
A Víztisztító csap

B Víztisztító ház

C Szűrőbetét ház

D Átváltó kapcsoló

E Átalakító közcsavar

F Csaptelep

G Mechanikus előszűrő FXO-80L

2. Távolíts el minden esetleges alkatrészt a csaptelep végéről. (pl. szűrő)

5. Az első használat előtt folyassuk a vizet 5 percig a víztisztítón keresztül.

1. Zárd el a vízcsapot.

3. Mosd el a szűrőbetét házat (C) meleg vízzel. 

4. Távolítsd el a védő fóliát az új szűrőbetétről.

5. Kend be au O-gyűrűt vazelinnel.

6.

7.

9. A csere után, az első használat előtt folyassuk a vizet 5 percig a víztisztítón keresztül.

8.
Csavarjuk bele a szűrőbetét házat (C) a víztisztító házba (B). Az O-gyűrű károsodásának megelőzésére 

figyeljünk arra, hogy ne szorítsuk túl.

Az FXO-80L* mechanikus előszűrő rozsdamentes szűrője eltávolítja a nagyobb szennyeződéseket a vízből. A betétje 

csapvíz alatt elmosható.
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FHCTF1 víztisztító készülék használati utasítás

Ha a víztisztítót 4-5 napnál hosszabb ideig nem használod, akkor előtte le kell ereszteni belőle a vizet és kiszárítani a 

betétet, hogy ne szaporodjanak el benne a baktériumok.

Beüzemelés

1.
Az összeszerelés előtt ellenőrizd, hogy minden alkatrész megvan-e. Helyezd a víztisztító csapját (A) a víztisztító 

házba (B).

3.
Ha a csapteleped (F) külső menetes, akkor csavard fel a csaptelepre (F) az átváltó kapcsolót (D) a kettő közé O-

gyűrűt helyezve. 

4.
Ha a csapteleped (F) belső menetes, akkor az átváltó kapcsoló (D) és a csap (F) közé az átalakító közcsavart (E) 

is be kell tekerned szintén O-gyűrűt is használva! 

Szűrőbetét csere

2.
Tekerd le a szűrőbetét házat (C) és távolítsd el a használt szűrőbetétet. Mivel a házból víz fog kifolyni, így 

érdemes a mosogató felett elvégezni!

A víztisztító betétjét három havonta, vagy 3000 liter víz megtisztítása után cserélni kell. Csöpögő csap vagy a 

szokásosnál koszosabb víz esetén sűrűbb csere lehet szükséges.
Az átváltó kapcsolót érdemes pár havonta egy éjszakára leszerelni és beáztatni ecetbe, vagy enyhébb                              

vízkőoldóba, hogy megelőzzük annak el vízkövesedését. Természetesen utána alaposan ki kell öblíteni.

Helyezd az új szűrőbetétet a szűrőbetét házba (C). Figyelve arra, hogy a polypropylén szövet felfelé legyen.

Gondoskodjunk róla, hogy az O-gyűrű megfelelően legyen behelyezve a szűrőbetét és a szűrőbetét ház közé.


