
 

 
 
 
 

GEYSER-EURO 
Regenerálható vízszűrő 

 
 
 
 

 
ALKALMAZÁS 

 
A Geyser-Euro szűrőt városi 

hidegvíz kezelésére tervezték. A szűrő a 
csaptelep kifolyójára állandó 
csatlakozással csatlakoztatható. 

A szűrési opciók közötti váltáshoz 
csupán egy kart kell elfordítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
  



VÍZKEZELÉSI ALAPELVEK 
 
Mechanikai kezelés 

Az Aragon szűrőanyag külső felülete megszűri a 0,4 μm-nél kisebb port, rozsdát és 
egyéb lerakódásokat. 
 
Vegyi kezelés 

A kémiai kötésnek köszönhetően az Aragon eltávolítja a vízből a nehézfémeket, 
beleértve a radioaktív izotópokat, a szerves klórvegyületek összetevőit, a fenolokat, és a 
növényvédő szereket. 
 
Biológiai kezelés 

Az Aragon anyag szerkezetében lévő aktív ezüst elfojtja a megszűrt 
mikroorganizmusok aktivitását. 
 
Kvázi-lágyítás 

A forralás utáni vízkőképződés csökken. 
 

TISZTÍTÁSI HATÉKONYSÁG %* 
Városi víz 150 l 1000 l 3000 l 
Lebegő szilárd anyagok > 5 μm 100 100 100 
Zavarosság 95 100 100 
Szín 87 90 90 
Klór 99 95 95 
Ólom, kadmium, cézium -137 95 95 95 
Összes vas 85 90 90 
Szerves összetevők 95 95 95 
*Függ a kiinduló vízminőségtől 
 

MŰSZAKI ADATOK 
Kezelt víz mennyisége az első regeneráció előtt, liter 300 
Kezelt víz teljes mennyisége (szűrőbetét cseréje előtt), liter 3000-ig 
Javasolt szűrési sebesség, liter/perc 0,5-ig 
Csatlakozás Belső menet M22x1 
 

A SZŰRŐ FELSZERELÉSE 
A csaptelep kifolyójára a következőképpen lehet felszerelni a szűrőt (elzárt csapnál). 
 Ha a kifolyó M22x1 külső menettel rendelkezik, a perlátort le kell csavarni a 

kifolyóról és fel kell csavarni az áramlásterelőt. A csatlakozás tömörségét egy 
mellékelt elasztikus tömítés biztosítja. 

 Ha a kifolyó M24x1 belső menettel rendelkezik, a perlátort le kell csavarni a 
kifolyóról és fel kell csavarni a kifolyóra egy adaptert (mellékelve) és az 
áramlásterelőt a karmantyú menetes részére (M22x1). 

 
ELSŐ LÉPÉSEK 

 
A szűrő felszerelése után: 
 A légdugó eltávolításához fordítsa el a burkolatot az óra járásával megegyező irányban 

úgy, hogy a nyílás felfelé nézzen, majd fordítsa el az áramlásterelő karját a burkolat 



felé (vízellátás a szűrő felé), majd óvatosan nyissa meg a hideg vizet. Ekkor 
megkezdődik a burkolat feltöltődése vízzel. 

 Amikor a vízáram buborékmentes, a csapot zárja el és a burkolatot fordítsa el az óra 
járásával megegyező irányban úgy, hogy a nyílás lefelé álljon. 

 Ha az illesztéseknél szivárgást észlel, szorítsa meg azokat. A vizet egy percen 
keresztül kell ereszteni az új szűrőbetét átmosásához. 

 A legnagyobb fokú tisztítás eléréséhez a keverőcsapot be kell állítani úgy, hogy 
maximum 0,5 l/min legyen a vízfogyasztás. 
Ekkor a szűrő készen áll. 

 
A SZŰRŐ HASZNÁLATA 

 
Ha a szűrő használata közben tartósan fennakadást tapasztal, a szűrőt át kell mosni 

néhány percen keresztül víz áteresztésével. Ezt a szűrő tiszta vízzel történő feltöltése előtt kell 
elvégezni. 

Ha használat közben a szűrő eldugul, ez a vízáram és a szűrőteljesítmény 
csökkenéséhez vezet. Az áramlás intenzitásának csökkenése függ a víz minőségétől és 
mennyiségétől. Ha csökken a szűrési sebesség, az azt jelenti, hogy a szűrőbetét tisztítása vagy 
cseréje szükséges. 
 
 

SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁSA 
(Regenerálás) 

 
Elzárt keverőcsap mellett a kart zárja el és vegye ki a szűrőbetétet a figyelmeztetések 

betartásával. A szűrőbetét tisztítása két lépésből áll: 
 
Mechanikus tisztítás. 
Tisztítsa meg a szűrőbetétet puha kefével (pl. fogkefével) forró vízpermet alatt. A 

vékony felszíni réteg eltávolítása után a tisztítási hatékonyság javul. 
 
Ioncserélő tulajdonság visszaállítása. 

 3%-os citromsavat kell készíteni (0,5 teáskanálnyi 100 ml vízhez) és a szűrőbetétet 
ebbe kell belemártani. Az oldat teljesen lepje el a szűrőbetétet. Hagyja a szűrőbetétet az 
oldatban egy éjszakára (kb. 10 órára), majd öntse ki az oldatot és merítse a szűrőbetétet 
szódabikarbóna-oldatba (0,5 teáskanálnyi egy pohár vízhez) 30 percig. 
 Ezután helyezze a szűrőbetétet a szűrőházba és 3-5 percen keresztül mossa át 
folyóvízzel. A szűrő készen áll. 
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GARANCIA 
 
 A garancia időtartama 1 év a vásárlás időpontjától számítva. Vásárlás időpontjának és 
az értékesítő vállalat pecsétjének hiányában a garancia a gyártás időpontjától számítandó. A 
garancia nem vonatkozik a szűrőbetétre. 
 A garancia az alábbi esetekben érvényét veszti: 
 A szűrő és tartalék alkatrészek mechanikai sérülést szenvedtek. 
 A jelen kézikönyv előírásait nem tartották be a szűrő csatlakoztatása és használata 
során. 
 A szűrőt nem megfelelő módon használták (pl. korrozív folyadék tisztítása). 
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Óvja a szűrőt a leeséstől és a rázkódástól. 
Ne hagyja a szűrőbetétet túlzottan kiszáradni, mindig legyen nedves. 
A szűrőbetét kivételekor óvatosan járjon el, nehogy megsérüljön a betét. 
 

Gyártó címe: AKVATORYA, LTD 
195279 Oroszország, Szentpétervár, 69 Shosse Revolyutsii, 6. épület, A 

Postacím: 195279 Saint-Petersburg, P.O.B. 379 
Tel./fax: +7812-605-00-55 e-mail: office@geizer.com 

www.geizer.com 
 

Szolgáltatók címe: 
 
GEYSER D.O.O.     GEYSER FILTRY s.r.o. 
Juzni Bulevar 136     Sokolovská 1276/152 
111 18 Belgrade, Srbija    180 00 PRAHA 8, Ceská republika 
e-mail: serbia@geizer.com    telefon: +420 222 368 239 
       e-mail: office@geyser.cz 
 
GEYSER BALTIJA     SC GEYSER FILTERS SRL 
Salamandras iela 1, Riga, LV-1024 Latvia  Romania, Bucharest, 
Telefon: +371 6756-5300    Arh Ionescu Grigore 63, T73 
e-mail: ofiss@geizer.com    B bejárat, 4. emelet, 42 lakás, 2. szektor 
 
 
 

GARANCIALEVÉL 
 
Gyártás időpontja: 
 
 
FORGALMAZÓ TÖLTI KI! 
 
Eladás dátuma:         
   
Forgalmazó bélyegzője        
 


