
NÁVOD NA POUŽITIE



NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENSKÝ

Vitaj vo svete LUCY®

Ďakujeme, že si si vybral filtračnú karafu LUCY® ako svoj nový obľúbený filtračný 
systém. Zisti viac o produkte a o tom, ako používať filtračnú karafu LUCY®. Aby si 
s filtračnou karafou LUCY® dosiahol ten najlepší výsledok, pozorne si prečítaj a 

dodržiavaj návod, ako aj bezpečnostné upozornenia.
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1. O filtračnej karafe LUCY®

• LUCY® Clarity Pad filtruje chlór, ako aj určité ťažké kovy, zvyšky liekov, estrogény* a iné hrubé častice, 

ako sú mikroplasty. Udržuje zdravé minerály ako horčík a vápnik vo vode

• Výrazne zlepšuje chuť a vôňu vody z vodovodu.

• 1 LUCY® Clarity Pad môže nahradiť približne 240 plastových fliaš (500 ml fliaš) a znížiť tvoj ročný 

plastový odpad.

• Udržateľnejšie ako porovnateľné filtračné riešenia vďaka minimalizácii používania plastových a 

recyklovateľných obalov.

• Filtračná karafa LUCY® ponúka veľmi rýchly proces filtrácie.

• Filtračný výkon testovaný podľa európskych noriem DIN EN 17093:2018 a DIN 10521:2009.

• Vyrobené in EÚ.

• LUCY® Clarity Pad je vyrobená tak, aby vydržala cca 4 týždne alebo 120 l pri každodennom používaní 

a je ľahko vymeniteľná.

• Navrhnutá pre všetky štandardné chladničky.

*podrobnosti nájdeš v kapitole 5



2. Čo je vo vnútri?

1. 1 x vrchnák*, ktorý zabraňuje rozliatiu.

2. 1 x vnútorný valec* (850 ml), do ktorého 

možno pridať nefiltrovanú vodu.

3. Sklenená karafa (2 l) vyrobená z 

kvalitného, borosilikátového skla – 

vyrobené v EÚ.

4. 1 x LUCY® Clarity Pad vyrobená z 

aktívnych uhlíkových vlákien vrátane 

inovatívnej technológie výmeny iónov 

(patentované a vyrobené v Japonsku).

5. 1 x držiak filtra*, ktorý drží filtračnú 

vložku LUCY® Clarity Pad na mieste pre 

efektívny proces filtrácie.

*Bez BPA a vyrobené v Rakúsku
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• Pred vložením filtračnej vložky si umy ruky s mydlom a vodou, aby sa zabránilo kontaminácii.

• Používaj iba so studenou vodou z vodovodu (nepoužívaj horúcu alebo sýtenú vodu).

• Vymeň LUCY® Clarity Pad po prefiltrovaní 120 l vody z vodovodu (približne každé 4 týždne).

• Vo filtračnej karafe LUCY® nepoužívaj nápoje waterdrop® Microdrinks, Microtea, Microenergy ani iné 

prípravky do vody, pretože by to kontaminovalo filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad a následne by bola 

nepoužiteľná. Používaj iba vodu z vodovodu.

• Neskladuj vodu vo filtračnej karafe LUCY®, keď sa nepoužíva. Filtračná vložka LUCY® Clarity Pad by 

mala medzi použitiami vyschnúť. Prefiltrovanú vodu uchovávaj v karafe v chladničke.

• Ak voda zostane v karafe dlhšie ako 24 hodín, mala by sa vyliať. Ak karafu s filtrom nepoužívaš dlhšie 

ako dva týždne, odporúčame filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad vymeniť.

• Ideálne umývať všetky časti jemnými čistiacimi prostriedkami, bez abrazívnych čistiacich prostriedkov, 

ručne pri max 50 °C. Nepoužívaj tvrdú stranu špongií, pretože poškriabu povrch plastových častí.

• Vyhoď filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad do komunálného odpadu.

• Nevyberaj filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad z držiaka počas jej životnosti. Akonáhle vymeníš LUCY® 

Clarity Pad na konci jej životnosti, dôkladne držiak umy.

Ak si chceš kúpiť novú filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad, navštív
go.waterdrop.com/clarity-pad alebo naskenuj tento QR kód pomocou mobilu.

Podrobný popis Ako používať filtračnú karafu LUCY® nájdeš v kapitole 4

Tipy na používanie filtračnej karafy LUCY®

3. Skôr ako začneš



4. Ako používať filtračnú karafu LUCY®

Opatrne vybaľ filtračnú karafu LUCY® a vyber držiak filtra zo spodnej časti 

vnútorného valca.

KROK 1

Všetky jednotlivé časti dôkladne umy jemným čistiacim prostriedkom a 

teplou vodou, odstránia sa tak potenciálne zvyšky z výroby. Nepoužívaj 

brúsnu stranu špongie, pretože by mohla poškriabať materiál.

KROK 2 

Dôkladne si umy ruky mydlom a vodou. Opatrne rozbaľ priloženú 

filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad. Filtračná vložka LUCY® Clarity 

Pad je krehká, zaobchádzaj s ňou opatrne.

KROK 3 

Vlož filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad do držiaka filtra.

KROK 4 



KROK 5 

KROK 6 

KROK 7

Vlož vnútorný valec do sklenenej karafy. Uisti sa, že malá šípka na okraji 

ukazuje na sted výlevky.

Vlož vnútorný valec do sklenenej karafy. Uisti sa, že malá šípka na okraji 

ukazuje na stred výlevky.

Ak chceš aktivovať filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad, naplň karafu 

studenou vodou z vodovodu, čím spustíš filtračný proces. Opakuj a vylej 

prvé dve karafy filtrovanej vody (aspoň 2 l). Filtračná karafa LUCY® je 

teraz pripravená na použitie!

Ak chceš získať video návod, naskenuj QR kód alebo priamo zadaj odkaz.
go.waterdrop.com/filter-carafe-instructions



5. Výkon a výdrž filtra filtračnej karafy LUCY®

Nasledujúce látky môžu byť filtrované podľa európskych noriem DIN EN 17093:2018 a DIN 10521:2009. 

Testy vykonalo akreditované laboratórium Eurofins so 4 litrami za deň.

Celá správa tu: go.waterdrop.com/clarity-pad-performance

Platí pre nasledujúce modely: LUCY® Clarity Pad 7 mm (predávanej v Európe).

Testovaná prevádzková kapacita je 120 l. Testovaný prevádzkový prietok je 4 l za deň.

Prevádzková teplota je 4 až 30 °C.

Skladovacia teplota je 0 až 50 °C.

Teplota vody z vodovodu je 4 až 20 °C.

Filtračný výkon

Látka Požadovaná norma 60 l 90 l 120 l

Olovo

Meď 

> 90  % (EN DIN 17093 : 2018)

> 80 % (DIN 10521 : 2009)

> 99,9 %

> 97,5 %

> 99,9 %

> 94,0 %

> 99,9 %

> 90,1  %

Ťažké kovy

> 80% (EN DIN 17093 : 2018)

> 50% (EN DIN 17093         : 2018)

> 50% (EN DIN 17093 : 2018)

> 99,9 %

> 99,9 %

> 99,9 %

> 99,9 %

> 99,9 %

> 99,9 %

> 99,9 %

> 99,9 %

> 99,9 %

Chlór

2, 4, 6 TCP

Geosmin

Pre chuť a vôňu

EN DIN 17093 :  2018 > 99,9 % >   90,7 % > 91,9 %ß-Estradiol

Zvyšky liekov



Používaj iba s pitnou vodou z vodovodu. Nepoužívaj s vodou, ktorá je mikrobiologicky nebezpečná alebo 

má neznámu kvalitu, bez adekvátnej dezinfekcie pred alebo po použití filtračnej karafy LUCY®.

Testovanie prebiehalo v laboratórnych podmienkach. Výkon filtra sa môže líšiť v závislosti od miestnych 

podmienok vody. Kontaminanty alebo iné látky odstránené alebo redukované týmto systémom úpravy 

vody nemusia byť nevyhnutne prítomné aj v tvojej vode.

6. Často kladené otázky a riešenie problémov

OTÁZKA

Aká je hlavná výhoda používania tohto produktu?

Ak chceš zlepšiť kvalitu a chuť + odstrániť látky* z vody z vodovodu - je to pre teba ideálny produkt! 

Ako získam nové filtračné vložky LUCY® Clarity Pad?

Môžeš si ich objednať na našej stránke v balení po 3, 6 alebo 12 kusov.

Ako je možné, že je filtračná karafa LUCY® udržateľná?

Filtračná karafa LUCY® je navrhnutá tak, aby fungovala dlhšiu dobu a vďaka nej bude voda každý deň 

spoľahlivo chutiť čistotou a sviežosťou (ak sa používa podľa návodu). To znamená, že už nemusíš kupovať 

vodu vo fľašiach na jedno použitie zo supermarketu – vyhneš sa tak plastovému odpadu. A keďže teraz 

piješ viac vody, z dlhodobého hľadiska sa dopracuješ k zdravšiemu a udržateľnejšiemu životnému štýlu.

Čo čistí lepšie: LUCY® Smart Cap alebo filtračná karafa LUCY®?

Zatiaľ čo LUCY® Smart Cap deaktivuje až 99,9999 % choroboplodných zárodkov, ako sú plesne a 

baktérie, a možno ju použiť na cestách, LUCY® Filter Carafe je produkt, ktorý môžeš používať doma, 

filtruje ťažké kovy, chlór, zvyšky liekov, estrogény a mikroplastové častice. Obe majú rôzne účely a môžu 

byť dobrým riešením na tvojej ceste k čistej vode z vodovodu.

*Viac informácií nájdeš v časti 5



PROBLÉMY

Prečo tečie voda pomaly?

Filtračná vložka LUCY® Clarity Pad môže byť upchatá a je čas ju vymeniť. Akonáhle táto situácia nastane, 

prosíme okamžite filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad vymeň.

Moja filtrovaná voda má zrazu čudnú chuť – prečo?

Karafa je špinavá alebo filtračná vložka LUCY® Clarity Pad nie je správne nainštalovaná. Tiež by mohol 

byť čas vymeniť filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad. Vyčisti filtračnú karafu a správne nainštaluj novú 

filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad do držiaka filtra.

Dokáže LUCY® Clarity Pad filtrovať vápenec?

Vápenec sa tvorí z vápnika, ktorý je prítomný v pitnej vode. Na hladinu horčíka a vápnika filter nemá 

vplyv. Filtruje zlé látky a udržiava zdravé minerály vo vode.

Vo filtrovanej vode mám malé tmavé čiastočky. Čo to je?

V dôsledku výrobného procesu sa v tvojej vode môže počas prvého plnenia objaviť mierny oder 

malých uhlíkových častíc, ktoré sú viditeľné ako čierne častice. Odporúčame prepláchnuť vodný filter 

niekoľkokrát alebo dovtedy, kým čierne častice nezmiznú.



7. Bezpečnostné upozornenia a pokyny pre 
filtračnú karafu LUCY®

Ako osoba, ktorá používa filtračnú karafu LUCY®, si zodpovedná za prečítanie a dodržiavanie návodu 

na použitie, ako aj bezpečnostných upozornení a bezpečnostných pokynov na používanie filtračnej 

karafy LUCY®. Kompletné a aktuálne verzie používateľskej príručky a bezpečnostných upozornení 

a bezpečnostných pokynov sú vždy dostupné online na www.waterdrop.sk. Ak potrebuješ ďalšie 

informácie, pozri si naše často kladené otázky alebo kontaktuj tím podpory waterdrop® na adrese 

kontakt@waterdrop.sk.

Filtračnú karafu LUCY® používaj iba v súlade s návodom na použitie, bezpečnostnými upozorneniami a 

pokynmi. Nesprávne používanie filtračnej karafy LUCY® môže spôsobiť poškodenie a zranenie.

DÔLEŽITÉ! Pred použitím filtračnej karafy LUCY® si pozorne prečítaj užívateľskú príručku a 
bezpečnostné upozornenia a pokyny. Uisti sa, že im rozumieš.

• Filtračná karafa LUCY® sa môže používať iba s filtračnými vložkami LUCY® Clarity Pads. Účinnosť 

filtrácie bola testovaná iba s týmto typom filtračnej vložky. Účinnosť filtrácie nebola testovaná s inými 

filtračnými vložkami.

• Nerozoberaj ani neotváraj držiak filtra filtračnej karafy LUCY® po častiach. Môže to spôsobiť poruchu.

• Ak je karafa s filtrom LUCY® poškodená alebo inak modifikovaná, prestaň ju používať. Ak filtračná 

karafa LUCY® alebo ktorýkoľvek z jej komponentov nefunguje alebo nefunguje podľa očakávania, 

okamžite prestaň filtračnú karafu LUCY® používať.

• Filtračnú karafu LUCY® skladuj na suchom, tienistom a chladnom mieste. Nevystavuj ju priamemu 

slnečnému žiareniu.

• Karafu používaj iba v čistom prostredí, aby sa predišlo kontaminácii, ktorá pravdepodobne spôsobí 

množenie baktérií.

• Udržuj svoju filtračnú karafu LUCY® mimo dosahu vykurovacích telies, napr. rúra, kávovar.

• Filtrovaná voda z filtračnej karafy LUCY® je určená na ľudskú spotrebu, len na účely pitnej vody. 

Spotrebuj ju ihneď po procese filtrácie.



• Vymeň filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad po každých 120 l a približne 4 týždňoch za predpokladu 

každodenného používania priemernou rodinou.

• Uisti sa, že máš pripravenú novú filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad na výmenu. Filtračné vložky 

LUCY® Clarity Pads odporúčame skladovať v ich originálnom balení na chladnom a suchom mieste.

• Počas životnosti filtračnej karafy LUCY® sa na produkte môže usádzať vodný kameň. Odporúčame 

pravidelne čistiť a odvápňovať filtračnú karafu LUCY® pomocou bežnej domácej odvápňovacej 

kvapaliny na báze kyseliny citrónovej. Odporúčame používať iba jemné čistiace prostriedky, žiadne 

abrazívne čistiace prostriedky. Najskôr odstráň filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad.

• Všetky časti karafy s filtrom umy ručne jemným čistiacim prostriedkom pri maximálnej teplote 50 °C. 

Najskôr odstráň filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad.

• Filtračná karafa LUCY® nesmie byť čistená a/alebo používaná deťmi bez dozoru.

• Zabráň akémukoľvek poškodeniu filtračnej karafy LUCY®. S filtračnou karafou LUCY® zaobchádzaj 

veľmi opatrne, aby sa predišlo poškodeniu jej komponentov.

• Filtruj iba studenú vodu z vodovodu.

• Pravidelne kontroluj filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad. V prípade jej znečistenia ju musíš okamžite 

vymeniť.

• Filtračná karafa LUCY® sa musí používať iba s vodou, ktorá je kvalifikovaná ako pitná voda alebo 

riadne testovaná pitná voda v súlade s platnými zákonmi. Pri používaní filtračnej karafy LUCY® 

dodržuj zákonné požiadavky alebo pokyny príslušných úradov týkajúce sa opatrení alebo úprav 

potrebných na zabezpečenie alebo zvýšenie kvality pitnej vody. Ak úrady nariadia varenie vody, voda 

filtrovaná z filtračnej karafy LUCY® sa musí tiež prevariť (a následne vychladnúť pred použitím s 

filtračnou karafou LUCY®). Po zrušení dočasného príkazu na varenie vody alebo upozornenia úradmi 

je potrebné filtračnú karafu LUCY® dôkladne vyčistiť a pred použitím s neprevarenou vodou je 

potrebné nainštalovať novú filtračnú vložku LUCY® Clarity Pad.

• Ak lekár odporúča prevarenú vodu pre určité skupiny ľudí (napr. dojčatá, osoby s oslabenou imunitou); 

to platí aj pre vodu filtrovanú pomocou filtračnej karafy LUCY®. Bez ohľadu na použitú vodu sa na 

varenie vody odporúča používať riad z nehrdzavejúcej ocele alebo rýchlovarné kanvice so skrytými 

prvkami na varenie vody. Najmä ľudia citliví na nikel by mali na varenie vody používať spotrebiče 

vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo rýchlovarné kanvice so skrytými prvkami na varnie vody.



• Po nainštalovaní novej filtračnej vložky LUCY® Clarity Pad nechaj cez karafu pretiecť aspoň 2 l 

studenej vody z vodovodu. Pred vypitím filtrovanej vody z vodovodu, z karafy zlikviduj prvé 2 l vody.

• Filtračná vložka LUCY® Clarity Pad podlieha odchýlkam. To môže viesť k miernemu odieraniu malých 

uhlíkových častíc do filtrovanej vody, ktoré sú viditeľné ako čierne kúsky. V prípade, že spozoruješ 

častice uhlíka, odporúčame prepláchnuť vodný filter niekoľkokrát alebo dovtedy, kým čierne častice 

nezmiznú.

LIKVIDÁCIA

Zabezpeč správnu likvidáciu filtračnej karafy LUCY® v súlade s miestnymi predpismi. Rôzne komponenty 

filtračnej karafy LUCY® môžu vyžadovať rôzne spôsoby likvidácie.

Balenie filtračnej karafy LUCY®: dá sa vyhodiť do papierového odpadu a je plne recyklovateľné.

Balenie filtračnej vložky LUCY® Clarity Pad: môže sa likvidovať v papierovom odpade a je úplne 

recyklovateľná.

Filtračná vložka LUCY® Clarity Pad: musí sa zlikvidovať ako zvyškový odpad.

Sklenená karafa: môže sa likvidovať ako komunálny odpad alebo podľa miestnych predpisov o recyklácii.

Plastové časti: môžu sa likvidovať v komunálnom odpade alebo podľa miestnych predpisov o recyklácii.

ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKA

Upozorňujeme, že waterdrop® nemôže prijať žiadnu zodpovednosť, ak nebudeš postupovať podľa 

uvedených pokynov na použitie.


