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Kérjük, olvassa el a használati útmutatót mielőtt használja a berendezést. 
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Alkatrészek 
 

 

A berendezés használata előtt kérjük, alaposan olvassa át a 
használati útmutatót és kövesse az utasításokat a megfelelő 

működés és a meghatározott élettartam elérésének érdekében. 
   

Fedél 

Melegvizes tartály 
(belül) 

IC szabályozó panel 

Biztonsági zár 

Hidegvíz adagoló gomb 

Szódavíz adagoló 
gomb 
Melegvíz adagoló gomb 

Csepptálca 

Hideg- és szódavíz tartály 
(belül) 
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Összeszerelési útmutató 
 

1. Szerelje szét az eredeti bejövő víz csapját. Kösse be a három utas 
csatlakozót és az ¼” bemeneti csapot, ahogy a kép mutatja. 

 

2. Csatlakoztassa az ¼” PE csövet az ¼” bemeneti csap és a 
bemenő víz csatlakozó közé. 
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 Hideg & meleg üzemelési mód 

 

1. Az összeszerelést követően csatlakoztassa a 
berendezést áramforráshoz. (Ellenőrizze , hogy a 
kapcsolók a hátoldalon az áramforráshoz való 
csatlakoztatás előtt kikapcsolt állapotban legyenek). 
A tartályok feltöltődése megkezdő dik. Körülbelül 2-
3 percet vesz igénybe a feltöltése. Ellenőrzésképpen 
nyomja meg a hideg- és melegvíz adagoló 
gombokat. Hagyja, hogy az összes víz kiürüljön a 
tartályokból, így átmosva azokat. Várja meg amíg a 
tartályok újra feltöltődnek, majd kapcsolja be a 

főkapcsolót és a berendezés használatra kész. 
 
 
2. Amikor a hidegvizes jelzőlámpa ég, a  hűtés zajlik. 
Ne kapcsolja ki és be gyakran a hálózati kapcsolót. A 
főkapcsoló minden egyes kikapcsolásakor várjon 
három percet, mielőtt újra bekapcsolná, hogy 
megakadályozza a gép károsodását. A hideg víz 
hőmérsékletét 4 - 10 ° C-ra állítjuk be. 
 
 
3. Kapcsolja be a melegvizes kapcsolót a hátoldalon, 
a melegítés megkezdődik, a melegvizes jelző lámpa 
kigyullad. A lámpa kialszik, ha a melegítés 
befejeződött és a forró víz felhasználásra kész. Ha a 
víz hőmérséklete nem elég magas a melegítés 
automatikus beindul. 

4. Ha forró vizet szeretne fogyasztani, nyomja meg a 
biztonsági zár gombot a kioldáshoz, majd nyomja meg 
a melegvizes gombot. A melegvizes gomb 5 
másodperc múlva újra lezár. 
 
 
5. Szivárgás észlelésekor a LED- jelzőfények  
kialszanak. Kérjük, szárítsa meg az érzékelő szondákat 
ruhával és indítsa újra a berendezést. A gép újra 
működni fog.  
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Co2 palack beszerelése 
 

1. Készítsen elő egy CO 2 palackot és nyomásszabályozót. Csatlakoztassa a 
CO2 palackot az adagolóhoz a nyomásszabályozóval az alábbi rajz 
szerint. Először, csatlakoztassa az utántöltő  csövet a 
nyomásszabályozóhoz, majd csatlakoztassa a nyomásszabályozót a CO2 

palackhoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Csatlakoztassa az adagolót az összeszerelt CO2 palackhoz. 
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Szódavíz üzemelési mód 
 

1. A CO2 palack beszerelése után kapcsolja 
be a szódavíz-kapcsolót a hátoldalon. 

  

 

 

 

 

 
  

2. Nyomja meg a szódavizes 
gombot, hogy kifolyjon az első  
adag szódavíz a tartályból. Az 
újonnan előállított szódavíz készen 
áll az ivásra. 
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Üzemeltetési szabályok 
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Tisztítás, karbantartás 
 

1. Tisztítás előtt győződjön meg 
róla, hogy a berendezés nem 
csatlakozik áramforráshoz. 

2. Távolítsa el a hideg- és melegvíz lefolyók kupakját. A tartályokban 
megmaradt víz ki fog folyni. A tisztítást megkezdheti, ha a tartályokból 
az összes víz kifolyt. Ha befejezte a berendezés tisztítását, ne felejtse 
el visszatenni a kupakokat a helyükre. 

Figyelmeztetés: Saját biztonsága érdekében, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot szakemberrel, ha a berendezés megsérült. 
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Hibaelhárítás 

Fennálló probléma Lehetséges okok Megoldás 

Nem melegszik fel a víz 

1. A melegvizes kapcsoló nincs 
bekapcsolva 

Kapcsolja be a melegvizes kapcsolót 

2. A víz szintje a tartályban nem éri el a 
biztonságosat Töltse fel vízzel 

3. A melegítési szakasz övid Indítsa újra a termosztátot 

4. Nem működik a konnektor  Használjon egy másik konnektort 

5. Probléma a termosztáttal vagy az 
IBC-vel 

Érdeklődjön a szervizszolgáltatónál 

Nincs hideg víz 

1.A hideg hőmérsékletet beállító gomb 
ki van kapcsolva 

Tekerje a hideg hőmérsékletet állító gombot “5” -
re 

2. A hűtési szakasz rövid  Érdeklődjön a szervizszolgáltatónál 

3. Probléma a kompresszorral vagy a 
termosztáttal Érdeklődjön a szervizszolgáltatónál  

Nem folyik víz a 
hidegvizes csapból 

1. Jégtorlasz 

Tekerje a hideg hőmérsékletet beállító gombot 
magasabb hőmérsékletre, hogy felolvassza a 
jégtorlaszt. 4-8 óra elteltével jég elolvadt és a gép 
használatra kész 

2. Nincs víz a hidegvizes tartályban 
Győződjön  meg róla, hogy a bejövő víz rendben 
van. Ha a bejövő vízzel nincs probléma, 
ellenőrizze az RO rendszert  

RO rendszer nem 
működik 

1. A bejövő víz nem megfelelő  
nyomású 

Győződjön meg róla, hogy a bejövő  víz rendben 
van 

2. Az első szűrő  beragadt  Cserélje le a szűrő t  

3. Probléma a nyomásszabályozóval 
vagy a nyomásfokozó pumpával Érdeklődjön a szervizszolgáltatónál 

UV keringetés nem 
működik 

1. UV kapcsoló ki van kapcsolva Kapcsolja be az UV kapcsolót 

2. Probléma az UV pumpával Érdeklődjön a szervizszolgáltatónál 

UV jelző sípol  1.UV lámpa tönkrement Cserélje ki egy új UV lámpára 

Nem megfelelő szénsav  
 a szódavízben 

1.C〇2 és a víz nem keveredik jól Várjon, hogy a víz és a CO2 összekeveredjen 

2. Nem elég hideg a víz Érdeklődjön a szervizszolgáltatónál 

3.CO2 kifogyott Érdeklődjön a szervizszolgáltatónál 

4.C〇2 kimenő nyomása túl kicsi  Állítsa be a CO2 szabályozót, hogy megnövelje a 
kimenő nyomást 4 -4,5 bar-ra 

Nem elegendő 
szénsavtartalom a 

szódavízben 
1.C〇2 kifogyott Töltse fel CO2-vel 
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Üzemeltetési szabályok 

 
 

1. 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. 

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

3. 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.  

4. 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.  

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

6. 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. 

 
7. 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. 
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8. 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. 
9. 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 101/102/102-A/110/111/117/561 

Gyártási szám: 
 

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 1 hónap után a kiszállásra. 
 

2. AMENNYIBEN NEM SZAKSZERVIZÜNK VÉGZI A BESZERELÉST, ÚGY AZ 1 ÉV 
JÓTÁLLÁS CSAK A VÍZTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK GYÁRI ALKATRÉSZEIRE VONATKOZIK!  
A NEM SZAKSZERŰ BESZERELÉSBŐL ADÓDÓ HIBÁRA GARANCIÁT- ÉS 
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! 
 

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

4. Illetve, ha a szűrőcsere megtörtént cégünk által éves szinten. 
/Az 2+5 év garancia feltétele  az általunk elvégzett évenkénti átalánydíjas 
szűrőcsere!/  

5. A garanciajegy csak kitöltve, aláírva és lebélyegezve számlával együtt érvényes.  
 

Ügyfélszolgálat : TisztaVíz - Üzletház / Víztisztító-Szervíz Kft. 

1133 Budapest, Váci út 108. 

Tel: +36 1 238 0609 

Mobil: +36 70 451 8902 

E-mail: info@tisztaviz-uzlethaz.hu 

www.tisztaviz-uzlethaz.hu 
 

http://www.tisztaviz-uzlethaz.hu/
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