
 
 

Használati útmutató 
 
 
 
 
 
 
 

1. Biztonsági figyelmeztetés 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Figyelem! A rendszer biológiailag szennyezett vagy ismeretlen eredetű víz tisztítására nem használható! 
A terméket kizárólag szakemberrel szereltesse be. Kizárólag a gyártó által gyártott eredeti alkatrészek, 
kiegészítők és szűrőbetétek használhatók a berendezéshez. Csak ezen utasítások betartásával garantálható 
a berendezés hiba nélküli működése. A gyártó a fenti utasítások betartásával vállalja garanciát a termékre. 
Amennyiben nem tartja be a biztonsági előírásokat, az a gyártói garancia elvesztéséhez vezet. 
 

1) Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót mielőtt beszereli a berendezést. 
2) Ellenőrizze, hogy az összes elem rendelkezésre áll a beépítéshez. (lásd a 3. pontban) 
3) Felhívjuk a figyelmét, hogy a rendszer telepítése után, valamint minden szűrőbetét és az ultraszűrő cseréje 
után, és abban az esetben is, ha hosszabb ideig nem használja a terméket, el kell végezni egy átöblítési eljárást 
mielőtt a rendszert újra használatba vesszük. 



4) A cső gyorscsatlakozóba helyezése vagy gyorscsatlakozó csonkhoz kapcsolása után a satlakoztatott részt a 
biztonsági kapoccsal biztosítani kell. 
5) Cső össze- vagy szétkapcsolásakor ügyeljen, hogy a cső ne törjön el (megfelelő telepítéskor a cső 1,5 cm 
hosszan van a gyorscsatlakozóba helyezve). 
6) Biztosítsa a gyorscsatlakozót a biztonsági kapoccsal a cső behelyezése után. 
7) Műanyag alkatrészek tömítésére kizárólag Teflon szalagot használjon. 
8) Vegye figyelembe a víz folyásirányát a szűrőbetétek behelyezésekor. Minden szűrőbetéten egy nyíl mutatja a 
víz folyási irányát. 
9) A szűrőbetétek behelyezésekor mindig kövesse a nyilakkal jelölt vízfolyási irányt. 
10) Készüléket minden esetben az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, ellenkező esetben a visszaküldést 
nem tudjuk elfogadni. 
11) A Gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha a terméket másra nem, csak ivóvíz szűrése céljából használják. 
12) Gyártó nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért. 
13) Gyártó fenntartja a jogát, hogy a megadott technikai információkban előzetes bejelentés nélkül bármikor 
változtatásokat és módosításokat hajtson végre. 
Csak eredeti Aqua Market® és Aquafilter® cserealkatrészeket, szűrőpatronokat és membránokat használjon. 
A termék használata során előforduló semmilyen kárért az Aquafilter felelőséget nem vállal, ha mást gyártótól 
származó alkatrészek kerülnek felhasználásra. 
 

2. Műszaki adatok 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Vízhőmérséklet: 2 - 45 °C 
Víznyomás: 6 bar 
Vízellátás csatlakozási mérete: 1/2” 
Kimeneti csövek: 1/4” 
Méret (magasság, szélesség, mélység): 438 mm x 100 mm x 360 mm 
 

3. A csomag tartalma 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 

 
 

 
 
 
 

4. Mi az ORP? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Az ORP – Oxidation Reduction Potential Potential (oxidáció redukciós, oxidáció csökkentési potenciál) egy 
speciális mérési módszerrel mérhető érték, amellyel meg lehet állapítani egy anyagról, hogy mennyire csökkenti 
más anyagok oxidációját, mérőegysége: mV (milivolt). 
Az ORP-t ORP mérővel lehet mérni. +150 mV és -600 mV között a legjobb az ORP érték a szervezetünk 
szempontjából. Minél magasabb az ORP érték, pl.: +150 mV- +600 mV annál kedvezőtlenebb az adott anyag 
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szervezetre gyakorolt hatása. Az ORP érték az anyag electron leadó és felvevő képességének a mutatója. Az 
alacsony ORP értékű víz nagyon hatásos antioxidáns, a szabad gyökök természetes semlegesítője. A szabad 
gyökök felelősek a rákos sejtek kialakulásáért. Az alacsony ORP tartalmú víz lúgos közeget alakít ki a szervezetben, 
amely csökkenti a szervezet elsavasodását. A szervezet savasodása súlyos betegségek kialakulásához vezet, mint 
érelmeszesedés, elhízás.  
 

5. BACINIX technológia 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A BACinix ™ egy innovatív anyag, amelynek az előállítása az antbakteriális nanosilver technológián alapszik. A 
Bacinix hatékonyan védi a szűrőbetéteket a baktériumok elszaporodásától. A baktériumok elszaporodhatnak a 
szűrőbetétekben, ha a víz túl lassan folyik át a rendszeren, vagy ha több napon keresztül nem használjuk a 
berendezést. A használatban lévő szűrőbetétek maximális élettartama 6 hónap. 6 hónap után mindenképp ki kell 
cserélni a szűrőbetéteket, különben megnő a bakteriális fertőzés kockázata. Annak ellenére, hogy a BACinix ™ 
technológia megakadályozza a baktériumok elszaporodását, ne használja a szűrőbetéteket 6 hónapnál hosszabb 
ideig. Ezen időszak letelte után, ki 
kell cserélni a szűrőbetéteket még akkor is, ha a rendszert ritkán használják. 
 

6. Hajlékony műanyag csövek bekötése gyorscsatlakozóhoz: JG (John Guest) 
és QC (Quick Connector) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Távolítsa el a műanyag csöveket. 
1) Távolítsa el a biztonsági kapcsokat a gyorscsatlakozóról (1. ábra) 
2) Nyomja be a gyorscsatlakozó peremét (2. ábra) 
3) Húzza ki a hajlékony csövet (3. ábra) 
Csövek csatlakoztatása 
1) Nyomja be a hajlékony csövet 1,5 cm mélyen a gyorcsatlakozóba (4. ábra) 
2) Helyezze fel a biztonsági kapcsot (5. ábra) 
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6.1. Szűrőbetét lecsatlakoztatása és csatlakoztatása könyökcsatlakozóról (új szűrőbetét könyökcsatlakozóval)  
 
1) Távolítsa el a biztonsági kapcsokat a gyorscsatlakozóról (1. ábra) 
2) Nyomja be a gyorscsatlakozó peremét és húzza vissza a csövet. (2. ábra) 
3) Csavarja ki a belső és külső csatlakozókat a régi szűrőbetétekből. (3. ábra) 
4) Vegye ki a régi Teflon szalagot (4. ábra). 
5) Tegyen be több réteg friss Teflon szalagot, a csatlakozó bekötésével ellenkező irányba helyezze el. (5. ábra) 
 
A könyökcsatlakozó csatlakoztatása az új szűrőbetéthez 

1) Tekerje be a könyökcsatlakozót az új szűrőbetétbe. 
Figyelem! NE csatlakoztassa le a könyökcsatlakozót miután megkezdte a telepítést! A könyökcsatlakozó 
kitekerése szivárgást okozhat. (6. ábra)  
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6. Összekötési ábra 

 
 

 

 
7. A rendszer telepítése – 1. ütem 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Figyelem! A Gyártó nem vállal felelősséget olyan sérülésekért és hibákért, amelyek a szakszerűtlen 
telepítésből vagy használatból erednek. 
A rendszer telepítése 2°C (35.6°F) hőmérséklet felett lehetséges. 
 

 
Zárja el a vízvezetéket. 
 

Kapcsolja le a hajlékony csövet az 
elzárószelepről. Fontos! Az elzárószelep és 
cső között egy gumigyűrű található – ne 
veszítse el! 



 
 

Csavarja a krómozott adaptert az elzáró szelepre a 
SEWBV1414 szelep könnyebb szerelése és nyitása-zárása 
érdekében. Tegyen gumitömítést a csatlakozások közé. 
 

Tekerjen fel Teflonszalagot az elzárószelepre. 

 
 

Csavarja a SEWBV1414 elzárószelepet az FT06 
bekötőidomba. 
 

Tegyen szorítóanyát a hajlékony csőre és 
csatlakoztassa be a SEWBV1414 szelepbe – 
nyomja be a csövet a szelepbe és húzza meg a 
szorítóanyát. 

 
SEWBV1414 szelep hajlékony csövének bekötése a rendszer 
bemenetébe (IN – piros kör) 

 

 

8. Rendszer telepítése – csatlakozás fali csaptelephez 
Figyelem! A Gyártó nem vállal felelősséget olyan sérülésekért és hibákért, amelyek a szakszerűtlen 
telepítésből vagy használatból erednek. 
A rendszer telepítése 2°C (35.6°F) hőmérséklet felett lehetséges. 
Figyelem! A rendszer telepítése előtt távolítson el minden a telepítéshez szükséges elemet ami szükséges a 
beszereléshez. 



 
Zárja el a víztisztító csapját Szerelje le a csapot a falról. 

 

 
Csavarja fel az FT07 bekötőidomot a hideg vizes csőre a 
SEWBV1414 szelep könnyű felszerelése és nyitása-zárása 
érdekében. Figyelem: tegyen gumitömítést a 
csatlakozások közé! 

Tekerjen fel néhány réteg Teflon szalagot az 
elzárószelepre (SEWBV1414). 

 

 
Csavarja be a SEWBV1414 szelepet az FT07 adapterbe. Helyezze az anyát a csőre, nyomja rá a 

csövet golyóscsapra, majd húzza 
meg az anyát! 

 

 
 

Csavarja rá az adaptert (FT02) a vízcsőre. FONTOS! Ne 
feledje a tömítéseket visszatenni! 
 

Szerelje vissza a fali csaptelepet. 



 
Csatlakoztassa a csövet a rendszer bemenetéhez (piros kör).  

 

 
9. Rendszertelepítés: FXFCH-17C csaptelep beszerelése 
 

Készítsen egy 12 mm-es furatot a konyhapulton vagy a 
mosogatótálcán. (abban az esetben ha a mosogató 
zománcozott a 
gyártó által javasolt fúrószárat használjon) 
2. A csap menetes szárára (1) először a takarólemezt (2) majd 
a 
gumialátétet (3) húzza rá. 
3. Helyezze a csapot a furatba. 
4. A mosogató alatt helyezze a gumi (4,5) és a fém alátéteket 
(6) a 
csap szárára és húzza meg a fém anyát. (7) 
5. Illessze a műanyag csövet (11) a csap szárára úgy, hogy 
előtte 
húzza a csőre a fém anyát (10), majd a szorítógyűrűt (9), 
tegye 
be a csőbe a betétet, (8) húzza meg a fém anyát. 
5) Csatlakoztassa a cső másik végét a készülék kimenetére 
(fehér) 

 

 

10. Szűrők cseréje 
 

Szűrőbetét típusa Leírás Élettartam/ hónap* 

AIPRO-1M-CL 5 mikronos polipropilén szálakból font előszűrő, amely 
kiszűri az 5 mikronnál nagyobb szennyeződéseket, 
ilyenek a rozsda, homok, üledékek 

3-6 

AISTRO-L-CL 
 

Magas minőségű vízlágyító gyantát tartalmazó 
szűrőbetét, amely csökkenti a víz keménységi fokát. 

3-6 

FCCBL-S-CL 
 

Kétlépcsős aktívszén-szűrő, amely az 1. lépésben 
eltávolítja a klórt, klórszármazékokat és szerves 
szennyező anyagokat. A 2. lépcsőben javítja a víz ízét 

3-6 



és kiszűri a vízből a kellemetlen szagot okozó 
szennyeződéseket. 

AIFIR-100 
 

Lúgosító, ORP (oxidációs-redukciós potenciál) 
csökkentő szűrőbetét, amelynek köszönhetően a víz 
lúgos lesz csökkentve a szervezet elsavasodását. 

6-12 

AICRO-AB 
 

Kókuszdióhéj aktív szén és antibakteriális 
utószénszűrő, amely javítja a víz ízét és megakadályozz 
a baktériumok elszaporodást. 

3-6 

 
*A szűrőbetétek élettartama függ a víz szennyezettségétől. Használat előtt és szűrőcsere esetén folyassa a vizet 
kb. 15 percen keresztül. Utána pihentesse a rendszert 5-6 órán keresztül, hogy a szűrők aktiválódjanak. Ez után 
a rendszer készen áll a víz szűrésére. 

 
11. Szűrőpatronok cseréje 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Zárja el a hideg víz sarokszelepet.  Nyissa ki a csapot a víztisztítón, kiegyenlítve 
így a nyomást. 

 

 
Távolítsa az összes csövet a rendszer leszerelése előtt.  Vegye le a készülék burkolatát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.1 Szűrőbetétek cseréje – szokványos csatlakozókkal 
 

 
Vegye ki a AIPRO-1M-CL szűrőbetétet a tartó bilincsekből. 
 

Az AIPRO-1M-CL szűrőbetét csöveit 
csatlakoztassa le, nyomja meg a csatlakozók 
belső gyűrűjét. 

1. Vegye le a biztosító gyűrűket. 
2. Nyomja meg szimmetrikusan a 

csatlakozók belső gyűrűjét. 
3. Húzza ki a csövet. 

Figyelem! Ez a folyamat a 6.1 pontban már le 
volt írva! Figyelem! A cső eltávolításakor 
rendkívül körültekintően járjon el, mert a cső 
sérülése a víz folyásához, szivárgásához 
vezethet. 

 
 

Csavarja ki a csatlakozókat az AIPRO-1M-CL szűrőbetétből. 
 

Távolítsa el a régi Teflon szalagot a 
csatlakozóról. 

 
Tekerjen néhány réteg Teflon szalagot a csatlakozóra. 
Figyelem! Kizárólag Teflon szalag használható szigetelésre, 
kender nem! A Teflon szalagot a csatlakozó betekerési 
irányával ellentétesen helyezze fel 
 

Csavarja be a csatlakozókat az új 
szűrőbetétbe. Figyelem! Ha már 
csatlakoztatta a csatlakozókat, ne tekerje le 
azokat a telepítés során, mert szivárgást 
okozhat. 

 
 
 



 
 

Csatlakoztassa a vízcsövet a csatlakozó szabad végéhez. 
Győződjön meg arról, hogy a víz folyásirányának megfelelően csatlakoztatja a csöveket, azaz a befolyó víz 
csövét a befolyás irányába, a kifolyó víz csövét a kifolyás irányába. Nyomja be a csövet a csatlakozóba kb. 1,5 
cm mélyen, majd tegye fel a biztosító gyűrűt. Figyelem! Ez a folyamat a 6.1 pontban már le volt írva! 
Figyelem! A cső eltávolításakor rendkívül körültekintően járjon el, mert a cső sérülése a víz folyásához, 
szivárgásához vezethet. 

 

 
 
Helyezze vissza a szűrőbetétet a tartóbilincsekbe. A többi szűrőbetét cseréjénél kövesse a fenti utasításokat. 
Minden egyes szűrőcsere után minimum 15 percig folyassa a vizet a berendezésen keresztül. Ez után a rendszer 
készen áll a víz szűrésére. 


