
  Használati útmutató



Figyelem! A rendszer biológiailag szennyezett vagy ismeretlen eredetű víz tisztítására nem használható!

Az alábbi utasítások betartása biztosítja a termék problémamentes működését és a gyártó garanciájának érvényességét.

A terméket csak szakképzett szerelő telepítheti. 
Kizárólag a gyártó által előállított eredeti pótalkatrészekkel, szűrőbetétekkel, tartozékokkal használható.

1) Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet mielőtt telepíti a készüléket!
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) Cső gyorscsatlakozóba helyezése vagy gyorscsatlakozó csonkhoz kapcsolása után a csatlakoztatott részt 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 használjon teflon szalagot.
8) Szűrőbetét vagy membrán cseréje előtt alaposan mossa meg a kezét.
9) Szűrőpatron vagy membrán telepítésénél figyelembe kell venni a víz folyási irányát.Minden patronon nyíl jelzi a víz áramlási
irányát.
10) Készüléket minden esetben az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, ellenkező esetben a visszaküldést nem fogadják el.
11) 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 - 42 °C
Víznyomás................................................................................................................................................................................................4 bar
Vízellátás csatlakozási mérete. . ...............................................................................................................................................................1/2”
Kimeneti csövek. . ....................................................................................................................................................................................1/4”
Méret (magasság, szélesség, mélység). ........................................................................................................................390 x 355 x x100 mm

FONTOS! A rendszert biztosítani kell a helyi vízellátó rendszerek okozta magas nyomás vagy hirtelen
nyomásváltozások ellen. Nyomásszabályozót kell telepíteni a rendszer vízellátását biztosító bemenetnél. A rendszer
optimális működési nyomása 4 bar. Nyomásszabályozó telepítésének elmaradása a garancia elvesztéséhez vezet. 
A nyomásszabályozó külön megvásárolható. Catalog nr.:ADV-REG_K.

3. A doboz tartalma

Víztisztító készülék
EXCITO

 Krómozott
 csaptelep
 FXFCH17-C

Krómozott adapter
FT06

 1/2” MIP x 1/2” FIP x 1/4 FIP

 Teflon 
tömítő

 TAS0004

 Elzáró szelep

 SEWBV1414

Csővezeték

KTPE14W

 Kezelési 
útmutató

 I-EXCITO-B

Kulcs

HU

1. Biztonsági intézkedések



    4. Csatlakozási leírás

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


     5. Rendszer beépítése





    6. Csaptelep beépítése



    7. Patron csere
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     8. Membráncsere
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    9. Szűrőbetétek

Élettartam*

3-6
hónap

3-6
hónap

3-6
hónap

3-6
hónap

3-6
hónap

LeírásSzűrő
típusok

AIPRO-20M-QM 
A szűrőbetét polipropilénből készült, amely hatékonyan
megakadályozza a 20 mikronnál nagyobb üledékek átjutását.
Igen hatékonyan szűri meg a homokot, agyagot, rozdát és egyéb
üledékeket.

AISTRO-2-QM 
A patronban speciális vízlágyító-vastalanító szűrőközeg található,
amely csökkenti a víz keménységét és a vas koncentrációját.

 AICRO-3-QM 
 Az aktív szénszűrő magas minőségű aktív kókusz szénből készült.
 Akár a 99%-át eltávolítja a klórnak, az üledékeknek és a szerves 
 szennyeződésnek. Emellett javítja a víz ízét és aromáját.

 AICRO-4-QM 
 A KDF speciális szűrőközeggel ellátott aktív szénszűrő magas
minőségű aktív kókuszszénből készült. Akár a 99%-át eltávolítja a
klórnak, üledékeknek és a szerves anyagoknak. Ezen kívül a speciális
szűrőanyag eltávolítja a nehézfémeket, például az ólmot, nikkelt,
krómot, és még sok mást. E mellett javítja a víz ízét és aromáját.

TLCHF-2T 
Eltávolítja mechanikus szennyeződéseket, például a
rozsdát, a homokot, az iszapot, a lebegőanyagokat, és
néhány baktériumot és vírust. Átlátszó házban kapható.

*Függ a megszűrt víz mennyiségétől, minőségétől és a szennyeződés szintjétől.

A rendszer első használatbavétele előtt és minden egyes szűrőbetét cseréje után a rendszert át kell öblíteni 
vízzel legalább 10 percen keresztül. Következő lépésként hagyja a rendszert készenlétben 5-6 órán keresztül.
Ezek után az eljárások után szűrt és tiszta vizet tud fogyasztani.
Figyelem! 
A szűrőbetétekkel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el, ha:

-a védőcsomagolást már kinyitották,
-a szűrőpatron egyszer már használatba került.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Gyártó nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért.
Gyártó fenntartja a jogát, hogy a megadott technikai 
információkban előzetes bejelentés nélkül bármikor 
változtatásokat és módosításokat hajtson végre.
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