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Kérjük, olvassa el mielőtt használatba veszi a készüléket! 

  



1  Tisztavíz Üzletház 

Bevezetés/Szerkezeti ábra 
Javasoljuk, hogy a berendezés megfelelő működése, és hosszú élettartama érdekében 
használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót! 

 

 

 

 
  

 

Javasoljuk, hogy a berendezés megfelelő működése, és hosszú élettartama érdekében 
használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót! 
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Működési módok 
 

1. A bekötés után dugja be a hálózati csatlakozót! 
Győződjön meg arról, hogy a fűtéskapcsoló és a 
hűtéskapcsoló nincs bekapcsolva az elektronikus 
panelen, hogy elkerülje azok száraz működését! 
A tartály átöblítéséhez az első adag tisztított vizet 
engedje le! 

2. Melegítés: 
Várjon, amíg a tartályok megtelnek RO vízzel! 
Nyomja meg a „Hot Power” gombot! Ha a„Hot 
Power” és a „Heating” jelzőfény kigyullad, a 
készülék megkezdi a melegítést. 
A melegítés befejeztekor a „Keep Warm” jelző 
gyullad ki és a „Heating” fény kialszik, ekkor a víz 
felmelegedett. 
Ha a forró vizet újra kell melegíteni, nyomja meg 
a „Reboil” gombot 

3. Hűtés: 
Várjon, amíg a tartályok megtelnek RO vízzel! 
Nyomja meg a „Cold Power” gombot, ekkor a 
„Cold Power” jelző kigyullad és a hűtés 
megkezdődik. Mintegy két óra múlva a hűtés 
leáll, és a hűtött víz elkészül. 

Megjegyzés: 

• Hogyan lehet eldönteni, hogy a tartályok tele 
vannak? 
Nyomja meg a hideg- és melegvizes-csapot! Ha a 
víz jön a csapokból, akkor a tartályban elegendő 
víz van. 

• A rajzon látható (nyíllal jelölt) hőfokszabályzó 
csavart, kérjük, ne állítgassa. Ha hidegebb vízre 
van szüksége, hívjon szerelőt! 
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Tartálybekötési ábra 
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Vízbekötési ábra 

 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

 

 

 

 

 

Háromutas közbetét 

¼”-os golyóscsap 

Sarokszelep 

A sarokszelep után iktassa be a közbetétet, majd a flexibilis cső 
bekötése után csavarja be az ¼”-os golyóscsapot! 
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A komplett szűrőcsere és a fertőtlenítés menete 
 

1. Zárja el a berendezés bejövő vízcsapját, (kéknyelű fém 
csap) a karnak merőlegesen kell állnia.  
Amennyiben szivattyús készüléke van, a betáp kábelt 
is ki kell húzni a konnektorból és áramtalanítani kell. 
 
 

2. A tiszta vizes kifolyócsap megnyitásával engedje le a 
tartályban lévő összes vizet! Érdemes eltárolni a 
kifolyt vizet, mert akár 16 óráig nem lehet használni a 
készüléket. 
 

 

3. Az előszűrők cseréjét 6 havonta szükséges elvégezni. 
A szűrőházakat a szűrőház kulcs segítségével kell 
letekerni, majd a használt szűrőket ki kell dobni 
(poharas szűrőkészlet esetén csak a betétet, a többi 
szűrőtípus esetén a ház és a szűrő nem elválasztható, 
ezért az egészet ki kell dobni). 
Poharas szűrőtípus esetén az üres szűrőházakat 
mossa ki mosogatószeres vízzel. 

 
 

4. Poharas szűrőtípus esetén, mielőtt betenné az új szűrőket a megtisztított szűrőházakba, 
adagoljon 10 ml Nanosept aqua fertőtlenítőszert elosztva az első három szűrőpohárba!  
Egyéb szűrőtípus esetén a fertőtlenítőszert, a szűrőház nyílásán keresztül juttassa be! 
 

5. Poharas szűrőtípus esetén helyezze az új szűrőket a szűrőházba, majd tekerje vissza a 
készülékbe, egyéb szűrőtípus esetén csak tekerje vissza a szűrőket! 
Ügyeljen a szűrők helyes sorrendjére, folyás irány szerint az első az 5 mikronos, a második 
a C.T.O. (tömbösített szén), a harmadik pedig az 1 mikronos szűrő legyen! 
Fontos a poharas szűrőtípusú szűrőházakon lévő O- gyűrűk elhelyezkedésének 
ellenőrzése, illetve szilikonzsírral vagy szappannal történő újboli lekezelése! 
A szűrőházakat először kézzel, majd a szűrőkulccsal is szükséges meghúzni. 
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A komplett szűrőcsere és a fertőtlenítés menete 
6. Az RO membrán cseréjét 1-2 évente szükséges elvégezni 

vízminőségtől függően. 
A membráncsere menete: csavarja le a membránház 
fedőkupakjába bemenő csatlakozó idom anyacsavarját, 
így ki tudja húzni a csövet az idomból! A szűrőház kulcsa 
segítségével tekerje le a membránház kupakját, és egy 
fogóval, forgó mozdulatok segítségével húzza ki a 
membránt! 
A membránház kimosása és az O- gyűrűk ellenőrzése és 
kezelése után helyezze be az új RO membránt! 
Fontos: Dolgozzon tiszta kézzel vagy gumikesztyűvel, 
lehetőleg ne érintse meg a membránt máshol, csak a 
műanyag végénél, illetve érdemes bekenni a membránon 
lévő vastag tömítőgyűrűt szilikonzsírral vagy 
mosogatószerrel! 

 
7. Az utószénszűrő cseréje évente szükséges. 

 

8. Amennyiben a készüléken található egyéb kiegészítő patron pl: energetizáló modul, 
visszasózó patron, stb., úgy keresse meg honlapunkon a kiegészítő cseréjére vonatkozó 
javaslatot, vagy kérje ki kollégáink szakvéleményét! 
 

9. Amíg a készülék továbbra is elzárt állapotban van, vízmentesen, szerelje le a tartályhoz 
vezető csövet, és adagoljon bele 10 ml fertőtlenítőszert, majd szerelje vissza a csövet, 
ügyelve, hogy ne csöpögjön ki a szer! Használjon védőkesztyűt! 
 

10.  Nyissa meg a bejövő víz csapját (kéknyelű fém csap), majd 5 perc után zárja el újból, és 
hagyja állni minimum 6-8 órát! Nyissa meg a tisztavizes kifolyócsapot, de amint 
megjelenik a víz, azonnal zára el, így a csaphoz is eljut a fertőtlenítőszer! 

 

11. Nyissa meg a bejövő víz csapját (kéknyelű fém csap), várjon minimum 1 órát, majd a 
tisztavizes kifolyócsap megnyitásával engedje le az összes vizet, ezt ismételje meg még 
egyszer fogyasztás előtt! 

Figyelem: A fertőtlenítés negyedévente javasolt! Amennyiben a víztisztító készülék nem 
volt rendszeresen fertőtlenítve úgy közvetlenül a fertőtlenítés után végezze el még 
egyszer a fertőtlenítést!  
Ha segítségre lenne szüksége, kérje szervizszolgáltatásunkat!  
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Biztonsági emlékeztető 

 

A készüléket kizárólag RO víz felhasználására tervezték. Kérjük, ellenőrizze a 
forróvíz-tartályt 3-6 havonta. Ha vízkövet talál, kérjük, tisztítsa ki citromsavval. A 
vízkő a készüléket maradandóan károsíthatja, vagy egyéb hibákat okozhat. 

  

A fal és a készülék között legalább 
15 cm-es távolságot biztosítson! 

Ne érintse meg a biztonsági 
szelepet ha a készülék működik! 

A készülék csatlakozóját csak megfelelő 
feszültségű hálózati aljzatba dugja be, 

hosszabbítót lehetőség szerint ne 
használjon! 

Ne állítsa a készüléket olyan 
helyre, ahol azt kisgyerekek 

könnyen elérhetik! 

Óvja a készüléket közvetlen 
napsütéstől, hősugárzástól és 

nedvességtől! 
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Tisztítás és karbantartás 
 

 

 

Megjegyzés:  

1. A belső alkatrészeket és az elektronikát nem érheti víz. 
2. Meghibásodás vagy sérülés esetén, kérjük, vegye fel a forgalmazóval a 

kapcsolatot a szakszerű szervizszolgáltatás érdekében! 
  

1. Bizonyosodjon meg az 
árammentesítésről mielőtt 
a készülék tisztításához 
kezd! 

2.  Vegye le a felső fedelet, a biztonsági 
szelep fedelét és a melegvíz-tartály 
fedelét, hogy ki tudja húzni a 
rozsdamentes csövet a forró 
tartályból, nyomja meg a forróvíz-
csap karját és engedje le a vizet! 

Rozsdamentes  
acélcső 

3.  Vegye le a fő tartály fedelét, hogy 
ki tudja venni a kivezető csatlakozót! 
Nyomja meg a szobahőmérsékletű 
vizes csapot és eressze le a tartályból 
a vizet, hogy folytatni tudja a 
tisztítást! 

Leeresztő 
záródugó 

Húzza ki a záródugót, amellyel 
teljesen le tudja ereszteni a hidegvíz-
tartályt! 

Kifolyó 
csatlakozó 
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Üzemeltetési szabályok 
 

1. A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A 
kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.  

2.     A termék baktériumok elszaporodás elleni védelmét biztosítani kell az 
alábbiakkal: kezdeti és rendszeres fertőtlenítés (legalább 3 havonta), ezüstözött 
szűrőanyag. A szűrőtölteteket kimerülésük esetén, de a tölteteken kialakuló 
esetleges bakteriális szennyezettség miatt legfeljebb 3 havonta a használati 
útmutatóban megadott módon ki kell cserélni. A termékhez opcionálisan kérhető 
UV-lámpa a mikrobiológiai kockázatot csökkenti.  

3.     Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napos) üzemszünet, valamint fertőtlenítés után 
szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a 
kisberendezést át kell öblíteni, legalább 2 tartálynyi vizet ki kell folyatni. 2-3 napos 
üzemszünet után, de lehetőleg előtte a tartályban stagnáló vizet ki kell engedni, 
majd használat előtt legalább 1,5 liter vizet ki kell folyatni. A tartályban stagnáló, 
valamint az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal 
felhasználni nem szabad. Nagy ammónium tartalmú nyersvíz esetén a nitrit 
megjelenésének kockázata nő, így a termékek alkalmazása során a helyi ivóvíz 
minőségét figyelembe kell venni.  

4.     A termék által kezelt víz fogyasztása az ezüstkioldódás miatt nem javasolt 3 éven 
aluli kisgyermekek számára.  

5.   A beüzemelést és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak 
szervizszolgáltatásként kell biztosítania a felhasználó részére. Fertőtlenítés és 
karbantartás során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható amely megfelel a 
201/2001. (X.25.) kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM 
együttes rendeletben leírtaknak. 
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Üzemeltetési szabályok 
A termék közösségi helyeken történő alkalmazásakor az alábbi kiegészítő 
alkalmazási feltételek betartása szükséges: 
- A Berendezés alkalmazását a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak 
be kell jelenteni. 
-Gyerekintézményben és egészségügyi intézményben a Berendezés nem 
alkalmazható. 
-Az elvégzett szűrőcserékről, fertőtlenítésről és egyéb karbantartási 
műveletekről szerviznaplót kell vezetni. 
-A Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden 
felhasználó számára elérhető legyen. 
 - A Berendezés használata során az alábbi táblázatban részletezett 
vízvizsgálati programot kell elvégezni félévenkénti gyakorisággal a megadott 
paraméterek vonatkozásában, hogy az utótisztításra alkalmas termékek által 
biztosított kezelt víz (szobahőmérsékletű) és a vízadagolásra alkalmas termékek 
esetén az egyéb víztípusok (meleg, hideg, szobahőmérsékletű és szénsavas) 
megfeleljenek a Korm. rendelet követelményeinek. A vízminőség ellenőrző célú 
mintavételezést, mintaszállítást és vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal 
szükséges elvégeztetni. A vízvizsgálati eredményeket a helyileg illetékes 
népegészségügyi hatóság részére szükséges megküldeni. 

 
6.      

7.  
8.  
9.  

Utótisztító kisberendezésekhez 
tartozó víztípus 

Vizsgálandó paraméterek 

Kezelt víz (szobahőmérsékletű) 

telepszám 22°C,Pseudomonas aeruginosa, 
pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, 

összes keménység, ammónium, nitrit 

Vízadagoló kisberendezésekhez 
tartozó víztípus 

Vizsgálandó paraméterek 

Egyéb biztosított víztípusok (meleg, 
hideg, szénsavas) 

telepszám 22°C,Pseudomonas aeruginosa, 
pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, 

ammónium, nitrit 
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10. A termék a vizsgálati eredmények alapján alkalmas az összes szervetlen ion 
tartalom, ezzel együtt az összes keménység, az aktív klór, a szerves anyag 
tartalom, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A 
termék alkalmas a csapvíz ólomtartalmának eltávolítására. A termék alkalmas a 
kezelésre szánt ivóvíz összes keménységének jelentős csökkentésére. Mivel a 
berendezés nem biztosítja a kezelt víz megfelelő ásványi anyag pótlását, a kezelt 
víz összes keménysége nem éri el a magyar előírásokban szereplő minimális 
értéket, így a kezelt víz nem felel meg a magyar előírásoknak, hosszú távú, 
kizárólagos ivóvízként történő fogyasztása nem javasolt. Egyéb háztartási célból a 
kezelt víz korlátlanul felhasználható. 

11.   A termék közösségi helyeken történő alkalmazása esetén az alábbi kiegészítő 
alkalmazási feltételeket javasoljuk: 

- az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell 
jelenteni; 

- gyerekintézményekben és egészségügyi intézményben a termék 
alkalmazását nem javasoljuk; 

- az elvégzett szűrőcserékről, fertőtlenítésről és egyéb karbantartási 
műveletekről szerviznaplót kell vezetni; 

- javasoljuk a terméket közösségi helyeken UV-lámpával együtt alkalmazni; 
- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden 

felhasználó számára elérhető legyen. 
  A termék irodákban történő alkalmazása esetén az alábbi kiegészítő alkalmazási 
feltételeket javasoljuk: 
- az elvégzett szűrőcserékről, fertőtlenítésről és egyéb karbantartási 

műveletekről szerviznaplót kell vezetni; 
- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden 

felhasználó számára elérhető legyen. 
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Szerviznapló 
 

Dátum Elvégzett munka Megjegyzés Aláírás 
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Garancialevél 

 

 
Típus: RO 929 LUXUS / RO 929CW / RO 959 / RO 293 

Gyártási szám: 
 

Gyártó: Jetsun RO Co., Ltd. 

Jótállási idő: 1 év 

Eladás dátuma: Év:                     Hónap:                    Nap: 

Vevő neve: 
 

Beszerelés helye: 
 

 

1. A garanciális javítás nem vonatkozik a sérülésekre és a gondatlan felhasználásból 
adódó hibákra, extra modulokra (energetizáló kerámia, nyomásszabályozó fém, 
stb.), illetve elfertőződésre, és a szűrőcserét követő két hónap után a kiszállásra. 

2. Garanciális javítás csak akkor végezhető, ha a garanciajegyen feltüntetett eladási 
dátumtól számított 1 év még nem telt el, 

3. Illetve, ha a szűrőcsere megtörtént cégünk által éves szinten. 
4. A garanciajegy csak kitöltve, aláírva és lebélyegezve érvényes. 

 
Ügyfélszolgálat : Tiszatavíz - Üzletház- Víztisztító-Szerviz Kft. 

1133 Budapest, Váci út 108. 

Tel: 36 1 238-0609 

Mobil: 06 70 451 8902 

E-mail: info@tisztaviz-uzlethaz.hu 

www.tisztaviz-uzlethaz.hu 
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