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ANSP-02

Kérjük, őrizze meg ezt a tájékoztatót

Köszönjük, hogy < ANESPA DX > termékünket 
választotta
Kérjük, biztonsága érdekében alaposan 
tanulmányozza át a Kezelési Útmutatót 
használatbavétel előtt. Kérjük, jól őrizze meg 
ezt az útmutatót későbbi tájékozódás céljára.

Tartalomjegyzék

Á s v á n y i  i o n  v í z  g e n e r á t o r

Közvetlenül a vízhálózatra köthető

Felhasználói kézikönyv

ÁSVÁNYI ION VÍZKérjük, olvassa át alaposan ezt az 
útmutatót az eszköz működtetése előtt
Ezt az eszközt a gyártói utasításoknak 
megfelelően kell használni
Kérjük, tartsa ezt a kézikönyvet 
biztonságos helyen a későbbi 
hivatkozások miatt

Biztonságos előkészítés
Tartozékok
Kiegészítők (nincs a csomagban)
Felépítés és alkatrészek megnevezése
Beállítási folyamat
Használat
Műszaki adatok
Vízszűrő patron/kerámia patron csere
Vevőszolgálat A kézikönyv hátoldalán
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① ② ③

④

Biztonságos előkészítés

Tartozékok

⑤ ⑥ ⑦

⑧ Adapter készlet ⑨  Kézikönyv ⑩ Csavarkulcs

Kiegészítők (nincs a csomagban)

•  Mielőtt a terméket, vagy új patront használna, kérjük, engedje ki a vizet 2-3 percig.
•  Miután a víz az eszközön átáramlott és eltávolította a klórt, használja mielőbb, ne tárolja hosszú ideig.
•  Ne engedjen át a készüléken a vízellátási törvényeknek nem megfelelő vizet. Ez korlátozhatja a termék eredeti 

funkcióját. Ilyen esetben nem vállalunk felelősséget.
•  Az első vízhasználatkor elszíneződés és buborékok képződhetnek, viszont ez teljesen ártalmatlan az emberi szervezetre.
•  Ne hagyja megfagyni vizet a készülékben. Amennyiben téli időszakban fagyás veszélye áll fenn, enyhén engedje 

áramolni a vizet a termékben.
•  Bár ezt a terméket melegvízre tervezték, ne engedjen át rajta forró vizet (60 °C vagy annál melegebb).
•  A termék súlya a víz beáramlását követően jelentősen megnő. Ha felfordítja, vagy leejti a terméket, balesetveszély 

állhat fenn. Mindig biztosan rögzítse a billenésgátló gyűrűt a falhoz és csatlakoztassa az egységhez.
•  Amennyiben mégis fel kívánja fordítani az eszközt a vizes helyiségben, akkor úgy válassza meg a helyet, hogy ne 

okozhasson kárt.
•  Ha a készüléket nem használja 2-3 napig, engedje a vizet folyni 1-2 percig használat előtt.
•  A balesetek, úgymint égési sérülés elkerülése érdekében a víz átengedése előtt állítsa be a kívánt hőfokot és utána 

használja a terméket.
•  Amennyiben vízszolgáltatási munkálatok folynak a telepítés helyének közelében vagy rozsdás víz jelenik meg, ne 

használja a készüléket. Ez a termék eredeti funkcióját korlátozhatja. Ilyen esetben nem vállalunk felelősséget.

T25(W19 csavarmenet 24)
T25-2(W24 csavarmenet 20)
T25-3(W22×2)
T25-7(W22×1.5)
T25-11(W24×1.5)

Vízszűrő cserezár
(1 lap)

Adszorpciós 
lemez

Billenésgátló gyűrű
(tapadókoronggal)

Kivezető cső
(100 cm)

Vízellátó tömlő
(120 cm)

Zuhanycső
(200 cm)

Zuhanyfej

① Dupla patron 
cseréhez

② Tisztavíz patron 
cseréhez

③ Kerámia patron 
cseréhez

④Melegvíz kivezető 
cső (48 cm)

⑤Vízellátó tömlő 
(200 cm)
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T25(W19 csavarmenet 24)
T25-2(W24 csavarmenet 20)
T25-3(W22×2)
T25-7(W22×1.5)
T25-11(W24×1.5)

Vízszűrő cserezár
(1 lap)

Adszorpciós 
lemez

Billenésgátló gyűrű
(tapadókoronggal)

Kivezető cső
(100 cm)

Vízellátó tömlő
(120 cm)

Zuhanycső
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Zuhanyfej

① Dupla patron 
cseréhez

② Tisztavíz patron 
cseréhez

③ Kerámia patron 
cseréhez

④Melegvíz kivezető 
cső (48 cm)

⑤Vízellátó tömlő 
(200 cm)

Kivezető cső

Rögzítő rúd

Rögzítő csavarTalp

Vegyes csap

Adapter készlet

Vízellátó tömlő

Választó pecek

Zuhanyfej

Zuhanycső

Patronház

Adszorpciós lemez

Zuhany rögzítő
(nincs a csomagban)

(tapadókoronggal)

Tisztavíz patron

Billenésgátló gyűrű 

Előzetes jelzések a patron-cseréhez és 
figyelmeztetések

A patron élettartama 
Tisztavíz patron : Kb. 1 év
Kerámia patron : Kb. 3 év
A patroncsere idejének lejárta utáni 
folyamatos használat dugulást és 
meghibásodást okozhat.

Kerámia patron
・Futamata Rádium 

Forróvizes kerámia
・ Bambusz szénkerámia

( a talpban )
Neodymium mágnes 

Felépítés és alkatrészek megnevezése
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Távolítsa el a jelenlegi zuhanyfejet.

Tegye fel az eszközre a mellékelt billenésgátló 
gyűrűt (tapadókoronggal). (Szerelés közben 
előre célozza be a készülék telepítési helyét.)

Szerelje fel a mellékelt vízellátó tömlőt a 
zuhanykonzol vízbevezető nyílására.
Ha a vízellátó tömlőt csatlakoztatja az eredeti 
zuhanycsatlakozóhoz, akkor, ha a menet 
furatátmérője nem egyezik, akkor használja a 
mellékelt kevert csapos oldal adapterét.

Az adapter beépített kevert csapos oldala

T25 (W19 csavarmenet 24)

T25-7 (M22×1.5)

T25-3 (M22×2)

T25-11 (M24×1.5)

T25-2
 (W24 csavarmenet 20)

Vízellátó tömlő

Vízbevezető nyílás

Billenésgátló gyűrű 
(tapadókoronggal)

Beállítási folyamat

Zuhany rögzítő
(nincs a csomagban)

Zuhanycső
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gyűrűt (tapadókoronggal). (Szerelés közben 
előre célozza be a készülék telepítési helyét.)

Szerelje fel a mellékelt vízellátó tömlőt a 
zuhanykonzol vízbevezető nyílására.
Ha a vízellátó tömlőt csatlakoztatja az eredeti 
zuhanycsatlakozóhoz, akkor, ha a menet 
furatátmérője nem egyezik, akkor használja a 
mellékelt kevert csapos oldal adapterét.

Az adapter beépített kevert csapos oldala

T25 (W19 csavarmenet 24)

T25-7 (M22×1.5)

T25-3 (M22×2)

T25-11 (M24×1.5)

T25-2
 (W24 csavarmenet 20)

Vízellátó tömlő

Vízbevezető nyílás

Billenésgátló gyűrű 
(tapadókoronggal)

Beállítási folyamat

Zuhany rögzítő
(nincs a csomagban)

Zuhanycső

Kivezető cső 
(kád oldalán)

Rögzítse a mellékelt kivezető csövet a 
zuhanyváltó fürdőkád oldalán.

Válassza le az adszorpciós lemezről a 
ragasztópapírt, tegye a tapadókorongot a falra 
és hagyja, hogy megragadjon.

Csatlakoztassa a mellékelt zuhanyfejet a 
zuhanycsőhöz.

Zuhanyfej

Bathtub

Zuhanycső

Választó pecek

Adszorpciós lemez

Válassza le a 
ragasztópapírt
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Termék neve / Típus

Kivezető cső (48cm), vízellátó cső (120cm), zuhanycső (200cm), zuhanyfej, billenésgátló gyűrű 
(tapadókoronggal), adszorpciós lemez, vízszűrő cserezár, adapter készlet, Kézikönyv, 
csavarkulcs

Kerámia patron: Kb. 3 év
(a csereidő a vízminőségtől és felhasznált vízmennyiségtől függően változhat)

Tisztavíz patron: Kb. 1 év
(a csereidő a vízminőségtől és felhasznált vízmennyiségtől függően változhat)Patroncsere periódus

Kiegészítők a készülékhez

Patron anyaga

10 l/min

0.05-0.5 MPa

60 °C

Aktivált szén, nem szőtt szövet, turmalin

34 cm (magasság) ×12 cm (átló) (kivéve a vízcsap kapcsolódás)

Patron teljesítmény
(JWPAS J.210 vizsgálati eredmények) 

Szűrt áramló mennyiség

Méret

Normál üzemi nyomás
Maximum használati 
hőmérséklet

Maximális súly 2 kg (beépített iker-patronnal)

Képes csökkenteni a szabad maradék klórt
（A szabad maradék klór koncentrációja：1 mg/l, vízhőmérséklet：40 °C）

ANESPA DX / ANSP-02

Választó pecek

Zuhanycső

Szerelje fel a zuhanycsövet a választó pecek 
zuhany felőli oldalára.

Választó pecek Választó pecek

Használat
Zuhanyhasználat esetén

Fordítsa a zuhanyváltót balra, mielőtt megnyitja a 
vízcsapot.

Fordítsa a zuhanyváltót jobbra, mielőtt megnyitja a 
vízcsapot.

Fürdőkádhoz való használat

Leeresztés Leeresztés

Zuhanycső
(Zuhanyzó oldal)

Kivezetőcső
(Fürdőkád oldal) Kivezetőcső 

(Fürdőkád oldal)
Zuhanycső
(Zuhanyzó oldal)

Műszaki adatok
Készülék
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④

②

①

①

④

⑤

⑥

②

③

⑤

③

8 Vízszűrő patron/kerámia patron kicserélése
Eltávolítás Összeszerelés

Kivezető cső Zuhanycső

Patron burkolat

Billenésgátló gyűrű

Távolítsa el a 
melegvíz 
kivezető csövet

Távolítsa 
el a 
zuhanyc
sövet

Távolítsa el a 
billenésgátló gyűrűt

Helyezze be az 
új tisztavíz 
patront

Helyezze be az új 
kerámia patront Új kerámia 

patront

Új tisztavíz 
patront

Távolítsa el a patron 
burkolatát

Kivezető cső Zuhanycső

Billenésgátló gyűrű

Csavarkulcs

Talp

Talp

Tegye fel a 
melegvíz 
kivezető cső

Szerelje fel 
a zuhanycső

Szerelje fel a 
billenésgátló gyűrűt 
és helyezze fel a 
tapadókorongot

Talp

Régi kerámia 
patron

Régi tisztavíz 
patron

Távolítsa el a régi 
tisztavíz patront.

Távolítsa el a régi 
kerámia patront

Patron burkolat

Húzza meg a rögzítő anyát

Talp

Tegye fel a patron 
burkolatát
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9 Vevőszolgálat

Ha javításra van szüksége a garanciális időszak alatt

Garancia
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a vásárlás dátuma és az értékesítő neve feltüntetésre került a kísérő 
Garanciajegyen. Tartsa biztos helyen.

Javításért kérjük, forduljon a helyi értékesítőjéhez.
(Kérjük, alaposan olvassa el a garanciafeltételeket, mivel néhány javítást, a helyzettől függően, nem fedez a 
garancia.)

Figyelem A következő esetekben költséget számíthatunk fel a javításért.

1. Nem a “Felhasználói kézikönyvnek” megfelelő módon történt üzemeltetés következtében fellépő 
meghibásodás

2. Nem hálózati ivóvíz használatából eredő hiba vagy sérülés.
3. Természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, árvíz, stb.) következtében fellépő hiba vagy sérülés.
4. A termék leejtése vagy szállítás közbeni közlekedési baleset.
5. Fogyó alkatrészek cseréje.
6. Ha a garanciakártyán hiányzik a “Vásárlás dátuma” vagy “Vevő neve” vagy “Kereskedő neve”.
7. A garanciakártya be nem mutatása.

Garanciaidő utáni javítás
Vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel. A javítás a vevő kérésére és költségére történik.

Egyéb
Amennyiben további kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
kereskedőjével.

Figyelmeztetés
Ne próbálja kinyitni vagy szétszerelni az termék egyetlen részét sem. 
Az ilyen magatartás következményeiért a gyártó nem vállal kártérítést.Tiltott

További kérdések és tájékoztatás tekintetében kérjük, forduljon a helyi kereskedőjéhez.
Los Angeles : 
TEL. +1-310-542-7700       FAX. +1-310-542-1700   
New York : 
TEL. +1-718-784-2110       FAX. +1-718-784-2103 
Chicago :
TEL. +1-847-430-4013       FAX. +1-847-437-8201   
Honolulu :
TEL. +1-808-949-5300       FAX. +1-808-949-5336
Texas :
TEL. +1-972-316-7985       FAX. +1-310-531-7111   
Seattle :
TEL. +1-425-640-2222       FAX. +1-425-672-8946 
Orlando :
TEL. +1-407-601-5963       FAX. +1-407-630-6081
Burnaby:
TEL. +1-604-214-0065       FAX. +1-604-214-0067
Toronto :
TEL. +1-905-507-1200       FAX. +1-416-445-6594
Mexico :
TEL. +52-81-8242-5500     FAX. +52-81-8242-5549  

Brazil : 
TEL. +55-15-3034-4132     FAX. +55-15-3034-4100
Germany :
TEL. +49-211-936570-00   FAX. +49-211-936570-27
France :
TEL. +33 (0) 1 47 07 55 65 FAX. +33 (0) 1 83 71 17 06
Italy :
TEL. +39-6-3320-670         FAX. +39-6-3321-9505 
Australia :
TEL. +61-2-9878-1100       FAX. +61-2-9878-1200
Russia :
TEL. +7-495-988-02-05      FAX. +7-495-988-02-06
Romania :
TEL. +40-374028779
Portugal :
TEL. +351-22-8305464
Hong Kong :
TEL. +852-2154-0077         FAX. +852-2154-0027
Taiwan :
TEL. +886-2-2713-2936     FAX. +886-2-2713-2938

Philippines :
TEL. +63-2-519-5508       FAX. +63-2-519-1923
Korea(Seoul)  :
TEL. +82-2-546-8120       FAX. +82-2-546-8127
Korea(Busan)  : 
TEL. +82-51-744-8822     FAX. +82-51-744-8833
Singapore :
TEL.+65-6720-7501         FAX. +65-6720-7505
Malaysia :
TEL.+60-3-2282-2332      FAX. +60-3-2282-2335 
Indonesia :
TEL. +62-21-2992-3111   FAX. +62-21-2992-8111
Thailand :
TEL. +66-2-163-2869       FAX. +66-2-163-2879 
India :
TEL. +91-80-4650-9900   FAX. +91-80-4650-9908
Mongolia :
TEL. +976-7012-7778      FAX. +976-7012-7708
Dubai :
TEL. +971 4 395 5011     FAX. +971 4 395 5150

Tokyo：
TEL. +81-3-5205-6030　FAX. +81-3-5205-6035
Sapporo：
TEL. +81-11-223-5678　FAX. +81-11-223-5680
Nago：
TEL. +81-980-51-0616　FAX. +81-980-51-0628
Shin-Osaka：
TEL. +81-6-6152-5407　FAX.  +81-6-6152-5408
Fukuoka：
TEL.+81-92-741-4132　 FAX.  +81-92-741-4133
Osaka Factory：
TEL. +81-72-893-2290　FAX. +81-72-893-8007


