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MANUAL DE UTILIZARE

ROMÂNĂ

Bine ai venit în lumea LUCY®

Îți mulțumim că ai ales Carafa cu filtru LUCY® ca noul tău sistem preferat de filtrare 
a apei. Află mai multe despre acest produs și despre cum să utilizezi Carafa cu filtru 
LUCY®. Pentru a obține cele mai bune rezultate cu Carafa cu filtru LUCY®, te rugăm 

să citești și să urmezi cu atenție manualul, precum și avertizările de siguranță.
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1. Despre Carafa cu filtru LUCY®

• Filtrul LUCY® Clarity Pad filtrează clorul, precum și anumite metale grele, reziduuri de medicamente și 

estrogeni* și alte particule grosiere, cum ar fi microplasticul. Păstrează mineralele sănătoase precum 

magneziul și calciul în apă .

• Îmbunătățește vizibil gustul și mirosul apei de la robinet.

• 1 filtru LUCY® Clarity Pad poate înlocui aproximativ 240 de sticle de plastic (sticle de 500 ml) și poate 

reduce deșeurile anuale de plastic.

• Mai sustenabil decât alte soluții de filtrare datorită utilizării minime a ambalajelor din plastic și 

reciclabile.

• Carafa cu filtru LUCY® oferă un proces de filtrare foarte rapid.

• Performanța de filtrare a fost testată conform standardelor europene DIN EN 17093: 2018 și DIN 

10521: 2009.

• Fabricată în UE.

• Un filtru LUCY® Clarity Pad a fost creat pentru a dura aprox. 4 săptămâni sau pentru 120 l, folosit 

zilnic și poate fi înlocuit cu ușurință.

• Conceput pentru a se potrivi tuturor frigiderelor standard.

*vezi capitolul 5 pentru detalii



2. Ce conține?

1. 1x Capac* anti-scurgere.

2. 1x Cilindru intern* (850 ml) unde se 

poate adăuga apa nefiltrată. 

3. Carafă din sticlă (2 l) fabricată din sticlă 

borosilicată robustă, de înaltă-calitate - 

fabricată în UE.

4. 1x filtru LUCY® Clarity Pad fabricat 

din fibre de carbon activat, inclusiv o 

tehnologie inovatoare de schimb ionic 

(patentată și fabricată în Japonia).

5. 1x Suport pentru filtru* ce menține 

o poziție corectă a filtrului LUCY® 

Clarity Pad pentru un proces de filtrare 

eficient.

*fără BPA și fabricat în Austria
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• Spălă-te pe mâini cu apă și săpun înainte de a introduce filtrul, pentru a evita contaminarea.

• A se folosi doar apă de la robinet (nu folosi apă caldă sau carbogazoasă).

• Înlocuiește filtrul LUCY® Clarity Pad după filtrarea a 120 l de apă de la robinet (aproximativ la fiecare 4 

săptămâni).

• Nu utiliza capsule Microdrink, Microtea, Microenergy waterdrop® sau alte arome în Carafa cu filtru 

LUCY®, deoarece va contamina filtrul LUCY® Clarity Pad și îl va face inutilizabil. A se folosi doar apă de 

la robinet.

• Nu depozita apă în Carafa cu filtru LUCY® când nu este în folosință, astfel încât filtrul LUCY® Clarity 

Pad să se usuce între utilizări. Păstrează apa filtrată în carafa la frigider.

• Dacă apa rămâne în carafă mai mult de 24 de ore, recomandăm aruncarea acesteia. Dacă nu utilizezi 

carafa cu filtru pentru mai mult de două săptămâni, recomandăm înlocuirea filtrului LUCY® Clarity Pad.

• În mod ideal, toate piesele ar trebui spălate cu un detergent blând, fără agenți de curățare abrazivi, 

și manual, la max 50 ° C. Nu este recomandată folosirea părților dure ale bureților, deoarece acestea 

zgârie suprafața pieselor din plastic.

• Dispune de filtrul LUCY® Clarity Pad în deșeurile reziduale.

• Filtrul LUCY® Clarity Pad nu trebuie scos din suport pe durata sa viață. Dacă dorești să înlocuiești filtrul 

Clarity Pad la sfârșitul duratei sale de viață, suportul trebuie bine spălat.

Dacă dorești să cumperi un nou filtru LUCY® Clarity Pad, vizitează           

go.waterdrop.com/clarity-pad sau scanează acest cod QR cu telefonul.

O descriere detaliată a Modului de utilizare a Carafei cu filtru LUCY® este disponibilă 

în capitolul 4

Recomandări de utilizare a Carafei tale cu filtru LUCY®

3. Înainte de a începe



4. Mod de utilizare al Carafei cu filtru LUCY® 

Despachetează cu grijă Carafa cu filtru LUCY® și scoate Suportul pentru 

filtru din partea de jos a Cilindrului interior.

PASUL 1

Spală bine toate piesele individuale cu un detergent blând și apă caldă 

pentru a îndepărta potențialele reziduuri de producție. A nu se utiliza 

partea abrazivă a buretelui de curățare deoarece poate zgâria suprafața 

materialului.

PASUL 2 

Spală-te bine pe mâini cu apă și săpun. Despachetează cu grijă filtrul 

LUCY® Clarity Pad. Filtrul Clarity Pad® este fragil, a se manevra cu 

grijă.

PASUL 3 

Plasează filtrul LUCY® Clarity Pad în Suportul pentru filtru.

PASUL 4 



PASUL 5 

PASUL 6 

PASUL 7

Atașează Suportul pentru filtru în partea inferioară a cilindrului interior, 

apăsând și răsucind Suportul în același timp - până când se fixează în 

poziție.

Introdu Cilindrul interior în carafa de sticlă. Asigură-te că săgeata mică de 

pe margine este îndreptată spre centrul ciocului. 

Pentru a activa filtrul LUCY® Clarity Pad, este necesară umplerea Carafei 

cu apă rece de la robinet pentru a începe procesul de filtrare. Repetă și 

aruncă primele două Carafe cu apă filtrată (cel puțin 2 l). Carafa cu filtru 

LUCY® este acum gata de utilizare!

Pentru un tutorial video scanează codul QR sau introdu linkul direct

go.waterdrop.com/filter-carafe-instructions



5. Performanța de filtrare a Carafei cu filtru LUCY®

Următoarele substanțe pot fi filtrate conform standardelor europene DIN EN 17093: 2018 și DIN 10521: 

2009. Testele au fost efectuate de laboratorul acreditat Eurofins cu 4 l pe zi.

Raportul complet aici: go.waterdrop.com/clarity-pad-performance

Valid pentru următoarele modele: LUCY® Clarity Pad 7mm (vândut în Europa).

Capacitatea de utilizare testată este de 120 l. Debitul de utilizare testat este de 4 l pe zi. 

Temperatura de funcționare este de 4°- 30°C.

Temperatura de depozitare este de 0°- 50°C.

Temperatura apei de la robinet este de 4°- 20°C.

Performanță de filtrare

Substanță Cerințe normative 60 l 90 l 120 l

Plumb

Cupru

> 90  % (EN DIN 17093 : 2018)

> 80 % (DIN 10521 : 2009)

> 99,9 %

> 97,5 %

> 99,9 %

> 94,0 %

> 99,9 %

> 90,1  %

Metale grele

> 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 %

Clor

2, 4, 6 TCP

Geosmină

Pentru gust și miros

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

Reziduuri de medicamente



A se utiliza numai cu apă potabilă de la robinet. A nu se utiliza cu apă nesigură din punct de vedere 

microbiologic sau de calitate necunoscută, fără o dezinfecție adecvată înainte sau după utilizarea 

acesteia cu Carafa cu filtru LUCY®.

Testarea a fost efectuată în condiții de laborator. Performanța filtrului poate varia în funcție de condițiile 

apei locale. Substanțele contaminante sau alte substanțe îndepărtate sau reduse prin utilizarea acestui 

sistem de tratare a apei nu sunt neapărat prezente în apa pe care o folosești.

6. Întrebări frecvente și întreținere

ÎNTREBARE

Care este cel mai mare beneficiu în utilizarea acestui produs? 

Dacă dorești să îmbunătățești calitatea și gustul apei tale de la robinet + să îndepărtezi substanțele 

nedorite* – atunci acesta este un produs perfect pentru tine!

Cum pot cumpăra noi filtre LUCY® Clarity Pad?

Le poți comanda pe site-ul nostru în pachete de 3, 6 sau 12. 

De ce este Carafa cu filtru LUCY® sustenabilă?

Carafa cu filtru LUCY® a fost concepută să funcționeze pentru o perioadă mai lungă de timp și îți aduce 

siguranța că apa de băut are un gust curat și proaspăt pentru tine în fiecare zi (când este folosită conform 

instrucțiunilor de utilizare). Aceasta înseamnă că nu mai trebuie să cumperi apă îmbuteliată de unică 

folosință de la supermarket – și astfel eviți deșeurile de plastic. Și pentru că acum bei mai multă apă, te 

îndrepți spre un stil de viață mai sănătos și mai durabil pe termen lung.

Ce curăță mai bine: Capacul Smart LUCY® sau Carafa cu filtru LUCY® ?

În timp ce Capacul Smart LUCY® dezactivează până la 99,9999% dintre germeni precum ciupercile 

și bacteriile și poate fi folosit când ești pe drum, Carafa cu filtru LUCY® este un produs care poate fi 

*Vezi capitolul 5 pentru mai multe informații



folosit acasă și filtrează metalele grele, clorul, reziduurile de medicamente, estrogenii și particulele 

microplastice. Cele două produse au scopuri diferite și ambele pot fi soluții excelente în aventura ta 

către o apă curată de la robinet.

PROBLEME

De ce se filrează apa așa încet?

Filtrul LUCY® Clarity Pad poate fi înfundat și este timpul să îl înlocuiești. Te rugăm să înlocuiești imediat 

filtrul LUCY® Clarity Pad.

Apa mea filtrată are deodată un gust ciudat - de ce?

Carafa este murdară sau filtrul LUCY® Clarity Pad nu este instalat corect. De asemenea, ar putea fi 

timpul să înlocuiești filtrul Clarity Pad. Te rugăm să cureți Carafa cu filtru și să instalezi corect un nou 

filtru LUCY® Clarity Pad în Suportul pentru filtru.

Poate filtrul LUCY® Clarity Pad să filtreze calcarul?

Calcarul se formează din calciul prezent în apa de băut. Nivelurile de magneziu și calciu nu sunt afectate 

de filtru. Filtrăm elementele nocive și păstrăm mineralele sănătoase în apă.

Observ mici particule negre în apa mea filtrată. De ce?

În timpul primului proces de umplere, apa poate conține o ușoară abraziune a particulelor mici de 

carbon, vizibile ca particule negre, și aceasta se întâmplă datorită procesului de producție. Recomandăm 

spălarea filtrul de apă de mai multe ori sau până când particulele negre dispar.



7. Avertizări de siguranță și instrucțiuni pentru 
Carafa cu filtru LUCY®

În calitate de persoană care utilizează Carafa cu filtru LUCY®, ești responsabil pentru consultarea și 

respectarea manualului de utilizare, precum și a avertizărilor și instrucțiunilor de siguranță pentru 

utilizarea Carafei cu filtru LUCY®. Versiunile complete și actuale ale manualului de utilizare și avertizările 

și instrucțiunile de siguranță sunt disponibile în orice moment online pe www.waterdrop.ro. Pentru orice 

informații suplimentare, te rugăm să consulți Întrebările frecvente sau să contactezi echipa de asistență 

waterdrop® la romania@waterdrop.com.

Carafa cu filtru LUCY® trebuie utilizată numai în conformitate cu manualul de utilizare și cu avertizările 

și instrucțiunile de siguranță. Utilizarea necorespunzătoare a Carafei cu filtru LUCY® poate cauza daune 

și accidente.

IMPORTANT! Te rugăm să citești cu atenție manualul de utilizare și avertizările și instrucțiunile de 
siguranță înainte de a utiliza Carafa cu filtru LUCY® și asigură-te că ai înțeles informațiile oferite.

• Carafa cu filtru LUCY® poate fi utilizată numai cu filtrele LUCY® Clarity Pad. Performanța de filtrare a 

fost testată doar cu acest tip de filtru. Eficacitatea filtrării nu a fost testată cu alte filtre.

• Nu dezasambla și nu deschide Suportul pentru filtru al Carafei cu filtru LUCY® în componentele 

acesteia. Acest lucru poate provoca o defecțiune.

• Întrerupe utilizarea Carafei cu filtru LUCY® dacă este deteriorată sau modificată. În condițiile în 

care Carafa cu filtru LUCY® sau oricare dintre componentele sale nu funcționează deloc sau nu 

funcționează conform așteptărilor, întrerupe imediat utilizarea Carafei cu filtru LUCY®.

• Recomandăm depozitarea Carafei cu filtru LUCY® într-un loc uscat, cu umbră și răcoros. A nu se 

expune la lumina directă a soarelui.

• Recomandăm folosirea Carafei doar într-un mediu curat pentru a evita contaminarea ce poate 

provoca înmulțirea bacteriilor.

• Recomandăm păstrarea Carafei cu filtru LUCY® departe de elementele de încălzire, de ex. cuptor, 

aparat de cafea.



• Apa filtrată din Carafa cu filtru LUCY® este destinată consumului uman numai în scopuri de apă 

potabilă. Te rugăm să o consumi imediat după procesul de filtrare.

• Înlocuiește filtrul LUCY® Clarity Pad la fiecare 120 l, aproximativ la 4 săptămâni, luând în calcul o 

utilizare zilnică într-o familie medie.

• Asigură-te că ai la dispoziție un nou filtru LUCY® Clarity Pad pregătit pentru a-l înlocui pe cel vechi. 

Recomandăm păstrarea filtrelor LUCY® Clarity Pad în ambalajul lor original, într-un loc răcoros și 

uscat. 

• Pe durata de viață a unei Carafe cu filtru LUCY®, calcarul se poate acumula pe produs. Recomandăm 

curățarea și detartrarea Carafei cu filtru LUCY® în mod regulat cu un lichid de detartrare obișnuit pe 

bază de acid citric de uz casnic. Recomandăm numai utilizarea detergenților blânzi, și nu a agenților 

de curățare abrazivi. Asigură-te că ai îndepărtat mai întâi filtrul LUCY® Clarity Pad.

• Spălă manual toate părțile Carafei cu filtru cu un detergent blând la o temperatură maximă de 50C°. 

Asigură-te că ai îndepărtat mai întâi filtrul LUCY® Clarity Pad.

• Carafa cu filtru LUCY® nu trebuie curățată și/sau folosită de copii fără supraveghere.

• Evită orice deteriorare a Carafei cu filtru LUCY®. Manevrează Carafa cu filtru LUCY® cu mare grijă 

pentru a evita deteriorarea componentelor sale.

• Filtrează numai apă rece de la robinet.

• Verifică regulat filtrul Clarity Pad, dacă este murdar - trebuie schimbat imediat.

• Carafa cu filtru LUCY® trebuie utilizată numai cu apă calificată sau testată corespunzător pentru a fi 

sigură de băut (apă potabilă), în conformitate cu legile în vigoare. Recomandăm respectarea cerințele 

legale sau instrucțiunile de la autoritățile relevante pentru măsurile sau tratamentul necesar pentru 

asigurarea sau creșterea calității apei potabile atunci când utilizezi Carafa cu filtru LUCY®. Dacă 

autoritățile indică fierberea apei, apa filtrată din Carafa cu filtru LUCY® trebuie de asemenea fiartă 

(și ulterior lăsată să se răcească înainte de a o utiliza cu Carafa cu filtru LUCY®). După ce autoritățile 

elimină o recomandare temporară de fierbere a apei sau un aviz, Carafa cu filtru LUCY® trebuie 

curățată temeinic și un nou filtru LUCY® Clarity Pad trebuie instalat înainte de utilizarea carafei cu 

apă nefiartă.

• Dacă un medic recomandă apă fiartă pentru anumite grupuri de persoane (de exemplu, sugari, 

persoane cu imunitate afectată); acest lucru este valabil și pentru apa filtrată cu Carafa cu filtru 



LUCY®. Indiferent de apa folosită, recomandăm folosirea ustensilelor din inox sau ceainicelor cu 

elemente acoperite pentru a fierbe apa. În special, persoanele care sunt sensibile la nichel ar trebui 

să folosească aparate din oțel inoxidabil sau ceainice cu elemente acoperite pentru a fierbe apa.

• După instalarea unui nou filtru LUCY® Clarity Pad, a se lăsa cel puțin 2 l de apă rece de la robinet să 

curgă prin Carafă. Recomandăm aruncarea primilor 2 l de apă filtrată, înainte de a bea apa filtrată de 

la robinet din Carafă.

• Filtrul LUCY® Clarity Pad este supus unor variații. Acest lucru poate duce la o ușoară abraziune a 

particulelor mici de carbon în apa filtrată, ce devin vizibile sub formă de bucățele negre. În cazul în 

care observi particule de carbon, Recomandăm filtrarea succesivă a mai multor căni de apă sau până 

când particulele negre dispar.

RECICLAREA/ELIMINAREA MATERIALULUI DE AMBALARE

Asigură-te de eliminarea corespunzătoare a Carafei cu filtru LUCY® în conformitate cu reglementările 

locale. Diferitele componente ale Carafei cu filtru LUCY® pot necesita metode diferite de eliminare.

Ambalajul carafei cu filtru: poate fi aruncat în deșeurile de hârtie și este complet reciclabil.

Ambalajul filtrului Clarity Pad: poate fi aruncat în deșeurile de hârtie și este complet reciclabil.

Filtrul LUCY® Clarity Pad: Trebuie aruncat în deșeurile reziduale.

Carafa de sticlă: poate fi aruncată în deșeurile reziduale sau în conformitate cu reglementările locale de 

reciclare.

Componentele din plastic: pot fi aruncate în deșeurile reziduale sau în conformitate cu reglementările 

locale de reciclare.

RĂSPUNDERE ȘI GARANȚIE

Te rugăm să reții că waterdrop® nu-și poate asuma nici o răspundere dacă instrucțiunile de utilizare 

oferite nu sunt respectate.


