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Aquarion család – gyakori kérdések 

Bekötés  

1. Kell-e vízvezeték-szerelő a bekötéshez? 

A munkafelületre vagy a falra helyezett berendezés közvetlenül a konyhai csapra csatlakoztatása esetén 

nincs szükség szerelő segítségére. Ha azonban közvetlenül a vízvezeték hálózatra kötné a készüléket, 

akkor minden esetben kérje szakember segítségét.  

2. Kell-e plusz alkatrész? 

Közvetlenül a klasszikus konyhai csap perlátora (csap végi kis mechanikus szűrő) helyére 

csatlakoztatáshoz minden szükséges alkatrész megtalálható a csomagban. Nem szabványos csaphoz 

történő csatlakozáshoz ún. szűkítőre lehet szüksége. Közvetlenül a vízvezetékhez csatlakozás 

megkönnyítéséhez, a berendezés csomagolása tartalmaz egy ½"-os egyenes csatlakozót, amit egy 

sarokszelephez csatlakoztathatunk, mely szakszerű beszereléséhez kérje szakember segítségét. 

Az ajánlott beszereléstől eltérő módon történő elhelyezés esetén pl. nem szabványos csaphoz történő 

beszereléskor, illetve közvetlen a vízhálózatra kötéskor a helyi viszonyok figyelembevétele szükséges. 

Ilyen esetekben egyéb alkatrészekre lehet szükség, melyek szakszerű beszerelését csak szakember tudja 

elvégezni. Az ilyen módon történő beszerelés esetén, az esetleges helytelen beszerelés okozta károkért 

cégünk nem vállal felelősséget! 

3. Beszerelhető-e a készülék konyhapult alá? 

A készülék pult alá elhelyezése nem ajánlott. A berendezés kijelző és irányító szervei mindennapi 

használatra lettek kifejlesztve. Ezért a készüléket elérhető helyre – pl. konyhapultra vagy a közeli falra –

ajánljuk elhelyezni. A berendezés dekoratív eleme lehet egy modern konyhának. 

4. Egyedül be tudom-e szerelni a készüléket? Kell-e vízvezeték-szerelő a bekötéshez? 

A készülék közvetlenül a szabványos konyhai csapra történő csatlakoztatását, a biztosított alkatrészek és 

a Felhasználói kézikönyv segítségével bárki elvégezheti. 

Egyéb – pl. közvetlenül a vízhálózatra – bekötési módokhoz, kérje szakember segítségét.  

5. A készülék melyik vízhálózatra köthető? 

A berendezés csak a hideg víz hálózatára szerelhető. 

Amennyiben csapra szereli a készüléket, fokozottan figyeljen arra, hogy meleg vizet ne engedjen át rajta. 

6. Mi történik, ha meleg (forró) víz kerül a készülékbe? 

A forró víz használata károsítja a szűrőt és a készüléket, ezért használata TILOS! 

7. Mire szolgál az előszűrő? Hogyan kell tisztítani? 

A mechanikus előszűrő a nagyobb, lebegő mechanikai szennyeződéseket szűri ki. Ha csökken a 

vízátfolyás mértéke, akkor elsőként az előszűrőt kell eltávolítani (előtte válassza le a berendezést a 

vízvezetékről és áramtalanítsa azt) és tiszta vízzel átmosni, illetve el kell távolítani a korábban kiszűrt 

szennyeződéseket. 
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8. Használható-e a készülék kútvíz szűrésére? 

A berendezés vezetékes ivóvíz szűrésére ajánlott, kútvíz tisztítására NE használja! Amennyiben mégis 

kútvíz szűrésére szeretné használni a készüléket, minden esetben vizsgáltassa be a kútvizet egy, a 

bevizsgálásra jogosult intézetnél. 

9. Mennyi idő alatt jön le 1 liter víz a készülékből? 

Beállítás határozza meg az átfolyó víz mennyiségét. Ajánlott egy liter lúgos vizet egy perc alatt kinyerni a 

berendezésből, így nyújtva a legoptimális szűrési és ionizálási teljesítményt. 

10. Mit jelent a beépített automata kikapcsoló funkció? Milyen esetekben aktiválódik? 

A berendezés ki- és bekapcsolása teljesen elektronikusan történik a bekapcsoló gomb segítségével. Ezért 

az üzemeltetés közben bekövetkező áramszünet esetén a berendezés automatikusan elzárja a víz 

átfolyását. Hasonlóképpen, amennyiben a vízszolgáltatás szünetel vagy nyomáscsökkenés következik be, 

a berendezés néhány másodperc után lekapcsol. Így megelőzve azt a lehetőséget, hogy később, miután 

helyreáll az szolgáltatás, esetleg a távollétünkben a berendezésen működni kezdjen, víz folyhasson rajta 

át. 

Szűrő  

11. Milyen gyakran kell szűrőt cserélni? 

Normál vízminőség és normál használat mellett, egy átlagos négytagú család esetében 3 hónap eltelte 

után szükséges a szűrő cseréje.  

Szintén szükséges a szűrő cseréje, ha készülék hosszú ideig nincs használatban (egy hónapig áll). 

Nagyobb családok, közösségek esetében - a készülék használat közben folyamatosan méri az átfolyó víz 

mennyiségét, és mikor ez a mennyiség eléri a 4000 litert, azt a gép kijelzi. Ekkor mindenképp szűrőt kell 

cserélni még akkor is, ha ez a mennyiség 3 hónapnál rövidebb idő alatt folyik át a szűrőn. 

 

Tipp: Ahhoz, hogy maximálisan ki tudja használni a szűrő élettartamát, folyamatosan használja a 

készülék minden funkcióját. 

A készülék lúgos funkciói a víziváson kívül használhatók kávé, tea, és ételek készítéséhez is.  

A savas funkciói bőr és szájápoláshoz, gyümölcs- és zöldségmosáshoz illetve fertőtlenítéshez. 

Savas víz fogyasztása TILOS! 

12. Milyen rétegeket tartalmaz a szűrő? Melyik rétegnek, mi a funkciója? 

A szűrő több rétegből áll a hatékony víztisztítás érdekében. 

             Kalcium-szulfit szűrő   
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Kalcium-szulfit réteg nélküli szűrő 
 

Ebből a szűrőből hiányzik a kalcium-szulfit réteg.  

Természetesen ebben a szűrőben is megtalálhatók: 

 rostanyag szűrő rétegek,  

 ultrafinom szűrő réteg, 

  ezüsttel átitatott szén réteg,  

 turmalin rétegek. 

 

13. Melyik szűrő használata ajánlott?  

Vásárláskor Magyarországon a készülék mellé  CaSO₃ (kalcium-szulfit) mentes szűrőt mellékelünk. 

Kalciumos szűrő használata Európa azon területein ajánlott, ahol biztosan kizárható a termofil 

baktériumok jelenléte a csapvízben. A termofil baktériumok ugyanis kapcsolatba léphetnek a kalcium-

szulfittal és kellemetlen szagot áraszthatnak, melyek rontják a víz minőségét és élvezeti értékét. 

14. Mit szűr ki a szűrő? 

A szűrő minden, 0,01 mikronnál kisebb szennyeződést kiszűr a csapvízből. 

A vizsgálati eredmények alapján alkalmas az ivóvízben lévő szabad aktív klór, szerves anyag és a 

halogénezett szerves anyagok mennyiségének csökkentésére.  

15. Hova kerülnek a szűrő által felfogott szennyeződések? 

A berendezés szűrőpatront használ, amiben a felfogott szennyeződések összegyűlnek és megkötődnek, 

ezért kell a szűrőt rendszeresen, 3 havonta vagy legfeljebb 4000 liter átfolyása után cserélni. A 

szűrőpatron rendszeres cseréjével tudja biztosítani a mindenkori tiszta vizet. Kérjük, tartsa be a 

szűrőcserére vonatkozó ajánlásokat és kötelezettségeket. 

16. Ki tudom-e cserélni egyedül a szűrőt? 

Igen, a szűrőcsere a Felhasználói kézikönyv útmutatója alapján könnyedén elvégezhető.  

17. Mire szolgál a szűrő cseréjekor az állapot nullázása? 

A berendezés folyamatosan regisztrálja a rendszeren (és a szűrőn) átfolyt víz mennyiségét, ami a kijelzőn 

követhető. Miután eléri a maximális értéket, a berendezés leáll. Szűrőcsere után az átfolyás számláló 

nem áll automatikusan alaphelyzetbe, ezért ezt önnek kell lenulláznia a Felhasználói kézikönyvben leírt 

módon. 

Az átfolyó víz mennyiségének lenullázása fontos, mert ez az információ mutatja, hogy mikor folyik át a 

szűrőn a 4000 liter víz. Nagy forgalmú helyiségekben, ahol 3 hónapon belül sokan használják a 

készüléket, ez a kijelző jelzi a 4000 liter átfolyását és a szűrő cseréjének esedékességét. 

18. Ha hosszabb időn át nincs használva a készülék, akkor is kell-e szűrőt cserélni? 

Ha készülék nincs mindennap használva, akkor a következő használatkor fontos átmosni a szűrőt. 

Legalább 5 percig folyassuk át a vizet a készüléken, így a szűrő átmosódik és biztonsággal használható. 

Hosszabb üzemszünet esetén (pl. 1-2 hetes nyaralás) távolítsuk el a szűrőt a berendezésből és egy 

műanyag tasakban helyezzük azt a hűtőbe. Mikor újra üzembe helyezzük a készüléket, 5-10 percig 

folyassuk át rajta a vizet, így a szűrő átmosódik és biztonsággal használható. 

Ha egy hónapig nincs használva a készülék, akkor a szűrőt mindenképpen szükséges cserélni. 
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Szűrőcsere esetén, az első használat előtt az új szűrőn folyasson át vizet, kb. 30 percig. Ezt követően 

élvezettel fogyaszthatja  az Aquarion által előállított tisztított és ionizált vizet. 

19. Milyen esetekben kell mindenképp szűrőt cserélni? 

 Ha erőteljesen csökken a kifolyó víz mennyisége, mert a szűrőben kiszűrt szennyeződések 

akadályozzák a vízátfolyást. 

 Ha erős szag érződik a kifolyó vízen, miután erőteljesen szennyezett víz folyt át a készüléken. 

 Ha rövid idő alatt nagy mennyiségű szennyeződés lett kiszűrve (pl. zavaros víz vezetéktisztítás után).  

 Ha hosszabb ideig (30 nap) nem használta a készüléket.  

 Ha az utolsó szűrőcsere óta eltelt 3 hónap. 

 Ha 3 hónapon belül átfolyt a szűrőn 4000 liter víz 

Karbantartás  

20. Hogy kell karbantartani a készüléket? 

A készülék, mint minden más vízzel működő berendezés, időnként vízkőmentesítést igényel. 

Vízkőlerakódás jelenlétét jelezheti az átfolyó víz mennyiségének a csökkenése, lassabb kifolyása. Ilyen 

esetekben hívja szerviz szolgálatunkat és egyeztessen az ügyfélszolgálatos kollégánkkal.  

Tel: +361/266-3136 E-mail: ugyfelszolgalat@calivita.com  

21. Mit tehetek azért, hogy kevésbé vízkövesedjen be a készülék? 

A készülékben csökkenthető a lerakódás esélye, amennyiben a vásárlástól vagy a lerakódás 

eltávolításától kezdve rendszeresen (naponta) alkalmazza a savas vizes átöblítést. Nagyon lassan 

(amilyen lassan csak lehetséges, de még nem kapcsol ki a berendezés) folyasson át négyes fokozatú 

savas vizet a berendezésen néhány percen keresztül. A vízátfolyás mennyiségét – közvetlenül a 

csaptelepre csatlakoztatott berendezés esetén – a konyhai csaptelepen tudja szabályozni. 

Hatékony segítség még a lerakódás megelőzésére a GoldMAX neodímium mágneses vízkezelés. 

22. Ha a megszokottól eltérően működik a készülék, mi a teendő? 

A Felhasználói kézikönyvben található „Hibakeresési útmutató” alapján járjon el. 

Ha eltérő hibát tapasztal, akkor át kell nézetni a készüléket. Ilyen esetekben, kérjük, hívja szerviz 

szolgálatunkat és egyeztessen ügyfélszolgálatos kollégánkkal.  

Tel: +361/266-3136 E-mail: ugyfelszolgalat@calivita.com  

23. Mit küldjek el a szervizbe? 

A szervizbe lehetőleg csak a berendezést küldje el, minden csatlakozó vezetéket (fehér- és szürke cső, 

mechanikus előszűrő és hajlékony fémcső) szereljen le. A szűrőbetétet is távolítsa el – tegye műanyag 

tasakba és helyezze hűtőbe, hogy megóvja a biofilm-képződéstől és a kiszáradástól. A leszerelt 

alkatrészeket nem javítjuk, szabadon megvásárolhatók és saját kézzel cserélhetők. Amennyiben a 

leszerelt alkatrészek hibájára gyanakszik, egyeztessen az ügyfélszolgálatos kollégánkkal, aki szívesen ad  

tanácsot ebben a kérdésben is. 
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Beállítások  

24. Lehet-e állítani a víz pH értékét? 

Igen lehet, 9 fokozat áll rendelkezésre. Négy fokozatban állítható a savasság, és négy fokozatban 

állítható a lúgosság is. A „0” állapotban tisztított („Purified”), de nem ionizált víz állítható elő. 

Az Aquarion készüléken létezik egy ún. finomhangolási funkció is, amely segítségével a szerkezet még 

pontosabban beállítható a csapvíz minőségének, illetve pH értékének megfelelően. Erre vonatkozó 

segítségnyújtást a Felhasználói kézikönyvben talál. 

25. Hogy tudom ellenőrizni a víz pH értékét? 

Kövesse a Felhasználói kézikönyvben az erre vonatkozó leírást. 

Vegyen elő egy kémcsövet a berendezés dobozából és cseppentsen bele két-három cseppet a mellékelt 

indikátorfolyadékból, majd lassan töltse félig a kémcsövet vízzel a korábban bekapcsolt berendezésből. 

Az elszíneződött folyadékot vesse össze a színskálával és olvassa le a pH értéket. 

26. Miért változhat a beállított pH érték? 

Az ionizált víz pH értéke függ a készülékbe áramló csapvíz minőségétől, hőmérsékletétől, ásványi anyag 

tartalmától is. A csapvíz ezen értékei folyamatosan változhatnak, így a készülék által előállított víz pH 

értéke is változhat. 

Használati funkciók  

27. Mi az ionizáció lényege? 

Az ionizált vízben újratöltéssel rendelkező molekulákat hozunk létre elektrolízissel. Az elektrolízis 

elektromos áram hatására végbemenő elektrokémiai folyamat, amelynek során olyan kémiai 

mozzanatok mennek végbe, amelyekhez energiára van szükség. Az ionok képzése ilyen folyamat, hiszen 

az ionokként létező (vagyis töltéssel rendelkező) molekulák magasabb energiaszinten vannak, mint a 

semlegesek. 

A víz ionizációja tulajdonképpen ionok képzése a vízben, elektromos áram segítségével. Ehhez a 

folyamathoz titán elektródákat használnak platina bevonattal. A folyamat során H3O+ és OH-  ionok 

jönnek létre; az előbbi a katód, azaz a negatív pólus, az utóbbi az anód, azaz a pozitív töltésű elektród 

körül. Ahol a hidroxónium-ionok vannak többségében, ott a víz savas kémhatású, ahol pedig a hidroxil-

ionok, ott a víz lúgos kémhatású lesz. A két katódot egy félig áteresztő membrán választja el egymástól, 

amelyen a víz át tud menni, de a keletkezett ionok vissza már nem, másként megfogalmazva a 

keletkezett ionokat töltésük szerint szétválasztja a membrán. 

Vagyis a víz ionizáló berendezésekben egyszerre jön létre lúgos és savas víz. Ezért tapasztalható a 

készülék működése során, hogy a kifolyó csövön kívül, az elfolyó csövön is kiáramlik víz.  

Ha lúgos vizet állítunk elő, akkor az elfolyó csövön savas víz távozik. Ha savas vizet készítünk, akkor az 

elfolyó csövön lúgos víz távozik a készülékből. Tisztított víz esetén az elfolyó csövön nem távozik víz. 

28. Miért hatékonyabb és egészségesebb víz az ionizált lúgos víz? 

Az antioxidáns hatású ionizált lúgos víz a kezdeti időszakban megszabadít a testünkben termelődő, 

valamint kívülről támadó szabad gyököknek nevezett instabil molekuláktól, amelyek felelősek a 

szöveteinkben zajló öregedési folyamatokért is. 
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Az ionizált víz oxigéntartalma – az eltérő kémiai kötések miatt – rendkívül magas. Ez nagyon fontos, 

hiszen szignifikánsan megemeli a vér oxigénszintjét, ami pedig a sejtek kiváló oxigénellátásához vezet. Ez 

a változás szintén az öregedési folyamatok ellen hat, továbbá energikussá tesz. Kevesen tudják, hogy az 

átlagember sejtjei „fulladoznak” a permanens oxigénhiánytól, amelyhez hozzájárul az, hogy keveset 

vagyunk szabad levegőn, nem mozgunk eleget, elektroszmogban élünk és szennyezett levegőt szívunk, 

de még a levegővétel napi ezerszeri rutinja sem teljes a leromlott testtartásunk következtében. Az 

ionizált víz hidratáló képessége jóval magasabb, mint a sima csapvízé. Hogyan lehet ez, hiszen mindkettő 

vízmolekulákból áll? A vízmolekulák összetapadnak (a sima vízben 16-18 molekulából álló) klasztereket 

alkotva. Az ionizált vízben a molekulákban ionkötések vannak és ennek következtében a molekulák 

sokkal kisebb (kb. 6 molekulából álló) klasztereket hoznak létre, így ezek a kis méretük miatt közvetlenül 

képesek a sejtekbe jutni. 

29. Mit jelent az ORP érték? Milyen ORP értéket képes előállítani az Aquarion ionizáló berendezés? 

Az ORP (Oxidation-Reduction Potential) érték egy oldat oxidációs és redukciós képességét jelző szám. 

Mértékegysége az mV (milivolt). 

Minél alacsonyabb az ORP érték, annál redukálóbb, azaz antioxidáns hatású az oldat. Mivel az 

anyagcsere sejten belül zajlik, így az ott keletkező szabad gyökök is sikeresen megköthetők, mivel a 

sejtmembránon való átjutás nem okoz nehézséget az apró hidrogénnek. A szervezetünknek az a jó, ha az 

elfogyasztott folyadék vagy táplálék ORP értéke negatív, azaz antioxidáns hatású. 

Az Aquarion ionizáló készülék -400mV és -850mV ORP értékű vizet képes előállítani. 

Összehasonlításképpen, hogy érzékelje a készülék hatékonyságát. 

2 dl narancslé ORP értéke -200mV. Ezzel szemben az Aquarion ionizáló berendezés minimum a duplája 

vagy annak többszöröse nagyságú ORP értékű, antioxidáns hatású vizet képes előállítani. 

30. Miért változhat a pH és az ORP érték ugyanazon vízhálózaton? 

Az ORP érték előállítása nagyban függ a készülékbe áramló csapvíz minőségétől és ásványianyag 

tartalmától. A csapvíz ezen értékei változhatnak, így az ionizáció értékei is változhatnak. 

31. Mi a különbség az Aqurion és az Aquarion 9 készülék között? 

Az Aqurion készülék 5 platinával borított titánelektródát, vagyis általuk alkotott négy ionizációs kamrát 

tartalmaz. Az Aquarion 9 készülék ezzel szemben 9 platinával borított titánelektródát, vagyis általuk  

alkotott nyolc ionizációs kamrát tartalmaz. Az Aquarion 9 készülékben az átfolyó víz tovább tartózkodik 

az ionizációs kamrákban, így biztosabban tudja előállítani a magas ORP értékű, antioxidáns hatású vizet. 

Mivel a platina és a titán a legdrágább fémek egyike, így nem véletlen a készülékek között tapasztalható 

árkülönbség. 

32. Lehet-e főzni a vízzel? 

Igen, a lúgos és a tisztított („Purified”) vízzel természetesen lehet. A savas ionizált vizet ne használja 

ivásra és főzésre! 

33. Van-e mennyiségi korlát az ionizált vízfogyasztásban? 

Az ionizált lúgos vizet (1-es és 2-es) a normál víz fogyasztásával megfelelő mennyiségben lehet 

fogyasztani, tehát nem szükséges sem kisebb, sem nagyobb mennyiség fogyasztása. Az ionizált lúgos víz 

egyéb felhasználásakor (pl. főzéshez 3-as és 4-es) is ugyanolyan mennyiségeket használhatunk, mint a 

nem ionizált vízből. 



Az anyag kizárólag a CaliVita® International hálózat tagjai számára készült, mint üzleti (B2B) kommunikációs eszköz. 

Sokszorosítása és hálózaton kívüli terjesztése TILOS! 
 

Javasoljuk, hogy az egészséges napi folyadékmennyiséget (2-3 litert, nagy melegben, sportoláskor, illetve 

hasmenéses állapotok esetén akár ennél a mennyiségnél többet is) mindenképp fogyasszon el. 

34. Mire használható a PURIFIED (tisztított) víz? 

A tisztított vizet ugyanúgy használhatja, mint egyébként a vizet szokta. A tisztított víz a berendezés 

szűrőjén áthalad, azonban nincs ionizálva, így jó minőségű szűrt, de változatlan pH értékű vizet kaphat. 

Gyógyszerek bevételéhez, lehetőleg minden esetben tisztított vizet használjon, hogy biztosítani tudja a 

hatóanyag tökéletes felszívódását és hasznosulását (NE használjon ionizált vizet!). 

A Purified azaz tisztított vizet gyermekek is, életkori korlátozás nélkül fogyaszthatják. 

Étkezés előtt fél órával a hatékony mennyiségű és töménységű gyomorsósav jelenlétének biztosítása 

érdekében érdemes tisztított vizet fogyasztani. 

35. Lehet-e negatív hatása a szervezet „ellúgosításának”? 

Normál mennyiségű (napi 2-2,5 l) 2-es lúgos víz fogyasztása mellett nem várható negatív hatás.  

Az ajánlott fokozaton fogyasztott lúgos víz, ivással és főzéssel elfogyasztott mennyisége mellett nem 

várható negatív hatás. 

36. Ihatnak-e a csecsemők és/vagy gyermekek lúgos vizet? 

A csecsemők és a kisgyermekek számára a tisztított („Purified”) vizet ajánljuk. 

37. Van korhatár a tisztított lúgos víz használatánál? Hány éves kortól használható? Van felsőkorhatár?  

Az lúgos víz használata 6 éves kortól bárkinek ajánlott, felső korhatár nincsen. 

38. Van bármilyen mellékhatása a lúgos ionizált víz fogyasztásának? Ki nem ihatja ezt a vizet?  

Fokozatos hozzászoktatás mellett nincs mellékhatása. Krónikus betegségben szenvedők, mint minden 

esetben, kérjék ki kezelőorvosuk szakmai véleményét. 

39. Lehet-e használni savas vizet újszülöttek fürdetéséhez?  

Tilos az újszülötteket savas vízben fürdetni! 

 


