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BEÜZEMELÉS ÉS KARBANTARTÁS  

 

Alkalmazás és használat: 

A konyhai szűrő FHCTF/FHCTF-1 az egyike a legegyszerűbb és legmegbízhatóbb megoldásoknak, amellyel 

 megoldhatja a szennyezett víz minőségi problémáit a háztartásokban.  

Az FHCTH szűrési eljárás 2 lépcsőből áll: 

- Első szint (a mechanikai szűrés) közepes sodrott polypropilén (a szűrő fehér része) kiszűri: a sarat, port, 

nagyobb szennyeződéseket, rozsdát stb.. 

- Második szint: aktív szénszűrő (a szűrőbetét kék része) az organikus szennyeződéseket, klórt, növényvédő 

szereket, és más olyan anyagokat, amelyek a víz rossz ízét, színét és kellemetlen szagát okozzák. Az átlátszó 

szűrőház lehetővé teszi, hogy a szűrő tartalmát ellenőrizhessük. A váltócsap összekapcsolja a szűrőt a 

csaptelep kifolyócsapjával. A váltócsap lehetővé teszi, hogy nem szűrt, és meleg vizet is használhassunk 

(amely így nincs áteresztve a szűrőn), a mosogatáshoz, és egyéb konyhai célokra. Ez az opció megnöveli a 

készülék élettartamát.  

Technikai jellemzők:  

 Szűrőbetét kapacitása: 3-4000 liter, vagy kb. 6 hónap használattól függően.  

 Szűrési sebessége: 3-5 liter/perc  

 Minimális víznyomás: 2 bar  

 Maximális víznyomás: 6 bar  

 Maximális vízhőmérséklet: 5-38 C°    

 

Beüzemelés: 

Az asztali víztisztító nagyon egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen le kell csavarni a csaptelep 

kifolyócsövéről a csapszűrőt (perlátort), és a helyére felcsavarni az útváltó csapot. Amennyiben a csaptelep 

végén lévő menethez a váltócsap nem illeszkedik, a szűrő helyébe közbetéthez csavarjuk fel a váltócsapot. 

Ritkán, de előfordul, hogy a hagyományos csaptelep végén keskenyebb átmérőjű csőcsonk van, esetleg szűrő 

nélkül. Ilyen csövek végére rugalmas csatlakozóval szerelhető fel a váltócsap. Felszerelését követően fél 

percig ajánljuk megnyitni a csaptelepet, míg a víztisztítóból a kisebb szemcséjű töltetrészecskéket ki nem 

mossa a vízáram. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Szűrőbetét csere: 

1. Zárja el a váltócsapot. Ne legyen víznyomás alatt a szűrőház! 

2. Csavarja le a tartozékként kapott szűrőház fogóval a szűrőházat, és távolítsa el a régi szűrőbetétet. 

3. Alaposan mossa át a szűrőház belsejét forró vízzel. 

4. Távolítsa el a védőfóliát az új szűrőbetétről. 

5. Helyezze be az új szűrőbetétet a szűrőházba. Ellenőrizze az o-gyűrű pontos helyzetét a szűrőbetéten és a 

házon.  

7. Csavarja helyére a szűrőházat, és húzza meg a szűrőház fogóval. Ne csavarja túl szorosra, nehogy 

megsérüljön az o-gyűrű vagy a menet.  

 

Általában 3-6 havonta vagy 4000dm3 (liter) víz után a szűrőbetéteket ki kell cserélni. Gyakrabban történő 

csere is lehetséges nagyon rossz vízminőség vagy állandóan alacsony víznyomás esetén.  

 

Figyelmeztetés:  

Ne használja a szűrőbetétet forró víz szűrésére. Ez megrongálja a szűrőbetétet. Ne használja 

mikrobiológiai szennyezettség vagy ismeretlen minőségű víz tisztítására, fertőtlenítésre. A szűrő 

megfelelő működése érdekében használjon eredeti szűrőbetéteket és cserélje őket a fenti útmutatás 

alapján. 

 

 


