
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destylator Lifeenergy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznaj się z instrukcją przed użytkowaniem ! 

 

Pobór energii 750 W 

Pojemność 4 litry 

Waga 4,5 kg 

Zasilanie 220-240V 



 

INSTRUKCJA I MONTAŻ 

Montaż dzbanka 

1. Zdejmij pokrywę destylatora odłączając wcześniej zasilanie. 

2. Wyjmij ze środka dzban z pozostałymi elementami. 

3. Nałóż obwódki na wgłębienia dzbanka dociągając dwa końce 

metalowych obwódek do dziurek na rączce. 

4. Obwódki powinny się trzymać na dzbanie. 

5. Złączenia musza być w tej samej linii. 

6. Długim śrubokrętem dokręć śrubki. 

7. Sprawdź czy rączka została stabilnie przykręcona i czy nie ma luzów. 

8. Nałóż pokrywkę wycięciem przy dziubku. 

9. Dzban jest gotowy do użycia. Uwaga! Dzban jest wykonany ze szkła i 

może ulec rozbiciu, na co należy uważać. 

Montaż / demontaż końcówki z filtrem 

1. Włóż filtr zachowując kształt litery U do końcówki. 

2. Wepnij pionowo końcówkę, tak aby otwór na kapiącą wodę był dalej 

od destylatora. 

3. Chcąc zdjąć końcówkę, należy pociągnąć ją do siebie, wypinając pierw 

zaczepy najbliżej pokrywy destylatora. 

Obsługa destylatora 

Destylatora należy wypełnić wodą do zaznaczonego od środka poziomu 

„Full”. Następnie nakładamy pokrywę i podłączamy do dolnej części 

destylatora. Zakładamy końcówkę z filtrem (patrz wyżej) i podstawiamy 

dzban dziubkiem bezpośrednio przy końcówce. Podłączamy urządzenie do 

zasilania i wciskamy przycisk „Reset”. Od tego momentu przebiega proces 

destylacji, aż do samoczynnego zakończenia.  

Nim zaczniesz kolejny proces destylacji odczekaj co najmniej 30 min (w 

chłodnym pomieszczeniu). 

Każdą saszetkę filtra z węglem aktywnym należy wymieniać raz na 2-3 

miesiące przy regularnym użyciu (przy rzadkim korzystaniu z destylatora 

zaleca się wymianę nawet raz na miesiąc) - od pierwszego użycia. Przed 

każdym użyciem można saszetkę namoczyć. Nie należy ich przechowywać w 

okolicach źródła ciepła. Zużyta saszetka może być jeszcze wykorzystana do 

usuwania zapachów z lodówki czy obuwia. 

Czyszczenie 

Nasyp proszku czyszczącego (8-10g, ok. 1 łyżki stołowej) do destylatora i zalej 

wodą do poziomu „Full”. Uruchom urządzenie na 30 min (pamiętaj o 

podłożeniu naczynia na skapującą wodę), po czym wylej resztę wody i 

przepłukaj pojemnik. Uwaga na złączenia elektryczne. 

Uwagi 

Chroń destylator przed upadkiem z wysokości. 

Uważaj aby nie zalać pokrywy destylatora ani wtyczek wodą. 

Zawartość 

Destylator Lifeenergy, szklany dzbanek, proszek do czyszczenia, trzy filtry.  

Gwarancja 

Warunki gwarancji określone są w załączonej karcie gwarancyjnej. 

Zachowaj kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu w celu przekazania 

urządzenia na serwis. 

Dane telefoniczne i adresowe znajdziesz na karcie gwarancyjnej. 


