
A belső tisztítás, vízkőtelenítés  4-6 hetente 

Ajánlott elvégezni élelmiszeripari vízkőtelenítővel vagy háztartási citromsavval, 

az alábbiakban leírtak alapján. 

- áramtalanítsa a készüléket ( húzza ki az elektromos tápvezetéket a szabványos

220V-os dugaszolóaljzatból)

- zárja el a hálózati víz sarokszelepét

- csatlakoztassa le a vízautomatát a hálózati vízről

o a gyorscsatlakozó működését a mellékelt ábra mutatja

- csatlakoztassa a fertőtlenítő szűrőházat a vízautomata és a sarokszelep közé a 
mellékelt 6-os külső átmérőjű műanyag csővel

o a szűrőház tetején jelölve van a folyásirány, ezt vegye figyelembe (IN-be, 
OUT-ki)

- tekerje le a szűrőház alját, majd töltsön bele élelmiszeripari vízkőtelenítőt

- tekerje vissza a szűrőház alját, majd kézzel szorítsa meg

- nyissa meg a sarokszelepet

o ekkor a hálózati víz beáramlik a szűrőházba
- helyezze áram alá a berendezést (dugja be az elektromos

tápvezetéket a szabványos 220V-os dugaszolóaljzatba)

- ügyeljen arra, hogy a meleg víz funkció ne legyen bekapcsolva

o a kapcsoló a berendezés hátulján helyezkedik el a felső kétharmadban

o ez a kapcsoló piros színű, alatta HOT felirat található

- nyomja meg a szóda gombot és addig tartsa, amíg a szódavíz áramlása szakaszossá 
nem válik

- várja meg, amíg a szóda szivattyúja fel nem tölti a karbonátort.
o a szóda szivattyúja halk monoton zajt hallat működéskor (ez normális), a 

szódatartály akkor telt meg, amikor a szivattyú működése nem hallható

- nyomja meg a meleg víz gombot és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a fertőtlenítő 
oldat meg nem jelenik

o ennél a típusnál először a kulcs szimbólummal ellátott gombot kell 
megnyomni, közvetlen utána a meleg víz gombot

- nyomja meg a hidegvíz gombot és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a fertőtlenítő 
oldat meg nem jelenik.

- Várjon 10 percet.



o a várakozási idő alatt, zárja el a hálózati víz sarokszelepét, nyomja meg 1 
másodpercre a hideg vizes gombot, kösse le a vízkőtelenítéshez használt 
szűrőházat és bekötő csövet

o csatlakoztassa vissza a berendezést a sarokszelepen lévő 6mm külső 
átmérőjű

o csőhöz a gyors csatlakozón keresztül

- A behatási idő elteltével, a szűrőház lecsatlakoztatását követően annyi 
vizet kell átengedni a kifolyón keresztül miden tartályból, hogy az ott 
kijövő víz teljesen szag- íz- és szín mentes legyen.

Napi használat 

Amennyiben naponta használja a készüléket nincs teendője. Kérem, ügyeljen 

a készülék és a környéke tisztántartására. 

Üzemszüneti teendők 

Amennyiben a készüléket kikapcsolták vagy 2-3 napig nem 

használták ajánlott 3 liter víz kiengedése minden egyes funkció 

esetén. 

Technikai és biztonsági információk 

1) A vízadagolók kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról

működtethetők, és a vízadagolók nem eredményezhetik a bevezetett víz

minőségének romlását.

2) A forgalmazónak, vagy megbízottjának a vízadagolók fertőtlenítését és átöblítését az

üzembe helyezés előtt el kell végeznie. A használat során a vízadagolókat tartállyal együtt

legalább háromhavonta fertőtleníteni szükséges, amit a forgalmazó web oldalán árult

fertőtlenítő szettel akár ön is el tud végezni, de kérheti külön díj ellenében, hogy

munkatársunk végezze el azt.

3) Hosszabb (2-3 nap) üzemszünet után fogyasztás előtt a tartályban lévő vizet le kell

engedni, a berendezést át kell öblíteni (1,5 – 2 liter víz kifolyatása). Az átöblítés során

nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.

4) Felszerelés után a használatba vétel előtt javasolt a termék átöblítése. Az átöblítés

során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.

5) A hálózati vízadagoló berendezések ivóvíz utótisztító töltettel együtt történő



alkalmazásának feltétele hogy a töltet rendelkezzen az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

(OTH) által kiadott alkalmazási engedéllyel, illetve a töltet baktériumok elszaporodása 

elleni védelme megoldott (ezüstözött aktívszén, nanotechnológiával előállított aktívszén, 

illetve KDF szűrőházban lévő aktívszén töltetet). A töltet alkalmazása során be kell 

tartani a vonatkozó OTH engedélyben megadott alkalmazási feltételeket. 

Cégünk nem vállal felelősséget az alábbiak közvetett vagy közvetlen következményeiért: 

- Szabálytalan beszerelés

- A készülék szabálytalan használata

- Helytelen elektromos vagy vízcsatlakoztatás

- Karbantartás, fertőtlenítés elmaradása

- Jogosulatlan technikai beavatkozás

- Nem eredeti alkatrészek beszerelése

- A berendezés nem ivóvíz minőségű vízzel történő üzemeltetetése esetén

Amennyiben probléma lépne fel a használat során, és nem tudja megoldani a 

problémát, kérjük, kapcsolja ki a készüléket, és hívja ügyfélszolgálatunkat! 

Telefon:06 70 984-1767 




