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Conținutul ambalajului 

Componente incluse 
a. Atașament principal
b. Conector
c. Filtrul
d. Adaptoare
e. Adaptor universal
f. Cheița pentru montare
g. Garnituri
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Instalare 

Pasul 1:  
Îndepărtați aeratorul original 
al robinetului.  

Pasul 2:  
Scoateți conectorul din atașamentul 
principal.  

Pasul 3:  
Aflați tipul de adaptor necesar 
robinetului și plasați garnitura potrivită.  

Pasul 4:  
Poziționați conectorul atașamentului 
între adaptor și robinet. 
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Pasul 5:  
Folosiți cheița pentru a strânge adaptorul de robinet. 

Notă: Adaptorul trebuie poziționat perpendicular față de 
robinet pentru a fi înșurubat adecvat. Nu forțați dacă 
adaptorul nu se înșurubează corespunzător!  

Pasul 6:  
Înșurubați conectorul de atașamentul principal. 

Notă: Atașamentul trebuie poziționat perpendicular față de 
conector pentru a fi înșurubat adecvat. Nu forțați în cazul în 
care conectorul nu se înșurubează corespunzător!  
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Filtre de schimb 

Pentru montaj 
Atașați filtrul de atașament rotind filtrul la 90 de grade în sensul 
acelor de ceasornic. 
 

Lăsați apa să curgă 15 secunde printr-un filtru nou amorsat 
înainte de utilizare. 

Înlocuiți filtrul dacă 
• Ați filtrat 1200 de litri.

SAU
• Au trecut 4 luni din momentul amorsării. (Durata de viață

a unui filtru din momentul în care apa a trecut prin el este
de 4 luni).

Filtrele A71 UF au o perioadă de folosire de 4 luni din momentul 
desigilării. De asemenea, au o capacitate maximă de 1200 de litri.
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Contorul mecanic  

Rotiți de indicator pentru a seta o perioadă reper. 

Folosire și Depozitare 
Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni pentru 
referințe în viitor, cât și pentru eligibilitatea garanției. 

Moduri de curgere 
TAP – curgere normală a apei de robinet.  
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Pure – curgerea apei filtrate.  

Folosire adecvată 
- Acesta este un produs de uz casnic, iar apa provenită din
filtru trebuie folosită doar pentru băut și gătit.
- Folosiți produsul doar cu apă provenita din rețea.
Atașamentul cu filtru nu poate să trateze o apă poluată pentru
a o face potabilă.
- Filtrele A71 NU sunt concepute pentru a filtra apă la
temperaturi mai mari de 60 de grade celsius. În cazul în care se
filtrează apă fierbinte și se observă diferențe de gust, lăsați apa
rece să curgă prin filtru timp de 15 secunde înainte de utilizare.
- În cazul în care nu folosiți produsul pe o perioadă mai mare de 
2 zile, lăsați apa să treacă prin filtru cel puțin 15 secunde înainte
de a o folosi.
- Depozitați apa filtrată într-un loc răcoros și întunecat. Nu este
recomandat ca apa să fie păstrată pe perioade mai lungi de 2
zile deoarece pot apărea bacterii sau alge datorită lipsei clorului.
- În cazul în care punctul de folosire al apei unde este montat
atașamentul nu este folosit pe o perioadă lungă de timp, lăsați
apa să curgă până la limpezire înainte de a folosi filtrul.
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- Nu atașați produsul la robinete speciale, pompe sub presiune
sau încălzitoare de apă electrice.

- Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate. (A se evita
instalarea lângă locuri precum aragaze sau cuptoare)

- Dacă debitul apei scade semnificativ, demontați atașamentul
de robinet și curățați sita unde se află depunerile.

- Nu bruscați valva când comutați modurile de curgere.

- Țineți produsul ferit de îngheț.

- Nu blocați orificiile de curgere a apei și nu conectați produsul la
alte echipamente.
- Pentru curățare recomandăm spălatul cu burete nonabraziv și
un detergent cu acțiune moderată. Atenție! Îndepărtați
întotdeauna filtrele înainte de spălare. Nu lăsați alte substanțe să
intre în filtru.

- A nu se folosi în alimentația sugarului.

Depozitare 
Ambalajul oricărui filtru trebuie desigilat și îndepartat doar 
înainte de momentul folosirii.  
A se depozita doar în locuri uscate, întunecoase și ferite de 
îngheț. 

Atenție! 
Nu suntem responsabili pentru daune aduse produsului sau 
persoanelor ce pot rezulta din utilizarea neadecvată a 
produsului, cât și din utilizarea în alte moduri decât cele 
specificate în manualul de instrucțiuni.     
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Probleme și Soluții 

Probleme Soluții 

Apa se scurge pe 
lângă carcasă. 

Verificați dacă în locul de îmbinare cu 
atașamentul, carcasa este înșurubată 
corect. 

 Verificați dacă baza carcasei este 
 strânsa bine de partea de sus a 
carcasei. 
Daca există fisuri, consultați garanția 

 sau contactați suportul de clienți. 

Apa se scurge pe 
lângă robinet și 

Atasament. 

Pentru instalarea corectă verificați 
următoarele etape: 
- Dacă garnitura este așezată între
adaptor și robinet.
- Dacă adaptorul este strâns de
robinet.
- Dacă atașamentul este strâns de
adaptor.

Apa curge mai 
încet după o perioadă 

de timp. 

Dacă debitul apei scade semnificativ, 
demontați atașamentul de robinet și 
curățați sita unde se află depunerile. 

În apă este prezent 
gustul specific de 

robinet. 

Asigurați-va că filtrul este instalat 
corect în carcasă. (Apăsați ferm până 
când filtrul este bine fixat). De 
asemenea, verificați când a fost 
instalat ultimul filtru: Durata de viață a 
filtrului din momentul desigilării: 4 luni 
sau 1200 litri. 
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Garanție 

Health2o oferă garanție cumpărătorilor pentru atașamentele cu 
filtru pe o perioadă de 1 an începând cu data achiziției dacă 
produsele sunt folosite în conformitate cu instrucțiunile de 
folosință. Această garanție pentru perioada de 1 an nu se aplică 
pentru semnele de uzură care pot apărea în timp, zgârieturi sau 
daune de orice tip provocate în urma căderii, accidentelor, 
neglijenței, folosirea cu alte scopuri (decât scopurile prezente în 
manualul de instrucțiuni), pierdere sau furt, dezasamblare și alți 
factori externi cauzați de temperaturi sau condiții de mediu. 

Produsele înlocuite vor continua să se afle sub garanția 
produsului inițial. 

Garanția nu se aplică produselor ce au fost achiziționate deja 
folosite sau recondiționate. 

În cazurile în care un produs Health2o cu garanție eligibilă 
necesită reparații sau schimb, dar noi nu mai fabricăm produsul, 
putem oferi un nou produs la schimb cu o valoare comparabilă și 
funcții asemănatoare. 
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Filtre pentru atașamentele cu filtru 
Health2o 

Filtrele pentru atașamentele cu filtru sunt acoperite de o garanție 
ce durează 120 de zile începând cu data achiziției, dacă au fost 
folosite în conformitate cu instrucțiunile de folosință. Această 
garanție pentru perioada de 120 de zile nu se aplică pentru 
semnele de uzură care pot apărea în timp, zgârieturi sau daune 
de orice tip provocate în urma căderii, accidentelor, neglijenței, 
folosirea cu alte scopuri (decât scopurile prezente în manualul de 
instrucțiuni), pierdere și furt, dezasamblare și alți factori externi 
cauzați de temperaturi sau condiții de mediu. 

Produsele înlocuite vor continua să se afle sub garanția 
produsului inițial. 

Garanția nu se aplică filtrelor ce au fost achiziționate deja 
folosite sau recondiționate. 
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O nouă apă, un nou 
stil de viață

Felicitări pentru noul produs Health2o! Dar și mai 
mult, felicitări pentru că ai ales să bei o apă curată, 
să combați poluarea și să economisești bani. 

Alătură-te membrilor Health2o și bucură-te de filtre 
livrate automat acasă.

Află mai multe pe health2o.ro
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