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A CW-50T FORDÍTOTT OZMÓZISOS BERENDEZÉS
SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELÔÍRÁSA

Gratulálunk, hogy ezt az ivóvíztisztító berendezést választotta. A CW-50T típus a technika legújabb eredményeit
felhasználó, a fordított ozmózis elvén mûködô készülék, amelyik Önt és családját, vagy kollégáit egészséges ivó-
vízhez juttatja.
Szervezetünk folyamatos méregtelenítéséhez és az amúgy is kevés vitamin hatékony felszívódásához, tiszta vízre
van szükségünk! Ez a mozgáson kívül talán a legfontosabb, ahhoz, hogy a súlyos, folyamatos gyógyszerszedéssel
járó, életvitelünket korlátozó népbetegségeket el tudjuk kerülni.
Általánosságban elmondható, hogy az általunk forgalmazott gépek 95%-os szûrést biztosítanak. A tisztított víz
minôsége függ a tisztítandó víz nyomásától, szennyezettségétôl és hômérsékletétôl is. 
Egy fontos dolog: a víztisztító a szennyezôdések kb. 95-99 %-át szûri ki a vízbôl! Ezen szennyezôdések mindössze
pár százalékát gyûjti magában, míg a szennyezôdések majdnem teljes mennyiségét visszaöblíti a szennyvízháló-
zatba! Ez a világ jelenlegi legjobban mûködô víztisztítási módszere!

FONTOS!
Annak érdekében, hogy a berendezés folyamatosan kristálytiszta ivóvizet szolgáltasson, rendszeresen cserélni kell
a szûrôbetéteket ill. a membránt:

SZÛRÔ ÉLETTARTAM

1. elôszûrô (5 mikronos polypropilén) 6 hónap
2. elôszûrô (GAC aktív szénszûrô) 6 hónap
3. elôszûrô (1 mikronos polypropilén) 6 hónap
TFC membrán (CSM márka) 2 év
Utószûrô (szénszûrô) 6 hónap

I. BEVEZETÉS

Az CW-50T fordított ozmózisos berendezést csak az erre felhatalmazott vagy a szerszámokkal gyakorlottan bánó
személy szerelheti fel, a jelen használati utasítás és a vízvezeték szerelés elôírásainak és szakmai gyakorlatának
megfelelôen.
A berendezés felszereléséhez szükségesek, illetve szükségesek lehetnek az alábbi szerszámok.

Ha Önnek nincs megfelelô felszereltsége, keressen egy vízvezeték szerelô szakembert a telepítéshez.
HIBÁS SZERELÉS MIATT KISZIVÁRGÓ VÍZ KÁROKAT OKOZHAT A LAKÁSBAN!



A NYERS VÍZZEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

Az CW-50T fordított ozmózisos berendezést eredeti kivitelében csak hálózati vízvezetékre szabad kötni (mikro-
biológiailag jelentéktelenül fertôzött).
Az CW-50T fordított ozmózisos berendezést csak olyan vezetékes vízzel szabad mûködtetni, amelyik az alábbi
határértékeknek megfelel:

PARAMÉTER HATÁRÉRTÉK:

Víznyomás 1 - 7 bar
Vízhômérséklet 12 - 25 °C
Összes oldott anyag tartalom (µS) max. 1000
PH érték 3 - 10
Szabad klór max. 3,0 ppm

II. BEÉPÍTÉS

SZERELÉS ELÔKÉSZÍTÉSE:

Az összes elemet óvatosan csomagolja ki. A berendezés az alábbi elemekbôl áll:

1. A víztisztító 5 rászerelt szûrôházzal, csövezéssel és a 10 literes kiemelhetô, szállítható tartállyal. 
A gyári Szûrôbetétek (már a helyükön vannak!): 5 micron PP, GAC aktív szénszûrô, 1 micron PP, TFC 
membrán (általában CSM márka), Utószûrô (szénszûrô)
2. A bekötô szett: fém T-idom, fém elzáró csap, 5 méter 1/4"-os csô, szennyvíz béklyó

A BEÉPÍTÉS LÉPÉSEI:

A CW-50T fordított ozmózisos berendezés telepítésének lépései:

1. A hidegvíz csatlakozás kiépítése.
2. A szennyvízelvezetés kiépítése.
3. A készülék elhelyezése, bekötése.
4. A tömítettség ellenôrzése.
5. Átmosás

A BEÉPÍTÉS HELYE:

A berendezést tilos fagyveszélynek kitett helyre szerelni. A befagyás az egész berendezést tönkreteszi. A készülék
csak beltéri helyiségben helyezhetô el. Óvni kell a napsütéstôl.

A VÍZTISZTÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA

A gép bekötésekor figyeljünk arra, hogy a felhasznált 1/4"-os mûanyag csövek hossza, tegye lehetôvé a gép -
szervizeléshez szükséges - mozgatását. A mûanyag csövek roncsolás-mentes elvágása éles késsel deszkán ajánlott!

1. CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATI VEZETÉKHEZ

HIDEGVÍZ-CSATLAKOZÁS KIÉPÍTÉSE
sarokszelepes mosogatócsap esetén

A mosogató alatt 2 sarokszelep van, amelyekbôl általában 10 mm-es (3/8"-
os) krómozott csô vezet a hidegvíz illetve a melegvíz csaphoz. Válassza ki,
melyik a hidegvíz csatlakozás (a melegvíz csap kinyitása után tapintsa meg
mindkét csövet). Ezután zárja le a vízvezetéket. A sarokszeleprôl csatlakoz-
tassa le a csaphoz vezetô csövet. 



A víztisztító menetes csatlakozó toldatát gumi-, teflonszalagos-, vagy kenderkócos tömítéssel csavarja a sarok-
szelep helyére. A kisméretû elzárócsapot teflonos tömítéssel csatlakoztassa a toldó elemhez és zárja el. Csavarja
bele a sarokszelepet a toldatba. Kösse vissza a csaphoz vezetô csövet, a sarokszelep felsô részén lévô szorító
anyát jól meg kell húzni.

HIDEGVÍZ-CSATLAKOZÁS KIÉPÍTÉSE
fali mosogatócsap esetén

A fali csatlakozású mosogatócsap esetén a hideg és melegvíz vezetékét egyaránt meg kell hosszabbítani. A hideg-
víz hosszabbításához, a készülékhez külön rendelhetô csatlakozó toldat a használatos, a melegvízhez szükséges
hosszabbító szintén külön rendelhetô. Zárja el a vizet és szerelje le a fali mosogató csaptelepet. Gumi-, teflonszala-
gos- vagy kenderkócos tömítéssel szerelje fel mindkét hosszabbító toldatot, ügyelve arra, hogy a víztisztító berende-
zés csatlakozó toldata (a furattal ellátott) a hideg vizes oldalra kerüljön. A kisméretû elzárócsapot teflonos tömítéssel
csatlakoztassa a toldó elemhez és zárja el. Szerelje vissza a csaptelepet a toldatokra. 
Óvatosan nyissa ki a vizet és ellenôrizze a tömítettséget.

A VÍZTISZTÍTÓ ÖSZEKÖTÉSE A KIÉPÍTETT HIDEGVÍZ-CSATLAKOZÁSSAL

Vágjunk le egy megfelelô hosszúságú darabot a hidegvíz csatlakozáshoz a
mellékelt 1/4" méretû csôbôl. 

A vízvételi elzáróra csatlakozás különösen fontos, csak teljesen egyenesen,
roncsolás-mentesen levágott csövet szabad a fém elzáró-szelepre rátolni (a
legjobb a csô, valamelyik gyárilag elvágott végét használni!), és a szorító be-
tekerésekor a csövet célszerû folyamatosan befelé nyomni, majd fogóval meg-
húzni (erôsen, de nem tiszta erôbôl, nehogy átszakítsuk a mûanyag csövet)!
Ezután csatlakoztassuk a csô másik végét a víztisztító hátulján található
"INLET" csatlakozóhoz a csatlakozón található hüvely használatával.

2. CSATLAKOZÁS A SZENNYVÍZVEZETÉKHEZ

A csatlakozási pontnak lehetôleg a mosogatótálca bûzelzáró szifonja és a
mosogatótálca között kell lennie. A kiválasztott csatlakozási ponton fúrjon egy
6 v. 7 mm-es furatot a PVC csôre. A mûanyag bilincs furattal ellátott felére be-
lülrôl ragassza rá a rugalmas kötést biztosító lapocskát, annak középsô kivá-
gott része eltávolítása után. A mûanyag bilincs két felét úgy helyezze rá a
lefolyó csôre, hogy a tömlô csatlakozási helye pontosan egybeessen a furat-
tal. Húzza meg a bilincs csavarjait azonos erôvel, de ne túl erôsen. A lefolyó-
csô nem deformálódhat. Vágjunk le a megfelelô méretû csövet – figyelve a
már említett szervizeléshez szükséges hosszra - és csatlakoztassuk a csövet
elôször a víztisztító hátulján található "DRAIN" csatlakozóhoz a csatlakozón található hüvely használatával. 
A csô másik végét dugjuk a mûanyag bilincsen lévô nyílásba, ügyelve arra, hogy biztosan beleérjen a PVC csô bel-
sejébe és a hüvellyel rögzítsük.

3. A VÍZTISZTÍTÓ ELLENÔRZÉSE, BEÜZEMELÉSE

1. Ellenôrizze, hogy az összes csatlakozást jól készítette el, húzza meg még egyszer a csôszorító anyákat.
2. Csatlakoztassa a hálózati feszültségre a víztisztítót.
3. Nyissa ki a bejövô vizet a berendezés elzáró szelepével.
4. Kapcsolja be a víztisztítót!
5. Néhány percig figyelje az összes csatlakozás, alkatrész tömítettségét,  csepegés mentességét. A 
víztároló tartályba vékony sugárban folyni kezd a víz. Ha bárhol csepegés, vagy folyás jelentkezik, 
kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózatból, zárja el a bejövô vizet, javítsa ki a hibát és kezdje elölrôl az 
ellenôrzést.

ÁTMOSÁS!!!
Az elsô három tartály vizet ki kell engedni, fogyasztásra nem alkalmas! A negyedik tartály vizének már teljesen
szagtalannak és színtelennek kell lennie, csak ekkor szabad fogyasztani.



III. HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

1. HASZNÁLAT

A normál használat a tisztított víz kiengedésére korlátozódik, minden
egyéb automatikusan történik. A víztisztító tartály kiemelhetô a mellékelt
fogantyúval ellátott fedô rácsavarása (megszorítva!) után a tartály szál-
lítható! 
Amennyiben a kiemelt és fedôvel lezárt tartályból szeretnénk a vizet
kiengedni szükséges a tetô rászorításának minimális kiengedése, hogy
a vákuum ne akadályozza meg a víz kifolyását! Újbóli szállítás esetén
ne felejtsük el a fedô visszaszorítását elvégezni!

A Víztisztító kijelzôi tájékoztatnak a berendezés mûködésérôl!

A készüléket folyamatos üzemeltetésre tervezték, ezért max. három hétig állhat használaton kívül. Az állott
vízben ugyanis baktériumok szaporodhatnak el, s ez esetben a további biztonságos használat érdekében az
összes szûrô cseréjét javasoljuk. Amennyiben elutaznak, kapcsolják ki a víztisztítót, zárják el a tápláló víz
csapját, engedjék ki a tartályból a vizet és kapcsolják le az elektromos hálózatról a készüléket. Hosszabb
üzemszünet után (2-3 nap), az elsô megtermelt 2 (két) liter vizet ki kell engedni a tartályból.

2. KARBANTARTÁS

Célszerû a víztisztító tartályát minimum havonta, mosogatószerrel elmosni!

A karbantartás fôképpen a szûrô elemek és a membrán rendszeres cseréjébôl áll. 

Elôszûrôk 6 hónap
Aktív szén utószûrô 6 hónap
Ozmózis membrán 24 hónap

Ha szagok (pl. klór) érezhetôk, a szén utószûrôt ki kell cserélni.
A feltûnô változások okát azonnal ki kell vizsgálni és meg kell szüntetni, mert különben más alkatrészek is
meghibásodhatnak.

A SZÛRÔK CSERÉJE

1. Zárja el a bejövô vizet a berendezés elzáró szelepével.
2. Kapcsolja ki a víztisztítót!
3. Húzza ki a hálózati feszültségbôl a víztisztítót.
4. A három elôszûrô (függôlegesen egymás mellett helyezkednek el)
esetében csavarja le a szûrôházakat, és cserélje ki a szûrôket. 
Mindhárom új szûrôház becsavarása elôtt a szûrôház tetején található
„O" gyûrûket kenje be szilikon zsírral. A szilikon zsír védi az „O" gyûrû
anyagát, és becsavaráskor síkossága biztosítja, hogy az „O" gyûrû ne
gyûrôdjön maga alá. 
Az utószûrô esetében (a vízszintesen elhelyezkedô kisebb egység, 25 cm hosszú és 5 cm átmérôjû!) kösse ki
az utószûrôt és figyelve a helyes folyási irányra (a szûrôházon nyíl jelzi!) kösse be az új egységet! A csavarokat
nem kell a csöveken elmozdítani, nehéz is, hiszen egy vájatot mélyítettek maguknak az elsô becsavarásukkor.

Csak kétévente elvégzendô:
A membránházból (a fekvô szélesebb ház!) a membránkulcs (ezzel tudjuk a membránház fedelét lecsavarni)
és egy fogó (ezzel tudjuk a membránt kihúzni a házból) segítségével húzzuk ki a membránt, majd toljuk vissza
az új membránt (az új membrán gumitömítését érdemes betolás elôtt szilikon zsírral, vagy szappannal bekenni).

Tipp: ha a membránházból kijövô tisztavíz- és szennyvízcsöve kikötjük, megszûnik a vákuumhatás, és
könnyebben ki tudjuk a membránt húzni!

5. Csatlakoztassa a hálózati feszültségre a víztisztítót.
6. Nyissa ki a bejövô víz csapját és ellenôrizze a szûrôk tömítettségét.



7. Kapcsolja be a víztisztítót!
8. Minden szûrô, illetve membrán csere alkalmával a rendszert át kell mosni. (Az elsô három tartály vizet ki kell enged-
ni, fogyasztásra nem alkalmas! A negyedik tartály vizének már teljesen szagtalannak és színtelennek kell lennie, csak
ekkor szabad fogyasztani.)

BEKÖTÉSI VÁZLAT:

a. A víztisztító hátoldalán található ("INLET") feliratú csatlakozóba kell bekötni a hálózati víz becsatlakozást. 
b. A víztisztító hátoldalán található ("WASTE WATER") feliratú csatlakozóba kell bekötni a szennyvízelvezetést. 
c. A víztisztító hátoldalán található ("OVERFLOW ") feliratú csatlakozó túlfolyó.

IV. MÛSZAKI ADATOK

SZÛRÕK:

Szûrô Élettartam
1. elôszûrô (5 mikronos polypropilén) 6 hónap
2. elôszûrô (GAC aktív szénszûrô) 6 hónap
3. elôszûrô (1 mikronos polypropilén) 6 hónap
TFC membrán (általában CSM márka) 2 év
Utószûrô (szénszûrô) 6 hónap

KAPACITÁS: 
10 l/óra

Tartály térfogata: 10 liter
Üzemeltetési hômérséklet tartomány: 12 C-tól max. 25 C-ig
Üzemi nyomás: 1-7 bar
A nyers víz pH értéke: 3,0 - 10
Az összes bemenô oldott anyag mennyisége: max. 1000 ppm
Az összes kimenô oldott anyag mennyisége: max. 100 ppm

MÉRETEK:

Szûrôegység magasság: 470 mm
szélesség: 320 mm
mélység: 430 mm
Tartály átmérô: 240 mm
magassága: 280 mm
Csomagoló doboz magasság: 500 mm
szélesség: 470 mm
mélység: 330 mm

TÖMEG: 11,5 kg



V. HIBAELHÁRÍTÁS

Idônként érdemes ellenôrizni a készülék szigeteltségét, mert elôfordulhat, hogy a hálózati víznyomást megnövelik, és
ez szivárgást okoz.
Minden hibaelhárítás elôtt és után a víztisztítót ki, ill. be kell kapcsolni, valamint a hálózati feszültségrôl le ill. rá kell
kötni!

Ha a készülék szivárog, vagy folyik:
Bármilyen szivárgás esetén zárja el a víztisztítóba érkezô vizet a készülék és a vízvezeték rendszer között található -
általában kék színû - csap elforgatásával! A csap akkor van elzárva, ha a karjuk merôleges a mûanyag csô irányára.
Ekkor a vízszivárgásnak rögtön meg kell szûnnie. Szüntesse meg a szivárgás okát, majd nyissa ki újra a csapokat és
ellenôrizze a tömítettséget!

Ha a készülék nem ad tiszta vizet, vagy kevés vizet ad:
Ellenôrizze, hogy a készülék kap-e áramot, a (Power lámpa világít-e)!
Ellenôrizze, hogy a falon található megtápláló csap karja a csô irányába mutat-e, tehát nyitva van-e!
Ellenôrizze, hogy van-e víz a megtápláló hálózatban!
Ellenôrizze, hogy a szûrôk nem lettek-e nagyon régen cserelve, tehát eldugulhattak-e!

Ha a készülékbôl kijövô víz íze vagy szaga megváltozott:
Egymás után két alkalommal, egyszerre engedje le a tartály teljes tartalmát, majd hagyja, hogy utántöltôdjön! Ha to-
vábbra sem megfelelô a víz minôsége, valószínûleg szûrôket kell cserélni.

Ha a készülék nem áll le a szennyvíz termelésével, miután a tartály megtelt:
A gép tele tartály mellet is vízáramlásra utaló hangot ad!
Ekkor zárja el a bejövô vizet a hálózati csatlakozás kék színû elzáró karjával (valamelyik irányba, 90 fokos elfordítás,
a hajlékony csôre merôleges irányba!), várjon 3 percet, a szelep ki fog pattanni, és a továbbiakban már jól fog mûködni!
Nyissa vissza a hálózati csatlakozás kék színû elzáró karját!

Amennyiben a túlfolyón (a víztisztító hátsó-alsó részén található "OVERFLOW" feliratnál) folyamatos vízkifo-
lyást tapasztal!
A tartálytöltöttség érzékelô elromlott és nem állítja le a készüléket. Kapcsolja ki a víztisztítót, zárja el a bejövô vizet a
hálózati csatlakozás kék színû elzáró karjával, húzza ki a hálózati feszültségbôl a víztisztítót. Hívja szerelô segítéségét!

Több mint négyszerese, vagy kevesebb, mint egyszeres szennyvíz keletkezik, mint tisztított víz:
Az átfolyás-csökkentô hibás, ki kell cserélni!

Zavaró, csurdogáló hangot hallat a készülék, miután vizet eresztenek belôle:
A lefolyó béklyónál a víz a szifonba csurog. Elôfordulhat, hogy a szennyvíz visszafolyt 1-2 cm-t a víztisztító csövén, és
a szennyezôdés lerakódott a csô falán, az így leszûkülô keresztmetszet okozza ezt a hibát. Tisztítsa ki, vagy vágja le
a csövet.

Ha nem sikerült kijavítani a hibát, hívja a forgalmazót!

Örömteli használatot és jó egészséget kívánunk!

Forgalmazó: 
E-mail: info@kisvaros.hu
Web site: www.kisvaros.hu

Importôr: 
Kisváros Kft.
HUNGARY, 1202 Budapest, Marót u. 34.
Tel: 06-20/47-00-594
E-mail: info@kisvaros.hu
Web site: www.kisvaros.hu




