
Bruksanvisning

Vattenkanna Dolphin

Nedanstående är de fi lter som finns att väl ja ti l l denna kanna.
Det fi lter som har levererats ti l l just din kanna är det som är
markerat i rutan nedan.

Filter för normalt, dvs mjukt/medelhårt vatten (<1 0 dH)

Bio-fi lter för normalt vatten (<1 0 dH) med hög bakteriehalt

Fi lter för hårt vatten (>1 0 dH)

Filter för järnhaltigt normalt vatten (<1 0 dH)
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Tack för ditt förtroende till våra produkter. Du äger nu en

kvalitetsprodukt och din belåtenhet betyder allt för oss.

För att kunna få ut mesta möjliga av denna produkt föreslår

vi att du läser denna bruksanvsining grundligt och förvarar

den på ett lämpligt ställe.

Speciella egenskaper

Kannans volym är på totalt 3 liter, varav uppsamlingsbehållar-

en rymmer cirka 1 ,6 liter rent vatten. Alla delar är tillverkade

av ekologiska och livsmedelsgodkända material.

Det finns totalt 4 st olika vattenfilter att välja på till kannan,

enligt listan på framsidan av denna bruksanvisning.

Varje filterpatron följande reningsmetoder:

Jonbytesfilter med fiberstruktur

- framforskat och patenterat mot bl.a

tungmetaller, järn, klorföreningar,

bakterier och virus mm.

Jonbytesharts - hanterar upplösta

föroreningar

Aktivt kolfilter - mot bl.a klor, smak,

lukt och färg.

Silver - i metallisk bunden form mot

bakterier och virus

Partikelfilter



Filterkombinationen gör att ett brett spektrum av föroreningar

fångas upp såsom klor, Cesium 137, tungmetaller (t.ex koppar,

bly och kadmium), kemiska ämnen, läkemedelsrester, upplöst

järn (såsom kolloidalt järn och järnsalter), rost och organiska

sammansättningar.

Vid val av Bio-filtret så ökar effektiviteten med mer än 120 ggr

mot bakterier och virus (dock ej helt till fullo mot hepatit och

vibron från kolera).

Detta gör kannan till en smidig, effektiv och billig medelvägs-

lösning för vatten från såväl kommunala ledningar, den egna

brunnen och källvatten.

Har du däremot vatten som innehåller föroreningsnivåer som

är 3 ggr högre än rekommenderade gränsvärden och även vill

ta bort samtliga virus och bakterier, då är en vattenrenare ur

G-serien (såsom G1 /G1 Plus och G2/G3) det allra bästa valet.

Dessa enheter innehåller nämligen ett mikrospiralfilter av allra

bästa och högsta klass. Detta förutsätter att du har möjligheten

att koppla in den på en kran eller direkt på vattenledningen.

På nästa sida ser du bl.a hur du monterar och förbereder den

innan du börjar dricka det renade vattnet.
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Montering och byte av filter

Diska först rent kannans undre behållare, eller använd tvål och

vatten.

Montera sedan fast vattenfiltret enligt nedanstående bild.

Skruva åt det medsols.

När filtret är nytt och efter varje efterkommande filterbyte så

behöver det först sköljas igenom för att få bort bl.a kolrester.

Enklast är att du håller dess övre behållare (med filtret isatt)

rakt under en kran, eller under den vattenkälla du häller ifrån,

för då slipper du göra rent kannan efteråt.

Låt det rinna igenom cirka 3 liter ner i vasken, eller tills vattnet

ser klart och rent ut.

Montera sedan den övre behållaren ovanpå den genom-

skinliga kannan och den är klar att börja användas för att rena

ditt kallvatten (som ej får överstiga 40 grader Celsius).

Byt sedan ut filtret när du har nått angiven filterlivslängd (500

liter för normalt och hårt filter, 300 liter för Bio-filtret och

järnfiltret).
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Förvaring av filter

Om filtret ligger kvar i förpackningen som du får hem det i så

kan det förvaras i 2 år innan du börjar använda det.

Om du däremot har använt filtret och vet med dig att du

kanske inte kommer att bruka det på ett tag - demontera det då

ifrån kannan och lägg det omlindat i en plastpåse i kylskåpet.

Detta hindrar då filtret från att torka ut och bli förstört.

Skydda filtret ifrån stötar och låt det inte förfrysas.

När du ska diska kannan - tag alltid bort filtret först!

Kannans behållare klarar av att köras i diskmaskin.

Garanti

Gäller i 1 år räknat från inköpsdatumet, utom för filterpatron-

erna som har sin egen angivna funktionsperiod som garantitid.

Garantin gäller dock inte felaktigheter som har orsakats av

oaktsamhet vid montering och handhavande, felaktig skötsel,

om vattenkannan har använts till annat än till vattenrening för

kallvatten under 40 grader C. Ej heller om filtret har använts

för mer än specificerad maximal vattenmängd.

Hör av dig innan du vill returnera det. Vid en eventuell retur

ska det packas bra för att säkerställa en säker transport och

inkludera en kopia av fakturan som du erhöll vid köpet.

Säljare: Sprouting Health www.sproutinghealth.se

Kontakt: 036-14 32 49 anders@sproutinghealth.se
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