
Паспорт та інструкція 
з експлуатації 
фільтра-кувшина
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Дякуємо вам за вибір нашої продукції.
Ми хочемо, щоб ви та ваші близькі насолоджувалися чистою питною водою.             
Вибраний вами фільтр не потребує спеціального підключення до водопроводу, 
тому ви з легкістю зможете взяти його на дачу або у подорож*.
Перед початком експлуатації просимо вас ознайомитися з інструкцією та 
перевірити правильність заповнення гарантійного талона.

Шановний покупцю!

Технічні характеристики

* Фільтр призначений для очищення тільки холодної водопровідної води.

Модель фільтра

Об’єм кувшина, л

Об’єм очищеної води, л

Температура води,
що очищується, °C

ЛУНА

3,5

2

+4…+30

МАКСИМА/СОЛО

5

3,5

+4…+30

ДУО

5

3,5

+4…+30
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Підготовка фільтра до роботи/Заміна картриджа

1. Видаліть старий картридж*.
2. Ретельно промийте деталі фільтра.
3. Для нормальної роботи картриджа занурте його на 5–10 хвилин у воду, струшуючи картридж  
    для видалення повітря.
4. Вставте новий змінний картридж у лійку до упору.
5. Обов’язково вилийте дві перші порції очищеної води.
6. Після цього фільтр готовий до використання.

* Якщо фільтр був у використанні.
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EASY WATER FILTER REPLACEMENT

1. Remove the old filter.
2. Wash all parts of the pitcher.
3. Plunge the new filter into the
    cold water. Wait 5-10 minutes.
4. Insert new filter into the pitcher.
5. Pour out twofirst portions of 
    purified water.
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Фільтр призначений для очищення тільки холодної водопровідної води.
Не використовуйте фільтр не за призначенням.
Утримуйте деталі фільтра в чистоті. Не рідше ніж раз на місяць промивайте лійку і корпус фільтра 
миючим засобом, після чого ретельно сполосніть водою і витріть насухо.
Не залишайте фільтр під прямими сонячними променями.
При регулярному використанні не залишайте фільтр без води.
У випадку тривалих перерв у роботі (більше 3 днів) воду з фільтра необхідно злити, а деталі 
фільтра витерти насухо.
Перед використанням після перерви повторіть процедуру підготовки фільтра до роботи.

Рекомендації з використання фільтра
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Картриджі Науково-дослідницький центр

Перш ніж випустити свій продукт, 
розробники фільтрів НАША ВОДА провели 
тисячі аналізів води в усіх регіонах України 
і створили картриджі, призначені саме для 
вашого типу води.

Для отримання чистої питної води 
рекомендується замінювати картриджі 
щомісяця.

Строк служби картриджа від початку 
експлуатації — не більше трьох місяців 
незалежно від об’єму очищеної води.

Максимальний строк зберігання картриджа 
до початку експлуатації — 3 роки.

Компанія Ecosoft, виробник фільтрів 
НАША ВОДА, уже більше 25 років 
працює для українського споживача. 
Обладнання для очищення води 
Ecosoft широко використовується на 
українських підприємствах харчової, 
хімічної, металургійної та інших галузей 
промисловості. Більше двох десятиліть 
наукових досліджень, пілотних випробувань 
та серійного виробництва — все для того, 
щоби чиста вода була вдома у кожного 
українця.

НАША ВОДА — українські фільтри, 
виготовлені за унікальною запатентованою 
технологією ECOMIX®.
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Гарантійні зобов’язання

Гарантія діє протягом 12 місяців з моменту продажу за умови дотримання технічних вимог, що 
зазначені в інструкції з експлуатації.
Гарантія не поширюється на змінний елемент (картридж), а також на дефекти, про які не було 
повідомлено протягом гарантійного строку чи які спричинені неправильним використанням.
Гарантійні зобов’язання здійснює фірма-продавець за наявності у покупця оригіналу касового 
чека і заповненого гарантійного талона.
Випадки, не передбачені цією Гарантією, регулюються Законом України «Про захист прав 
споживачів».

Гарантійний строк експлуатації: 
12 місяців від дня продажу через роздрібну мережу.

Строк служби корпусу фільтра-кувшина — 5 років.
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Гарантійний талон

Дійсний тільки оригінал Гарантійного талона за наявності касового та/чи товарного чека.

Найменування виробу: фільтр-кувшин для очищення води

Назва і штамп торговельної організації:

Номер партії співпадає з датою виробництва
Дата виробництва: 

Дата продажу:



Розроблено:
Ecosoft Water Systems GmbH,
Німеччина

Виготовлено: ТОВ «НВО «Екософт», 
Україна, 08200, Ірпінь, вул. Покровська, 1ї

ТУУ 28.2-31749798-005:2013

0 800 30 10 21!


