
                                     

                  Használati Útmutató
      

           a   VSZT-1+ ivóvíz utótisztító 
     kisberendezés-család működtetéséhez.      

                                                                                                                           

                            Termék megnevezése: 

VSZT 1+ ivóvíz utótisztító kisberendezés-család

Alkalmazási területe:

Ivóvíz otthoni utókezelése (max. 30 ºC )
 
Típusok és kapacitás:

- VSZT-1+ ORGON konyhai Vízkezelő készülék - 5 liter/perc

- VSZT-1+ ORGON víz előállító készülék Profi - 15 liter/perc

- VSZT-1 + ORGON víz előállító készülék Profi + UV -15 liter/perc

- VSZT-1+R ORGON RO készülékek tisztított vizének utókezelésére 
     -5 liter/perc

- VSZT-1+ grand (egész lakásra alkalmazható készülék) -120 liter/perc.

Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett 
döntött. Reméljük, sok öröme lesz benne és használatával, az idők 
folyamán, egyre jobban érzi magát! 



VSZT-1+ ORGON konyhai Vízkezelő készülék 
                           - 5 liter/perc

Az ORGON Vízkezelő egy kombinált készülék. Jól láthatóan két alapvető
részből áll. A felső részben helyezkedik el a szűrőház a szűrőbetéttel, az
alsó rész a készülék lelke, az ORGON-henger. A vízkezelő nem igényel 
különleges karbantartást a szűrőcserén és a tisztításon kívül. 

VSZT-1+ ORGON víz előállító készülék Profi 
                             - 15 liter/perc

ORGON Víz gép. Dupla szűrős, nagy teljesítmény.

VSZT-1 + ORGON víz előállító készülék 
                   Profi + UV -15 liter/perc

ORGON Víz gép. Dupla szűrős,UV egységgel szerelve, nagy 
teljesítmény.

VSZT-1+R ORGON RO készülékek 
    tisztított vizének utókezelésére   -5 liter/perc

Az ORGON-henger gyorscsatlakozók segítségével percek alatt 
csatlakoztatható a már meglévő RO vizes készülékekhez, így a RO víz 
aktívvá tehető. A készülék nem igényel karbantartást.



VSZT-1+ grand (egész lakásra alkalmazható            
                 készülék) - 120 liter/perc

Ugyanazon az elven működik, mint a kisebb teljesítményű
típusok. A megnövelt keresztmetszetek és szűrőkapacitás
egy nagyméretű lakás teljes vízellátását biztosítja.
Akár 6-10 kifolyóhely egyidejű használata esetén is.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK a KÉSZÜLÉK-CSALÁD tagjainak 
ÜZEMELTETÉSÉHEZ.

1)      A VSZT-1+ kisberendezés-család tagjai kizárólag ivóvíz minőségű 
vízzel ellátott hálózatról működtethetőek. A kis-berendezések az ivóvíz 
minőségének javítására kerültek kifejlesztésre.
A kisberendezések egyike sem eredményezheti a kezelendő ivóvíz 
minőségének romlását.

2)      A kisberendezések oktatási, vagy egészségügyi közösségi 
létesítményben történő alkalmazása esetén azt a területileg illetékes 
népegészségügyi szervnél be kell jelentenie.

3)      A kis-berendezések bakteriális védelmét kezdeti és rendszeres 
fertőtlenítéssel, előírt időközönként a KDF szűrő cseréjével, valamint a 
higiénés előírások betartásával biztosítani kell. Egyes típusok esetén 
opcionális tartozék az UV-lámpa. Fertőtlenítés során kizárólag OTH 
engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer alkalmazható.
Gyártó jelen esetben a Sanosil fertőtlenítő alkalmazását javasolja.

4)      A szűrőpatront a használati útmutatóban megadott időközönként, 
de legalább 6 havonta, a használati útmutatóban megadott módon ki 
kell cserélni,valamennyi készülék esetében.
Kivételt képez az RO víz utókezelő, ahol nincs ilyen opció.

5)      Üzembe helyezéskor be kell tartani a használati útmutatóban 
leírtakat (beüzemeléskor és szűrőcserénél fertőtlenítés, illetve 10 perc 
folyatási idő). Hosszabb (2-3 napos) üzemszünet után a kis-berendezést 
át kell öblíteni, legalább 10 perces folyatási idő betartását javasoljuk. A 
kifolyatás során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal – 
kiemelten csecsemők és kisgyermekek esetén-felhasználni nem szabad.
Ugyancsak nem javasolt az átöblítés során nyert vizet
házi kedvencek itatására sem felhasználni.



 ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ.

Kérjük, vegye szemügyre a kiválasztott készüléket és figyelmesen 
olvassa végig az üzembe helyezéssel kapcsolatos tudnivalókat.

SZERELÉS, BEÜZEMELÉS.

Vegyük ki a készüléket a dobozból a tartozékokkal együtt.
A szerelés megkezdése előtt végezzünk fertőtlenítő kézmosást.
Csavarjuk le a szűrőházat és vegyük ki belőle a szűrőbetétet.
Mossuk el fertőtlenítőt tartalmazó mosogatószerrel a szűrőházat, majd 
csomagoljuk ki a szűrőbetétet és tegyük be a helyére a szűrőházba. 
Figyeljünk a szűrőbetét helyes behelyezésére. A szűrő alján lévő 
tömítés minden esetben a szűrőház aljához kerüljön. Konyhai Vízkezelő 
esetében ez azt jelenti, hogy a rácsos fele van felül!!
A csomagban található sanosil fertőtlenítőt tartalmazó   flakonból 
tegyünk szűrőházanként 2 evőkanállal a szűrőház alsó részébe.
Csavarjuk vissza a szűrőházat, és húzzuk meg kíméletesen.
Csaptelephez történő csatlakoztatás esetén vegyük szemügyre a 
csatlakozó csaptelep kifolyócsövét és távolítsuk el a végén lévő szűrőt, 
tisztítsuk meg a menetet a vízkőtől.
Fertőtlenítőt tartalmazó mosogatószerrel mossuk le, majd öblítsük le a 
menetes részt.
A konyhai Vízkezelő készüléket külön váltócsappal láttuk el.
A készülék-család többi tagjánál váltócsap nem része a készüléknek. A 
váltócsapot szintén vizsgáljuk meg, miképpen tudjuk a kifolyócső 
végére csavarozni. A kifolyó menetéből láthatjuk, hogy szükség van-e a 
csatlakozó adapterre. A rögzítésnél ne húzzuk túl a rögzítő csavart, mert
a csap, az erőltetéstől, meghibásodik!
A váltócsapot is mossuk le fertőtlenítőt tartalmazó mosószerrel, majd 
ellenőrizzük, hogy a tömítő gumi a helyén van-e.

Csavarozzuk fel a konyhai Vízkezelő készülék váltócsapját a mosogató 
csaptelep kifolyó csövére és állítsuk olyan helyzetbe, hogy 
kényelmesen kezelhető legyen.
A váltócsapnak két állása van. Az egyik állásban mosogatni lehet vele, a
másik állásban a vízkezelő készüléken folyik át a víz.
A váltócsapot állítsuk olyan helyzetbe, hogy az ORGON Vízkezelő 
Készüléken folyjék át a víz.
Lassan nyissuk meg a hideg vizes csapot és hamarosan látjuk, ahogy a 
vízkezelő készülék kifolyócsövén megjelenik a víz.



Zárjuk el a csapot és hagyjuk a készülékben állni a vizet legalább 2 órán
keresztül. Az idő leteltével engedjük a vizet legalább 10 percig 
folyamatosan. Közben ellenőrizzük, hogy megfelelő-e a rendszer 
tömítettsége.
Az így elfolyó vizet, sem ivásra, sem főzésre nem szabad felhasználni. 
Külön figyelmet kell fordítani erre csecsemők és kisgyermekek 
esetében. Ugyancsak nem javasolt az elfolyó öblítővizet házi kedvencek
itatására felhasználni.
Hasonló módon,10 perces elfolyatást kell alkalmazni, 2-3 napos 
üzemszünet után.
Az ORGON Vízkezelő Készülék beüzemelése megtörtént.

Fontos a műveletek során a higiéniás szabályok betartása!  Csak tiszta, 
steril kézzel nyúljunk az ORGON Vízkezelő Készülék belső 
alkatrészeihez és végezzük el minden szűrőbetét cserénél a 
fertőtlenítést.
A készülékbe épített kristályok mozgása természetes jelenség, ami 
enyhe zörgő hangot ad.

SZŰRŐCSERE.

A készülék szűrőbetétjének a cseréje, a gyártó által megadott, átfolyt 
vízmennyiség, vagy a megadott időintervallum lejártával szükséges. 
Valamennyi készülékünk esetében javasolt a szűrőbetét cseréje 
félévente. 
 
Szűrt vízmennyiségre vetítve: 

A konyhai Vízkezelő esetében 3000 liter átfolyása után.
( kapacitás: 5 liter/perc)

A dupla szűrős Profi és Profi + UV esetében 6.000 liter átfolyása után.
( kapacitás: 15 liter/perc)
Az RO víz utókezelőnél ilyen opció nincs.
A grand készülék esetében az extra szűrő cseréje félévente.
Ha nem a gyártó által felhasznált és javasolt szűrőbetétet alkalmazzák, 
akkor mindig a szűrőbetét gyártója által megadott utasítás szerint kell 
eljárni.
A készülék gyártója, az ORGON-TECH Bt. csak az általa felhasznált, 
engedélyeztetett szűrőbetétek alkalmazását javasolja.



Szűrőbetét cseréje:

Első lépésként zárjuk el a hideg vízcsapot, hogy a víz ne tudjon a 
készülékbe folyni.
Lazítsuk meg a szűrőházat.
A készüléket olyan helyzetbe kell hozni,hogy a gépből a víz ne 
folyhasson szét, megmaradjon a szűrőházban.
Ebben a helyzetben kell a szétcsavarozást véghez vinni.

Ha a művelet sikerült, akkor az ORGON hengert a szűrőház aljával 
együtt tegyük félre, majd a szűrőházból távolítsuk el a szűrőbetétet, 
öntsük ki a benne lévő vizet.
Fertőtlenítőt tartalmazó mosogatószerrel alaposan mossuk el a 
szűrőház alkatrészeit.
A csomagban található  sanosil  fertőtlenítőt   tartalmazó   flakonból   
tegyünk   2 evőkanállal a szűrőház alsó részébe.
Ellenőrizzük a szűrőház tömítőgyűrűit, hogy a helyükön vannak-e, 
illetve nem sérültek-e meg.
Sérült gumigyűrűvel ne szerelje össze az ORGON Vízkezelő 
Berendezést, keresse meg a szakszerviz munkatársát  a  megadott  
címen  vagy  telefonszámon  és  pótolja  a  sérült alkatrészt.
Nyissa meg a hideg vízcsapot és töltse fel a Vízkezelő Készüléket vízzel,
majd hagyja állni
benne.
Két óra elteltével nyissa meg a hideg vízcsapot és engedje folyni 
legalább 10 percig a vizet a készülékből.

Az így elfolyó vizet, sem ivásra, sem főzésre nem szabad felhasználni. 
Külön figyelmet kell fordítani erre csecsemők és kisgyermekek 
esetében. Ugyancsak nem javasolt az elfolyó öblítővizet házi kedvencek
itatására felhasználni.
Hasonló módon,10 perces elfolyatást kell alkalmazni, 2-3 napos 
üzemszünet után.

Amennyiben a készülék megfelelően tömített, a berendezés üzemkész.

Mire használja az ORGON vizet?

Az ORGON vizet használja: ivásra, főzésre, növények locsolására, házi 
kedvencek itatására. Finom szódavíz készíthető belőle.



Remélem, meg lesz elégedve az ORGON Vízkezelő Készülék által 
készített víz minőségével és a víz pozitív hatásával. 
Bárki fogyaszthatja, mennyiségi korlátozás nincs, azonban az első 
három-öt napban vezessük be fokozatosan. 
A fokozatosság elvének betartása, kiemelten fontos, gyermekek, idős, 
legyengült betegek, valamint kis testű, házi kedvencek esetében.
A szűrőnek fontos, hogy állandóan használatban legyen, hosszas 
használaton kívül helyezés után a szűrőbetét cseréjét el kell végezni.

EGYÉB:
Előzetes időpont egyeztetéssel, ingyenes kipróbálási lehetőséget  
biztosítunk,úgy a VSZT-1 ORGON Biotér Harmonizátor Készülék 
működésére, mint a VSZT-1+ ORGON Vízkezelő Készülék által előállított 
ivóvízre.

A készüléket, 14 év alatti gyermek, valamint, cselekvő, vagy  
ítélőképességében korlátozott,
bármely korú egyén, csak felnőtt segítő felügyelete mellett használhatja.

Garanciális feltételek:
A készülékre 1 év teljes körű garanciát adunk, amely nem terjed ki a 
mechanikus sérülésekre, törésre, rongálásra, a készülék ORGON 
hengerének megbontására. Az ORGON henger a lelke az egész 
berendezésnek, a szétszedése a kristályok elhangolódását okozza, 
ezáltal a készülék nem tudja betölteni a feladatát, nem lesz egyéb, mint 
egy sima vízszűrő.
A garancia nem terjed ki a szűrőbetétre, mert annak  elhasználódása az 
üzemeltetés során természetes jelenség.
Üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésével forduljon az alábbi  címen 
megadott szervizhez, annak szakemberéhez.



Garancia kezdete: ………………… év. …………………hónap. ……………
nap.

A garanciális szerviz címe: 7025. Bölcske. Gátőrház u. 6.
Tel: 06-75/535-126  Mobil: 06-20/9391-273
Web:www.orgon.hu       email: kavalko@tolna.net   orgon@orgon.hu

Paks, 2014.08.10

                                                      ----------------------------------------
                                                                ORGON-TECH Bt.


