
CleanLife / CleanLife Silver* asztali ivóvíztisztító berendezés (GAC)

A CleanLife / CleanLife Silver asztali víztisztító kisberendezésben egy kiváló minőségű granulált aktívszén (GAC) szűrő 
végzi a szűrést. Az aktívszén ezüstözött és 5% KDF töltetet is tartalmaz*.

Milyen előnyökkel rendelkezik a készülék?
- teljesen eltávolítja a szabad és kötött aktív klórt
- teljesen eltávolítja a klórszármazékokat pl.: rákkeltő trihalometánt, klóramint - melyek klórozás esetén mindig jelen 

vannak
- kiszűri az íz- és szagrontó anyagokat (pl. fenolt), lebegő szennyeződéseket (rozsdát, homokot, iszapot) 
- megköti a szerves szennyező anyagokat 

- az Ezüst és a KDF meggátolja a baktériumok, algák és gombák elszaporodását, ezért segíti a szűrő 
hatékonyságát*

- kicsi a helyigénye, a mosogató mellett könnyen elfér
- bárki egyszerűen felszerelheti 
- karbantartási költsége kedvező 
- olcsó, megbízható, bárki által megfizethető víztisztító készülék 
- útváltó csappal rendelkezik, így nem kell fel-le szerelgetni, ha mosogatáshoz szűretlen vizet szeretnénk használni 
- utazás esetén bárhová magunkkal vihetjük, bárhová felszerelhetjük
- nem kell szűrőbetétet tisztítani 
- növények öntözésére kifejezetten ajánlott.

A csomag tartalma: 1 db víztisztító csappal, vezetékkel+vízszűrőbetét, 1 db szűrőház nyitó „kulcs” és 1 db fém közbetét 
(adapter).

A készülék műszaki jellemzői:
- Maximális teljesítmény: 100-200 liter/óra
- Méretei, magasság: 33 cm, átmérő: 12,5cm 
- Súlya: 1,9 kg
- Megengedett hálózati víznyomás: 2-6 bar
- Krómozott fém csaptelep és krómozott fém útváltó csap
- Működési hőmérséklet 1-42°C 

A készülék felszerelése:
Az asztali víztisztító nagyon egyszerűen, bárki által felszerelhető. Csavarja le a csaptelepről a szűrőt (perlátort), és a 
helyére csavarja fel a szűrőberendezés fehér vezetékén lévő ún. útváltó-csapot (ezzel tudjuk a víz irányát változtatni, 
hogy az a csaptelepünkön szűretlenül jöjjön ki, vagy a víztisztító csapjából folyjék ki már megtisztítottan). Ha a csaptelep 
belsőmenetes, akkor az ún. adaptergyűrű közbeiktatásával csavarjuk fel az útváltó-csapot. Első üzembe helyezéskor és 
minden szűrőcsere után legalább 15 percen keresztül folyassa át a vizet a készüléken. (Esetlegesen tapasztalni fogja, 
hogy a víz szürkés ekkor még, ezt az apróbb szemcséjű töltetrészecskék –szénpor- okozzák, amelyet a vízáram első 
áteresztésnél kimos.) Készüléken a végleges vízminőség az üzembe helyezés után körülbelül 1-2 hét után áll be. Ha a 
készüléket több mint 2 napig nem használja, legalább 4-5 liter vizet folyasson át rajta, mielőtt fogyasztana belőle. Ha
a felszerelést követően vízcsöpögést észlel, miután elzárta a csapot, akkor állítsa a készüléket kis ideig fejre, hogy a 
benne lévő légbuborékok eltávozhassanak a rendszerből.

Csere szűrőbetét: GAC szűrőbetét (F6) vagy GAC szűrőbetét+Ezüst+KDF (F6-SILVER) 

A szűrőbetét kapacitása: 6.000 liter. Javasolt maximális élettartama: 12 hónap.

Szűrőbetét csere: a csomagban lévő szűrőház „kulcs” segítségével tekerje szét a készüléket. Vegye ki az elhasználódott 
szűrőbetétet, öblítse át mosószeres vízzel a szűrőházat és helyezze bele az új szűrőbetétet. Végül tekerje vissza a 
szűrőházat. Folyasson ki vizet a „Készülék felszerelése” címszó alatt leírtaknak megfelelően. 

Garancia: 12 hónap. Gyártás helye: Taiwan

*jelöléssel írtak csak a CleanLife Silver asztali víztisztítóra vonatkoznak!


