
Használati útmutató 
 
 

Virax Vízkőmentesítő pumpa 295000 
 

 
Biztonsági előírások 
 
A berendezés üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat.  
1./ Győződjön meg róla, hogy az elektromos rendszer földelve van. 
2./ A készülék mozgatásához mindig a fogantyút használja. (Soha ne mozgassa készüléket a 
hálózati kábel vagy szivattyú csöve segítségével.)  
3./ A hálózati kábelt mindig a dugaszoló aljzatból közvetlenül húzza ki. Soha ne húzza a 
kábelt a gépet mozgatva, mert az a készülék meghibásodásához vezethet.  
4./ Ne engedje meg a használatát gyerekeknek, hozzá nem értőknek. 
5./ Annak érdekében, hogy az elektromos pumpa biztonságát garantálja, kövesse a gyártó 
utasításait és kizárólag a gyártó eredeti alkatrészeit és tartozékait használja. 
6./ Soha ne használja az elektromos pumpát ha a hálózati kábel vagy más fontos részek 
sérültek. 
7./ Ha hosszabbítóra van szüksége bizonyosodjon meg arról, hogy a hosszabbítók 
vízmentesek. 
8./ Nem megfelelő hosszabbító használata veszélyes. 
9./ Figyelem: Használjon mindig kesztyűt, védőszemüveget, védőmaszkot és savsemleges 
öltözéket. 
 
Műszaki adatok 
 
Feszültség:    220V, 50 Hz 
Motorteljesítmény:   0,20 Hp 
Max. átfolyás:    40l/min. 
Súly:     6 kg 
Max. hőmérséklet:   50 C 
Emelőmagasság:   10 m 
Tartálykapacitás:   15 l 
 
Alkalmazási terület 
 
Vízmelegítők, bojlerek,  hőcserélő készülékek, hűtőrendszerek vízkőmentesítése. 
 
Használati utasítás 
 
1./ Vízátfolyás megszüntetése. 
2./ Vízkő eltávolításához készítse elő a megfelelő kémiai termékeket. 
3./ A vízhálózat be és kifolyását a készülékről leválasztani. 
4./ Egyik tömlővéget a forróvíz kivezetéssel, a másik véget a hidegvíz bemenettel összekötni.  
5./ A pumpa fedelét kinyitni. A speciális vízkőoldó folyadékkal a tartályt feltölteni a min. és 
max. jelölés közé. 
6./ Pumpát bekapcsolni. A vízkőlerakódás akkor van teljesen eltávolítva, amikor a tömlőben 
nincs több buborék. 



7./ Ahhoz hogy a tisztító folyadék kifolyását elkerülje, lazítsa meg a bemenő és kimenő anyát 
és várjon amíg  a folyadék teljesen lefolyik. Legyen óvatos a savmaradékkal, hogy  ne sértse 
meg a padlót vagy más felületet.  
8./ Amikor a vízkő mentesítést befejezte, mossa át a vezetéket Rothenberger semlegesítő szer 
3%-os vizes oldatával, hogy a savmaradékot eltávolítsa.  
9./ Csatlakoztassa a készüléket a vízhálózatra, a kifolyást hagyja szabadon. Állítson egy 
tartályt a kifolyónyílás alá. Nyissa meg a vizet és mossa át a rendszert.  
10./ Kösse vissza a rendszerbe a készüléket és nyissa ki a vízcsapot.  
 
Megjegyzés 
 
A vízkőmentesítő folyadék színváltozása vörösesről narancsra vagy sárgára jelzi, hogy a 
folyadék oldóhatása csökkent vagy megszűnt. 
 
 
Részek 
 

1. Tartályzár tömítése 
2. Tartály 
3. Motor 
4. Kapcsoló 
5. Átlátszó cső 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


