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ALAPELV: 
A technológia az ultraszűrésen alapszik amely – a berendezés esetében– 0.02 microméternél kisebb anyagokat visszatartja 
a szűrőn. Ennek segítségével a berendezés nem engedi tovább a baktériumokat és a vírusok egy jelentős részét. 
Aktívszéntömbbel kombinálva a vízben lévő vegyi anyagok (jellemzően klórvegyületek) is eltávolításra kerülnek. A 
végeredmény egy természetes ízű, ásványi anyagtartalmát megőrző, tiszta víz. Fontos kihangsúlyozni hogy az ultraszűrés 
az ásványi anyag tartalmat, amely a szervezet kalcium és magnézium pótlásához jelentős mértékben hozzájárul nem 
csökkenti. 
 
A CSOMAG TARTALMA: 
1 db szűrőcsésze (átlátszó szűrőház) 
1 db talpgyűrű (sima fehér gyűrű) 
1 db fej-elem (menetes, fehér, kerek műanyag) 
1 db védősapka (fehér kerek elem két U alakú kis 
nyílással) 
1 db gumicső 
1 db csapra csatlakoztatható váltószelep (nagy, fehér, 
fém részekkel) 

1 db bemeneti csatlakozó (nyersvíz betáp) (kisebb, fehér 
L alakú műanyag csonk) 
1 db kifolyócsonk (csobogó, hosszú fehér L alakban 
hajló cső) 
2 db U alakú fehér műanyag biztosítókapocs 
2 db szürke szorítógyűrű 
1 db nagy tömítőgyűrű 
1 db kis tömítőgyűrű 

 
A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE: 
 

A fej-elem összeszerelése: 
1. Csavarjuk szét a készüléket, és vegyük elő a tartozékokat. 
2. A kis tömítőgyűrűt helyezzük fel a bemeneti csatlakozóra. A csatlakozót helyezzük a fej-elembe a befelé mutató nyíl 
oldalán. A fej elemen lévő kis nyílásba pattintsuk be a biztosítókapcsot. 
3. A kifolyócsonkot helyezzük a fej-elem másik oldalán lévő lyukba (a kifelé mutató nyíl oldalán.), itt is pattintsuk be a 
biztosítókapcsot. 
4. A gumicsőre húzzuk fel a két kis szürke szorítógyűrűt, úgy hogy a kúpos (keskenyebb) fele a cső közepe felé legyen. 
5. A gumicsövet húzzuk rá a bemeneti csatlakozóra és a váltószelepre, majd a szürke szorítógyűrűt ütközésig tolva erősen 
rögzítsük a csövet. 
6. A nagy tömítőgyűrűt helyezzük a váltószelep csapra csatlakoztatandó menetes részébe. 
 
A betét behelyezése: 
7. A szűrőcsészét helyezzük az asztalra állított talpgyűrűbe. 
8. Figyeljük meg az ultraszűrő betét csomagolásán lévő nyíl irányát. Ez azért fontos, mert a fordítva behelyezett betéten a 
víz csak az aktívszénen fog keresztül menni, az ultraszűrőn nem. 
9. Csomagoljuk ki a betétet és egy darab papírkendővel fogjuk csak meg! A csomagoláson lévő nyilat felfelé állítva 
helyezzük a betétet a szűrőcsészébe ezután csavarjuk rá a már összeszerelt fejet. (Ha a nyilat elfelejtettük megfigyelni 
akkor az ultraszűrő betétbe belepillantva azt a felét helyezzük felfelé ahol az ultraszűrő betét egy gumi tömítésbe van 
ágyazva a másik oldalon nem éri el a tömítést és egy kicsit mozog ide-oda – ez a fele lefele legyen).  
(Bizonyos csaptelepekhez való csatlakozáshoz szükséges beszerezni egy M 20 x 22 menetes átalakítót szaniter 
szakboltban.) 
10. A fejre tegyük rá a védősapkát. 
11. A váltószelepet rögzítsük a csap lengőkarjának végére. (Győződjünk meg róla, hogy az előzőleg behelyezett tömítés a 
helyén legyen) 
12. Nyissuk rá a berendezésre a vizet és várjuk meg amíg a készülék lelégtelenedik. Ez nagyjából egy óra időtartam. A 
teljes légtelenedés akár 2-3 napba is beletelhet ez idő alatt a készülékből csöpöghet a víz és lecsökkenhet benne a vízszint.  
Légtelenítés: A csapra csatlakoztatott berendezés fejét kicsit meglazítjuk, majd megnyitjuk a csapot. (Vigyázz! Kifolyó 
víz!) Az így kifolyó víz kiviszi a szűrőcsészében lévő levegőt is. Ezután elzárjuk a csapot. 
Tömítés ellenőrzése: ellenőrizni kell a csésze és fej összehúzását, a töltő vezeték két szorító gyűrűjének helyzetét. 
 
HASZNÁLAT: 
A berendezést használjuk rendszeresen naponta 1-2 alkalommal legalább, ivás előtt addig ereszük ki, amíg hideg víz nem 
folyik belőle a kellemes szomjoltó hatás elérése érdekében. 
 
Ha elutazunk: 
Ha egy hétnél hosszabb ideig nem használjuk szárítsuk ki a betétet és szedjük szét a berendezést. Biológiai szempontból 
nem jó, ha hetekig ugyanaz a víz áll a berendezésben. Ha a berendezés erős fénynek van kitéve, takarjuk le, vagy tegyük 
sötét helyre, mert használaton kívüli állapotban az erős fény felgyorsíthatja a biológiai folyamatokat. 
 
Kellemes vízfogyasztást kívánunk: a DINAX Csapat! 


