok, nehézfémek, pl. ÓLOM) eltávolítására alkalmas.


3 év feletti (és kellő higiéniai fegyelemmel rendelkező) használóknak ajánlott.



Figyelem! Bár a szűrőbetét külső része visszatartja az 1 mikronnál nagyobb baktériumokat is, a szűrőbetét kizárólag
bakteriológiailag megfelelő, hideg vezetékes víz szűrésére alkalmas.



A víz szűrőbetéten való áthaladásához normál szívóerő szükséges. Ha túl sok a lebegőanyag vagy egyéb szennyező a
vízben, a szűrőbetét eltömődhet. Ebben az esetben nehezebben szívható a víz a szűrőbetéten át, a szűrőbetétet cserélni
kell, függetlenül attól, mennyi vizet szűrtél rajta keresztül.



A szűrőbetét névleges szűrőkapacitása 300 liter vagy 3 hónap (amelyik hamarabb bekövetkezik) átlagos lebegőanyag
tartalmú vezetékes ivóvíz minőségre.

3.

Szuperkulacs karbantartása



Naponta alaposan öblítsd át vezetékes hideg vízzel a kulacsot és mosd le a szűrőbetétet is.



A szűrőbetéten kívül a kulacs részeit (különös tekintettel a szájjal érintkező részre) időnként meleg vízzel, mosogatószerrel
is érdemes elmosni, de csak kézzel – mosogatógépben nem mosható! A mosogatásnál figyelj a fejrészen lévő levegő
beszívó kicsi szilikon szelepre, nehogy elvesszen! A mosogatást mindig hideg vezetékes vízzel való átöblítéssel fejezd be!



A Doulton a nem megfelelő használatból adódó vízminőségi problémákért felelősséget nem tud vállalni.

4.

Környezetvédelem



A használt szűrőbetétet a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobhatod ki.



A flakon anyaga Tritan

TM

(PCTG), a szájjal érintkező alkatrész polypropylene (PP), ennek megfelelően szelektív műanyag

hulladékgyűjtőbe helyezhető.


A flakon tartós használatra, 100%-ban élelmiszeripari célra alkalmas műanyagból készül.



Akár 300 liter kiváló minőségű friss, 💦Doulton IVÓVIZET fogyaszthatsz belőle, minimális környezet terheléssel.

Tanácsaink, hogy a 💧TASTE szuperkulacs előnyét minél hosszabb ideig élvezhesd


A tartalék szűrőbetétet csomagolásában, hideg, fénytől védett helyen tárold!



A TASTE szuperkulacsból lehetőség szerint frissen töltött vizet igyál.

Kóstold meg a

💦Doulton

ivóvizet - a különbséget érezni fogod!

További információk, csere szűrőbetét: www.olomavizben.hu
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Fontos megjegyzések:
A Taste szuperkulacs szűrőbetétjének várható 3 hónapos élettartama és a biztonságos használat kizárólag a
201/2001 ivóvízre vonatkozó korm. rendelet előírásainak megfelelő hideg vezetékes víz szűrésére garantált.
A csővezetékek, szerelvények állapotától függően a vezetékes vízben a lebegőanyag tartalom időszakosan
magasabb lehet a megengedettnél, ez esetben a szűrőbetét a névleges 300 liter kapacitás előtt kimerülhet.
Ennek kockázatát a fogyasztó viseli.
A Doulton márkaképviselő Vízkutató Vízkémia Kft. a kulacs magyarországi, széleskörű tapasztalat szerzési
fázisában a csere szűrőbetét árából engedményt ad*, és kéri a felhasználó visszajelzését tapasztalatairól.
Örömmel vesszük bármely közösségi oldalon is a tapasztalatok, vélemény megosztását.
Közösségi oldalakon az alábbi jelölők használata ajánlott: #szuperkulacs #doultonviz #Tastekulacs
Tipp:
A Doulton FILTACHECK alkalmazás segítségével láthatod, mikor kell legkésőbb cserélned a szűrőbetétet!
Az alkalmazás telepítése után a szűrőbetéten lévő QR kódot szkenneld be (vagy a 10 jegyű azonosítót add meg),
és már látod is szűrőbetéted naprakész állapotát.

Play Áruház

Apple Store

