
  A dokumen-
tum a ’’Color” 
márkajelzésű                                   
 kancsók útmutatója       
  is egyben.
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A CSOMAG TARTALMA

 Tető

 Mikroszivacs

 PÍ®-szűrőpatron

 Betöltő tartály

 Alsó tartály

Éltető víz az egészséges életért!

A MAUNAWAI vízszűrő-rendszer a csapvízből az 
érintetlen hegyi forrásokéhoz hasonló minőségű 
vizet állít elő. Hawaiin a hegyi forrást Maunawai-
nak hívják – innen ered vízszűrő rendszerünk 
neve is.

A technológia alapelvét 60 évvel ezelőtt japán 
kutatások nyomán fejlesztették ki, melyek célja a 
csapvíz lehető legjobb minőségű ivóvízzé alakí-
tása volt.  A példaképet a nagy gyógyforrások és 
maga az élet szolgáltatta. Az 5 elv alkalmazásá-
val: szűrés, információk, optimalizálás, harmoni-
zálás és biológiai rendelkezésre állás, a rendszer 
nem csupán a nem kívánt szennyeződésektől 
szabadítja meg a csapvizet, hanem egyben újra 
strukturálja annak szerkezetét, melynek nyomán 
visszakapja eredeti klaszterformáját.

Úgy mint a természetben, áram és nyomás fel-
használása nélkül folyik a csapvíz a MAUNAWAI 
szűrőrétegein át. A folyamat eredményeként kivá-
ló, lágy, forrásvíz minőségű ivóvíz áll rendelkezé-
sére.

Sok örömet kívánunk a MAUNAWAI KANCSÓ 
használatához!

KANCSÓ komplett:

 KANCSÓ              :    

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

a ’’komplett” és a ’’Color’’-típusú 
kancsók esetén egyaránt érvényes.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető 3

Előkészületek 4

Szerelési útmutató 5

Ápolás 6

Távollét 6

Szűrőcsere 7

Komponensek kapacitása 8

Garancia 8

Felelősség 8

Hibaelhárítás 9

Kapcsolat 11

Szűrőcserék esedékessége  12
(táblázat)  
 

KANCSÓ    



4 5

ELŐKÉSZÜLETEK

Mielőtt elkezdené a termék összeszerelését, kér-
jük, ügyeljen a következő lépések betartására:
Távolítsa el a kancsó és mindkét szűrő csomago-
lását!

1. Tisztítsa meg a rendszer valamennyi alkotóele-
mét – a szűrők kivételével – bio mosogatószerrel, 
majd tiszta vízzel alaposan öblítse le az elemeket! 

Ügyeljen a következőkre:
Soha ne használjon szappant vagy tisztítószereket 
a MAUNAWAI KANCSÓ, a PÍ®-szűrőpatron vagy 
a mikroszivacs tisztításához! A legjobb, ha bio-
citromot használ a tisztításhoz. Csak kézmeleg 
vizet használjon, ne tegye a víztisztító elemeit 
mosogatógépbe! A karcolódások elkerülése végett 
csak puha tisztítókendőt használjon!

2. Áztassa be a mikroszivacsot legalább egy órán 
keresztül, de legjobb, ha egy éjszakán át ázni  
hagyja. Az áztatás következtében egészen 
puhának kell lennie. Soha ne használja a mikros-
zivacsot száraz állapotában!
3.–4. Helyezze a PÍ®-SZŰRŐPATRONT legalább 
egy órára, de célszerűbb egész éjszakára csapvíz-
zel teli edénybe! Ezt követően rázza meg többször 
alaposan a szűrőt!

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az előkészületeket követően szerelje össze a 
MAUNAWAI KANCSÓT a következő egyszerű lé-
pésekkel:

1. Nyomja a  PÍ®-SZŰRŐT erősen a betöltőtartályban 
található nyílásba!

2. Helyezze a puha, korábban már beáztatott 
(ld. előkészületek) MIKROSZIVACSOT a PÍ®-
SZŰRŐPATRON tetejére! 

Ügyeljen a következőre:
A mikroszivacsot soha ne használja száraz (be 
nem áztatott) állapotban!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a PÍ®-szűrőnek szoro-
san illeszkednie kell a tartályba. Ezt úgy érheti el, 
ha a behelyezésnél erősen a tartályba nyomja.

Lehetőség szerint csak tiszta kézzel fogja meg 
a kancsó tartozékait (főleg a mikroszivacsot)! 
Háztartási gumikesztyű használatával bizto-
síthatja a megfelelő higiéniát.

3. Helyezze a BETÖLTŐTARTÁLYT a FŐTAR-
TÁLYBA, majd tegye a FEDELET a kancsóra.

Szűrjön át 4-5 liter vizet a kancsóval, míg a víz tel-
jesen tiszta nem lesz. Ne igya meg az első 5 litert: 
felhasználhatja azt pl. növényei öntözésére!

Most már használatra kész a MAUNAWAI 
KANCSÓJA!

2. Helyezze a SZŰRŐEGYSÉGEKET a 
kancsóba, majd töltse tele csapvízzel, 
és áztassa azokat egy egész éjszakán át.

3. A FELSÖTARTÁLY behelyezésével 
megakadályozhatja, hogy a szűrők 
a víz felszínére jöjjenek.

4.…végül rázza meg a PÍ®-szűrőt 
többször erősen!

1. Tisztítsa meg az ÖSSZES MŰANYAG 
ALKOTÓRÉSZT lágy (bio-) moso-
gatószerrel, majd tiszta vízzel alaposan 
öblítse át az elemeket!

Szűrők: mikroszivacs és PÍ®-szűrőpatron

1. Nyomja a PÍ®-SZŰRŐPATRONT 
erősen a BETÖLTŐTARTÁLYBA!

2. Helyezze a MIKROSZIVACSOT 
a PÍ®-szűrőpatron tetejére!

3. Helyezze egymásba a TARTÁLYO-
KAT, majd tegye a fedelet a kancsó 
tetejére!

Fontos:
Alapvetően emberi 
fogyasztásra alkalmas 
ivóvizet vagy csapvi-
zet használjon!
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ÁPOLÁS

• Óvja a MAUNAWAI KANCSÓT a közvetlen nap-
sugárzástól! Minél sötétebb helyen tárolja, annál 
előnyösebb az a víztisztító rendszer számára. 

• Szűrjön legalább 2 litert naponta!

• Tisztítsa meg a műanyag tartozékokat rendsze-
res időközönként! Így megelőzheti a maradván-
yok lerakódását.

• Az üres tartály tisztításához (a mikroszivacs és 
a szűrő nélkül) célszerű bio-citromot használni.

• Ne használjon súrolószert vagy karcoló szivac-
sot a műanyag tartozékok tisztításához, mivel 
károsíthatják a műanyag felületeket. Szárításhoz 
használjon puha törlőkendőt.

• Ha elszíneződne a mikroszivacs, helyezze 2-3  
órára ecetes vízbe, majd más szivacshoz hason-
lóan csapvízben öblítse tisztára!

• A PÍ®-szűrőpatron nem igényel külön ápolást, 
csak az esedékes cseréjéről kell gondoskodni. A 
víztisztító működése akkor optimális, ha naponta 
legalább két liter vizet szűr.

• Rövid távollét: ha 2-10 napig nem használ-
ja a rendszert, helyezze előtte hűtőszekrénybe a 
kancsót! Ha utána szokatlan ízű lenne a szűrt víz, 
ürítse ki a kancsót, majd töltse meg újra, míg a 
megszokott kellemes ízt nem tapasztalja!

• 2 hétnél tovább tartó távollét esetén azt aján-
ljuk, hogy a PÍ®-szűrőpatront és a mikroszivacsot 
cserélje ki!

SZŰRŐCSERE

A komponensek élettartama függ a felhasználás 
körülményeitől és a víz minőségétől.

Minél terheltebb a víz, annál rövidebb ideig hasz-
nálhatók a szűrők. Erősen szennyezett víz és in-
tenzív használat esetén kérjük, minden hónapban 
cserélje ki a PÍ®-szűrőpatront, a mikroszivacsot 
pedig szükség szerint! 

MAUNAWAI KANCSÓ PÍ®-szűrőpatron:
2-3 hónap

MAUNAWAI KANCSÓ mikroszivacs:
6-7 hónap

Ajánlatos a fenti komponensek esedékes cseréjé-
nek időpontjára ügyelni.

A használati útmutató hátoldalán vagy szóróla-
punkon található ’’Szűrőcserék esedékessége’’-
táblázatunk segítséget nyújthat a csere esedékes 
időpontjának egyszerű nyomon követésében. Csak 
jegyezze fel a használat kezdetének időpontját, 
valamint a víz minőségének megfelelő következő 
csere esedékességét.

Szűrőmodulok cseréjének esedékessége

Kérjük, írja be a táblázatba a szűrőtípusok utolsó cse-
réjének időpontját, majd a használati időtartamnak 
megfelelően a következő esedékes csere dátumát. 
Ez az emlékeztető megkönnyíti, hogy időben kicseré-
lje a szűrőket.

Kérjük, a csere során is ügyeljen az útmutatóban leírt 
lépések betartására!

Fontos:
A megfelelő higiénia érdekében lehetőség szerint a 
szűrőket – főként a mikroszivacsot – csak tiszta kézzel 
vagy háztartási kesztyűvel fogja meg!

ÁPOLÁS:
A szűrőpatron – az esedékes szűrőcserék időpontjának 
betartásán túl - nem igényel különösebb ápolást. Az 
optimális működés eléréséhez ajánlott naponta lega-
lább két liter vizet megszűrni.

Szűrőegységek cseréje

A régi PÍ-szűrőt könnyen kiveheti a kancsóból: a 
mikroszivacs eltávolítása után a felső víztartályból 
egyszerűen húzza (vagy tolja) ki a PÍ-szűrőpatront!
Helyezze az új szűrőket (SZŰRŐPATRON, MI-
KROSZIVACS) legalább egy órára csapvízbe, 
úgy hogy az teljesen fedje el az egységeket. A leg-
jobb, ha egész éjszakán át ázhatnak. Végül a 
SZŰRŐPATRONT kiemelve, rázza meg erősen 
egymás után néhányszor!

Tisztítsa meg a rendszer valamennyi alkotóele-
mét bio mosogatószerrel vagy citrommal! Az 
előkészületek után szerelje össze a víztisztító rends-
zert! (ld. a szűrőegységek cseréjének illusztrációját 
a hátoldalon!).

Az összeszerelést követően csapvízzel töltse meg a 
felső tartályt, majd hagyja, hogy két adag csapvíz 
átfolyjon a rendszeren. Ezt követően MAUNAWAI 
forrása használatra készen áll!

SZŰRŐPATRON
Használat időtartama
kb. 2-3 hónap

MIKROSZIVACS
Használat időtartama
kb. 6-7 hónap

használat 
első napja:

következő 
csere:

használat 
első napja:

következő 
csere:

MAUNAWAI® KANCSÓ

Szűrőcserék esedékessége

Tegye a MIKROSZIVACSOT a PÍ-
szűrőpatron tetejére.

A szűrőegységek előkészítése

Helyezze a SZŰRŐEGYSÉGEKET a 
kancsóba, majd töltse tele csapvízzel, 
és áztassa azokat egy egész éjszakán át.

A FELSÖTARTÁLY behelyezésével 
megakadályozhatja, hogy a szűrők a 
víz felszínére jöjjenek.

Fontos:
A SZŰRŐPATRON kerámia-golyócskáinál légbuborékok akadályo-zhatják a szabad átfolyást, így célszerű a használat időtartama alatt hetente megrázni a patront.

…végül néhányszor rázza meg a 
szűrőt alaposan.

A szűrőegységek behelyezése

Nyomja a szűrőpatront erősen a 
betöltőtartályban látható nyílásba.

KAPcSOLAT ÉS RENdELÉS

Forgalmazói partnerünkhöz is bizalommal
fordulhat, akitől a MAUNAWAI víztisztító 
rendszert beszerezte!
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Viogye magával 
uticsomagjában 
is a MAUNAWAI 
Kancsót. 
Igy mindig 
rendelkezésére 
áll a jó, tiszta, 
éltető víz!

Átlagos
élettartam:
PÍ®-szűrőpatron:
2-3 hónap
Mikroszivacs:
6-7 hónap

Fontos:
A PÍ®-szűrőt 
könnyedén kiveheti a 
következőképpen: 
miután eltávolította a 
tartályból a mikrosziva-
csot, a felső víztartályból 
egyszerűen húzza ki a 
PÍ®-szűrőt.
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A TARTÁLYOK ŰRTARTAMA

MAUNAWAI KANCSÓ betöltő tartály:
kb. 1,1 liter
MAUNAWAI KANCSÓ főtartály:
kb. 1,4 liter

A SZŰRÉS IDŐTARTAMA

Az átfolyás időtartama kb. 4-7 perc/liter (a csapvíz 
minőségétől függően). Ha ennél tovább tart, a 
PÍ®-szűrőben vagy a mikroszivacsban levegő ma-
radt – ez akadályozza az átfolyást. 

GARANCIA

A szűrők kivételével a rendszer valamennyi részé-
hez 2 éves garanciát biztosítunk.

A PÍ-szűrőpatron és a mikroszivacs korlátozott 
garanciájának időtartama 30 nap.

Garanciaigényt csak érvényes vásárlási bizonylat-
tal áll módunkban elfogadni.

FELELŐSSÉG

A Green d’Or GmbH nem tartozik felelősséggel 
különösen azokban az esetekben, amelyek nem 
képezik a MAUNAWAI víztisztító rendszer részét.

A nem rendeltetésszerű használatból adódó károk 
esetén a garanciaigény nem érvényesíthető.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma leírása:
A betöltőtartályból a víz a szűrők mellett a 
főtartályba folyik. 

Lehetséges okok:
1. A mikroszivacs túl száraz, így nem érte el teljes 
méretét és rugalmasságát. 
2. A PÍ®-szűrőpatron nincs rendesen a helyén, így 
a víz szűretlenül a főtartályba áramlik.
3. A PÍ®-szűrőpatron teteje alatti szilikontömítés 
nem illeszkedik rendesen.

Megoldási javaslatok:
1. Csak akkor helyezze be a mikroszivacsot, ha már 
teljesen puhára ázott, majd egyenletesen nyomja 
olyan mélyen a PÍ®-szűrő tetejére, amennyire lehet!
2. Nyomja a PÍ®-szűrőpatront határozottan a ga-
ratba, hogy a szilikontömítés a szűrő és a tartály 
között rögzítve legyen!
3.Vegye ki a szilikontömítést, majd helyezze be 
újra!

Probléma leírása:
A víz nagyon lassan (literenként 20 percnél to-
vább) vagy egyáltalán nem folyik át a rendszeren.

Lehetséges okok:
1. A mikroszivacs túl száraz, és akadályozza a víz 
áthaladását.
2. Levegő van a mikroszivacs alatt és a PÍ®-
szűrőpatronban.
3. A patron felső részében található mész/vízkő 
szűrő a használat révén besűrűsödhet, összeta-
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Méretek:

KANCSÓ            :

Magasság: 27 cm 
Szélesség: 25 cm 
Mélység:   8 cm (alul)
  10 cm (felül)

KANCSÓ komplett:

Magasság:  29 cm
Szélesség: 19 cm
Mélység:  13 cm (alul)

KAPCSOLAT 

GeoMag Water KFT. 
1095 Budapest, 
Soroksári út 164.
E-Mail: 
info@maunawai.hu
Web: www.maunawai.hu
Tel: +36 20 447 1677
Fax: +36 28737 175

Forgalmazói partnerünk-
höz is bizalommal fordul-
hat, akitől a MAUNAWAI 
víztisztító rendszert besze-
rezte!

padhat és elzáródhat – megakadályozva ezzel a 
víz továbbjutását.

Megoldási javaslatok:
1. Áztassa be a mikroszivacsot annyi ideig, amíg 
teljesen átázik és puha lesz. 
2. Nyomja többször a mikroszivacsot egy tiszta 
kanállal a patron tetejére, így távozni tud az alatta 
található levegő.
3. Vegye ki a PÍ®-patront, rázza meg és ütögesse 
meg a patronfedél körül, hogy a szűrőanyag újra 
elkeveredjen, majd helyezze be ismét a szűrőt. A 
víz így már maximális sebességgel fog átfolyni.

Probléma leírása:
A víznek szokatlan szaga vagy íze van.

Lehetséges okok:
1. A Pí-szűrőpatron még nincs rendesen átöblítve.
2. Rossz minőségű víz került a rendszerbe (pl. 
kéntartalmú vagy magas mangántartalmú víz).
3. Elhasználódott a PÍ®-szűrőpatron.
4. Baktériumok vagy algák kerültek a víztisztító 
rendszerbe.

Megoldási javaslatok:
1. Szűrjön le további két adag csapvizet!
2. Kóstolja meg a vizet mielőtt megszűrné. Öblítse 
ki újra a mikroszivacsot!
3. Cserélje ki a PÍ®-szűrőpatront!
4. Vizsgálja meg, hogy a mikroszivacsnak nincs-e 
szokatlan szaga vagy nem színeződött-e el! 
Helyezze a mikroszivacsot 3-4 órára ecetes víz-
be, majd öblítse át alaposan! Ha ez sem segítene,  
használjon új mikroszivacsot!

Probléma leírása
Zöld lerakódás jelent meg a mikroszivacson, 
a felső tartályban vagy az alsó tartályrészen.

Lehetséges okok:
A szűrni kívánt víz nitráttartalmú és a kancsó 
gyakran fényforrás közelében van. A nitrát növé-
nyi növekedést okoz. A fény elősegíti az algáso-
dást, ezáltal a nitrát lebomlását idézi elő. Ez az 
első lerakódás rendszerint veszélytelen, egészség-
károsító hatása nincs. Ennek ellenére a kannát 
alaposan tisztítsa ki!

Megoldási javaslatok:
1. Ne tegye a szűrőt fényforrás közelébe, kivált-
képp ne az ablakba! 
2. Tisztítsa ki a kancsót!
Cserélje ki a PÍ®-szűrőpatront és a mikroszivacsot, 
majd célszerű sötét helyre tenni a szűrőt
(pl. hűtőszekrénybe).

További kérdése lenne?
Keressen minket e-mailben:
info@maunawai.hu 
vagy hívjon minket a ………….-as számon!
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PÍ®-SZŰRŐPATRON
használat időtartama: 
kb. 2-3 hónap

MIKROSZIVACS
Használat időtartama:
kb. 6-7 hónap
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MAUNAWAI KANCSÓ
SZŰRŐCSERÉK ESEDÉKESSÉGE

használat 
kezdete:

Következő 
csere:

használat 
kezdete:

Következő 
csere:

www.maunawai.hu


