
Használati – szerelési útmutató 
 
 

 
 

Gratulálunk, és örülünk, hogy Ön is a Munawai, víztisztító 
rendszert választotta! 
 

Ez a kiváló minőségű termek egy olyan rendszert foglal magába, amely biztonságos és 
kellemes ízű ivóvizet, biztosit a szennyezett csapvízzel szemben.  A legújabb szűrő és 
egészségvédelmi technológiák felhasználásával a leghatékonyabb módon tisztítja es 
teszi szervezetünk számára igazan értékessé az ivóvizet.  
 
Ezüstionos-aktívszén, ioncsere es egy zeolit nevű ásvány segítségével csökkenti a 
csapvíz mészkő- es nitrát tartalmát, semlegesíti annak kellemetlen izét es szagát, 
illetve eltávolítja a mérgező nehézfémeket és a többi nem kívánt összetevőt, amelyek 
elfordulhatnak a csapvízben.  
 
Az ásványkövek hozzájárulnak ahhoz, hogy a víz enyhen lúgossá váljon, amely 
optimális a szervezet számára.  
 
A Maunawai víztechnológia ízletes ivóvizet, úgynevezett „éltető vizet" állit elő, amely 
javítja egészséget es közérzetet.  A Maunawai rendszer a nehézségi erő 
felhasználásával a legegyszerűbb lehetőséget kínálja egy olyan ivóvíz előállításához, 
melynek fogyasztása mindenkor es mindenhol örömet jelent. 
 
Figyelje meg, miként válik teája es étele ízletesebbé, es hogyan reagálnak növényei a 
Maunawai vízre. Az eredményt tapasztalva, biztosit hatjuk, hogy kellemesen fog 
csalódni! 
 
 

Kívánjuk, hogy sok öröme teljen a Víztisztító használatában! 
 
Tanács: 
A víztisztító rendszer teljesítőképességének megőrzése érdekében ajánlatos a 
komponenseket rendszeresen kicserélni.  A Prémium hüvely es a kerámiaszűrő részei 
a csíraképződés ellen ható ezüsttel vannak bevonva. 

 
 

 

 



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Az összeállítás előtt győződjön meg az ábrán látható Maunawai komponensek 
alapján, hogy a rendszer valamennyi összetevője a rendelkezésére áll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              + INFORMÁCIÓS  (a kerámiaszűrő alatt is elhelyezhető) 

             BIO KERÁMIA 
 
 

1. Távolítsa el a rendszer es a szűrő csomagolósat. 
 
2. Tisztítsa meg alaposan a rendszer valamennyi alkotórészét (kivéve a szűrőt, az 
ásványköveket, és a mandala információt biokerámiát) enyhe szappanos vagy 
tisztítószer oldatos vízzel. A tisztítást követően alaposan öblítse le a komponenseket 
tiszta vízzel. 
 
 
 



3. Áztassa be az INFORMÁCIÓS BIO KERÁMIÁT tiszta vízbe 
 
 

FONTOS: 
• Soha ne tisztítsa szappannal vagy egyéb tisztítószerrel a Prémium-PI szűrőt, a 
kerámiaszűrőt illetve az ásványköveket. 
• Ne használjon forró vizet a tisztításhoz! 
• Az egyes részek NEM tisztíthatok mosogatógépben! 
• Az üveg- vagy műanyag-felületek karcolódásának elkerülése érdekében 
csak puha tisztítókendőt használjon. (A készülék kiváló minőségű SAN műanyagból 
készült, de nem törhetetlen) 
 
4. Állítsa az alsó víztartályt a talapzatra! 
 
5. Szerelje fel a vízcsapot. Két tömítőgyűrűt kell a vízcsap menetére rácsavarni, az 
egyiket az alsó víztartályon kívül, a másikat azon belül. A csap felszerelésekor a 
tartálynak száraznak kell lennie, a későbbi kilazulás elkerülése miatt. Forgassa a 
vízcsap tömítőgyűrűjét a menetben egészen a vízcsap végéig, majd a lyukon keresztül 
át az alsó víztartályba. Ezt követően csavarozza fel a belső rész tömítőgyűrűje, addig, 
amíg nem szorul a víztartály falához. Csavarja a mágnes csövet olyan erősen, hogy 
mindkét tömítőgyűrű szorosan a tartály falához tapadjon, es vízhatlanul záródjon. 
(óvatosan, nehogy túlcsavarja és eltörjön!!!) 
 
6. Irányítson egy erős vízsugarat a Prémium-PI-szűrő alsó oldalara, úgy hogy a 
vízsugár a szűrés során átfolyó vízzel ellentétes irányból érje a töltetet. A helyes 
eljárás eseten némi aktívszén-por szabadulhat fel, majd öblítse le tiszta, hideg vízzel a 
Premium-PI-szűrőt kb. 5 percen át, vagy amíg a szűrőn átfolyó víz teljesen tisztává 
nem válik. Ezt követően áztassa be tiszta, hideg vízbe a Premium-PI-szűrőt  addig, 
amíg a levegő eltávozik belől és az  átfolyó víz teljesen tisztává nem válik. Ezt 
követően rázza meg óvatosan a szűrőt, majd ismételje meg ismét a légtelenítést 
addig, amíg már nem lesz levegő a szűrőben! Csavarja össze a Premium PI szűrő-t a 
töltetfüggesztővel. Tolja keresztül a Premium PI szűrőt az alsó víztartály tetején 
található lyukon úgy, hogy a töltet a függesztővel együtt centrikusan illeszkedjen a 
tartály nyilasába. 
(A Premium PI- szűrő légtelenítését esetlegesen többször is meg kell ismételni!) 
 
A Premium PI szűrő beállítása során ügyeljen arra, hogy a töltet ne támaszkodjon a 
kövekre. A függesztő es a Premium- pi-szűrő kizárólag az alsó víztartályhoz 
kapcsolódjon. 
 
FONTOS 
• Ügyeljen arra, hogy a menet ne forduljon el. 
• Ne fejtsen ki nagy erőt a műanyag menetekre, mivel nagyobb erő hatására 
elveszíthetik funkciójukat. 



 
7. Merítse vízbe a kerámiaszűrőt menettel felfele egészen addig, amíg a levegő el 
nem távozik a szűrőből. Ezt követően újra rázza le a vizet a tartozékról. Amennyiben 
tejszerű a kerámiaszűrőből kifolyó víz, kérjük, ismetelje meg a folyamatot újra. 
Helyezze a kerámiaszűrőt a felső víztartály nyilasába. Tolja a szilikon gyűrűt alulról a 
kerámiaszűrő menetéhez. Illessze erősen a szűrőhöz. 
 
8.Illessze a felső tartályt a behelyezett kerámiaszűrővel együtt az alsó víztartályra, az 
előkészített Premium- pi-szűrővel együtt.  
 
 
 
9. A tető vagy egy másik edény segítségével öntsön vizet a töltőnyílásba, míg meg 
nem telik. 
 
Tanács: 
Kizárólag olyan vizet öntsön a szűrőrendszerbe, ami emberi fogyasztásra alkalmas 
(csapvíz, ivóvíz), 
 
10. Az első töltéssel átszűrt vizet kérjük, öntse ki vagy öntözővízként használja fel. 
 
11. vegye ki a beáztatott mandala információs biokerámiát, és alaposan öblítse le 
tiszta folyó vízzel, majd helyezze el az alsó víztartály alján. 
 
12. Főzze ki az ásványkövek felét vagy 1/3-át néhány percen át jó minőségű, 
biológiailag értékes sós vízzel. Végül alaposan öblítse át az ásványköveket hideg, 
folyóvízzel. Ezt követően helyezze el a köveket az alsó víztartály alján. (a biokerámia 
köré) 
A másik felét (6 hónap múlva), vagy 1/3-át 4 hónap múlva tudja az elhasználódott 
kövek pótlására használni.  
 
 
Tanács: 
Az ásványi anyagok leadása eleinte jelentősen magasabb a köveknél, mint az 
élettartam végen. Ezért ésszerű az elején csak egy részüket felhasználni, es utána 
azokat kiegészíteni. Amennyiben ivóvize túl intenzív, csökkentse az ásványkövek 
felhasznált mennyiséget a kívánt íz elérése érdekében. 
 
 

Ezzel elkészült a Maunawai -víztísztító üzembe helyezése, a rendszer 
használatra kész! 
 
 
 



VIGYÁZAT: 
Kísérje figyelemmel a vízszűrést. Amennyiben az alsó víztartály felig megtelt, a felső 
tartály kapacitását már nem tudja tovább befogadni. Ha túl sok víz kerül a 
rendszerbe, megtelik az alsó víztartály, es kifolyik a felesleges víz. 
 

KARBANTARTÁS: 
• Ne tegye ki a Maunawai rendszert közvetlen napsütésnek. A legkevésbé világos 
helyen állítsa fel a víztisztító rendszert. 
 
• Tisztítsa ki a víztartályt rendszeres időközönként (kb. havonta egyszer). Így 
megtisztíthatja a tartályt a maradványoktól. 
 
• A tartály tisztításához enyhe tisztítószert vagy szappanos oldatot Használjon (kivéve 
a Premium- pi-szűrőt, a kerámiaszűrőt, információs biokerámiát és az ásványköveket, 
ezeket tiszta vízzel!). 
 
• Ne használjon a tisztításhoz súrolószert, durva szivacsot vagy papír törlőkendőt. 
Főként a műanyag összetevőket megkarcolhatják azok, a papírkendő szálai pedig 
rátapadnak a felületre. 
• A szárításhoz puha rongyot használjon. 
 
• Az ásványköveket havonta egyszer egy csipet jó minőségű sóban főzzük ki (bio-
boltokban kaphatok, pi. Himalaya só). Az alapos tisztításhoz használjon egy kefét es 
nemi tiszta vizet. Az 
ásványköveket ajánlatos félévente kicserélni. 
 
• A kerámiaszűrőt a vízzel történő átöblítést követően tiszta szivaccsal át lehet 
dörzsölni, az esetleges lerakodások eltávolítása érdekében. A lerakodásokat 
elszíneződés és a lassabb vízátfolyás is jelezheti. Az üledék eltávolításához használjon 
egy tiszta háztartási szivacsot.  
A szivacs finomabb oldalával vagy egy alkalmas finom vizes csiszolópapírral ( 400 - 
600-as) távolítsa el lerakodott anyagokat. Ügyeljen arra, hogy a dörzsölést egyenletes, 
leheletnyi nyomással végezze, a kerámia sérülésének elkerülése érdekében. 
(Durva csiszolópapírral elcsiszolja a szűrőt, így az elvékonyodik és eltörik!!!) 
 
• A Premium-PI-szűrő nem igényel különösebb gondozást a rendszeres cseren túl. A 
rendszer működése akkor optimális, ha naponta 8 liter (vagy annál több) vizet 
szűrünk vele. Amennyiben 2 napig nem használja a rendszert, készüljön fel egy 
eresebb igénybevételre a következő napokon. A víz rossz ízű lehet, így ürítsük ki a 
rendszert, majd töltsük fel újra, amíg a kívánt kellemes ízt ismét el nem érjük. Ha a 
tartályban lévő víz tarolási ideje meghaladta a 3 napot, távolítsa el a vizet a 
rendszerből es tartsa a szűrőt sötét, hűvös helyen. Így 



kímélheti a szűrőrendszert. 3 napnál hosszabb használaton kívüli időszak eseten, a 
szűrő ismetelt üzembe helyezésénél a Premium-PI szűrőt es a kerámiaszűrőt az első 
beszereléshez hasonlóan állítsuk össze. Az öblítéshez legálabb 20 liter vizet 
használjunk, úgy, mint az első üzembe helyezésnél.  
Mossuk meg a kerámiaszűrőt, ugyanúgy mint az első összeszerelésnél, amíg a levegő 
eltávozik, és nem akadályozza a víz átfolyását szűrőn! 
• Egy hétnél hosszabb használaton kívüli időszak eseten javasoljuk, hogy ne használja 
a Premium töltetet, amíg meg nem ismetelte az első használatba vételnél alkalmazott 
eljárást. 
 

 Az információs biokerámia folyóvizes átöblítésnél többet nem igényel, ha az 
üledékképződés erősebb rajta, akkor javasoljuk finom kefével átkefélni. 

 

 

SZŰRŐCSERE: 
 

Ajánlatos a kerámiaszűrőt egy év, illetve kb. 6000 liter víz átszűrését követően 
lecserélni.* Vagy legkésőbb akkor, amikor a kerámiaszűrőn repedések, lyukak 
keletkeznek, melyeken szűrés nélkül folyhat át a víz. 
Szintén cserélni kell a kerámia szűrőt, ha pórusai telítődnek és nem engedi át a vizet! 
Az átlagon aluli minőségű víz szűrése megterheli a szűrőkapacitást, ami a nagy 
mennyiségű üledék hátasára jelentősen csökkenhet. 
 
A Premium- pi-szűrőt négyhavonta, vagy évente, illetve maximum 4000 liter víz 
átszűrését követően szükséges lecserélni. 
 

 Premium filter: 4 hónap (szennyezett ivóvizű településeken) * 

 Premium filter: 12 hónap, vagy 3-4000 liter víz (átlagos ivóvizű településeken) ** 

 Ásványi kövek: 6 hónap vagy 3000 liter (elég a kövek felét felhasználni, ½ év múlva 

a másik felét vagy az 1/3-át felhasználni és 4 havonta cserélni!) 

 Kerámiaszűrő: kb.: 1 év vagy 6.000 liter  

 
* Tájékozódjon weboldalunkon, hogy az Ön települése hova tartozik! 
    http://www.piviztisztito.hu/maunawai_pi_viztisztito_letoltheto_dokumentumok.html  
 
** aszerint, hogy melyik következik be előbb. A komponensek élettartama a használat  
gyakoriságától, és a csapvíz minőségétől függ. 
 
Minél nagyobb a víz szennyezettségi foka, annál kisebb a komponensek 
felhasználhatóságának időtartama. Gyakori felhasználás, vagy átlagosnál erősebb 

http://www.piviztisztito.hu/maunawai_pi_viztisztito_letoltheto_dokumentumok.html


szennyezettségű víz szűrése eseten kérjük, négyhavonta cserélje ki a Premium- pi-
szűrőt. 
 
Ajánlatos a fent felsorolt komponenseket rendszeresen kicserélni! 
 

 
 
BESZERZÉSI FORRÁS: 
A következő komponensek cseréjét igényelheti közvetlenül a forgalmazótól 
telefonon/faxon vagy e-mail-ben történő utánrendeléssel. 
 
Telefon: 06 20 447 1677 
Fax.: 06 28 737 175 
E-mail: jancsik.peter@piviztisztito.hu  
 

KARBANTARTÁSI INTERVALLUM 
 

Premium- pi-szűrő cserelve: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Ásványkövek cserelve: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

Kerámiaszűrő cserelve: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

mailto:jancsik.peter@piviztisztito.hu


-A TARTÁLY KAPACITÁS: 
 

 A víztartály fedele: kb. 2 liter 

 Felső víztartály: 4 liter 

 Alsó víztartály: 8 liter 
 
 

SZŰRÉSI IDŐ: 
A szűrési- és átfolyási időt főként a kerámiaszűrő határozza meg. A kerámiaszűrő 
átfolyási ideje átlagosan 30 es 120 perc közötti literenként, amely függ a beletöltött 
víz magasságától és a felhasználási szokásoktól. 
 

GARANCIÁK 
Az ásványkövek es a szűrők kivételével a rendszer valamennyi elemére 2 év garanciát 
vállal a forgalmazó. A Premium töltet, a kerámiaszűrők es az ásványi kövek 
garanciájának időtartama 30 nap. A garanciák csak érvényes vásárlási bizonylattal 
vehetők igénybe. 
 

FELELŐSSÉG: 
Az Importőr és a forgalmazó nem vállal felelőséget azokban az esetekben, melyek 
nem a Maunawai vízrendszerhez kapcsolódnak, Szakszerűtlen használat eseten 
érvényét veszti minden garancia es jótállási igény. 
 
 
 

HIBAELHÁRÍTÁS: 
 

Probléma: A felső víztartályban öntött víz nem folyik át az alsó víztartályba. 
 
Okok: 
 

1. Üledék rakodott a kerámiaszűrőre. 
2. Levegő található a szűrőben, ami akadályozza a víz szabad átfolyását, 
3. Valami mechanikusan gátolja a vízátfolyást 

 
Megoldás:  

1. Tisztítsa meg a kerámiaszűrőt a karbantartási fejezetben leírtak szerint. 
2. Merítse a kerámiaszűrőt víz alá (a csavarmenettel felfelé) egészen addig, amíg 

a levegő nem távozik a szűrőből. 
3. Használja rendszeresen a készüléket a szűrők kiszáradásának elkerülése 

érdekében. 
4. Vizsgálja meg, hogy van-e valami, ami a víz átfolyását mechanikusan 

gátolhatja. 



Probléma: A víz kifut az üvegtartályból. 
 
Okok:  

1. A vízcsap tömítése elmozdult.  
2.  Az alsó víztartály megtelt, mivel a beletöltött vízmennyiség meghaladta a 

tartály kapacitását. 
 
Megoldás:  

1. Tisztítsa meg a vízcsap tömítéseit, valamint az üveget. Figyeljen arra, hogy a 
csap beszerelésekor az üveg száraz Legyen.  

2. Ügyeljen arra, hogy az alsó víztartály kapacitását ne lepje túl. 
 
 
 
Probléma: A víznek szokatlan íze vagy szaga van. 
 
Okok:  

1. Rossz minőségű víz került a rendszerbe (pl. kén- vagy magas mangán tartalmú 
víz). 

2. A Prémium-PI-szűrő hatékony működési időtartama lejárt. 
3. Az ásványi kövek intenzív íz világot adhatnak abban az esetben: 

 
a) ha anélkül kerültek az ásványkövek frissen a rendszerbe, hogy előtte 

leöblítette es kefével megtisztította azokat 
b) ha a felhasznált víz nem harmonizál az ásványi réteg elemeivel, vagy az Ön íz 

világától eltér a tiszta ásványi elemek réven keletkező íz. 
 
Megoldás:  

1. a) Szűrje át a vizet meg egyszer. 
1. b) Vizsgálja meg a rendszerhez adott víz minőségét. 
2. Cserélje ki a szűrőtöltetet. 
3. a)Kövesse az ásványkövek behelyezésére vonatkozó utasításokat (Id. Szerelési 

útmutató). 
3. b) Amennyiben hosszabb tavon sem kedveli meg a víz íz világát, vagy ha a 

rendelkezésre álló csapvíz, nem harmonizál az ásványkövekkel, használjon 
kevesebb (vagy ne használjon egyáltalán) ásványkövet a víz szűréséhez.  
 
 
 
 
 
 
 



Probléma: Zöld lerakodás jelenik meg a kerámia szűrő a felső víztartályban es 
esetenként az alsó víztartályban, az ásványköveken, stb. 
 
Okok: 
 A víz nitrát-tartalmú es a vízrendszer fénynek vagy napsütésnek van kitéve. A nitrát 
egy növényi trágya. Feltehetően a környezeti- es fényviszonyok elősegítik az algák 
képződését. Ez az első lerakodás általában veszélytelen es az egészségre nem karos. 
Mindazonáltal javasoljuk a rendszer azonnali tisztítását. 
 
Megoldás: 

1. Ne állítsa a készüléket fényforrás közelébe. 
2. Tisztítsa meg a készüléket. 
3. Főzze ki az ásványköveket kezeletlen természetes et étkezési sóval. 

 
Amennyiben a kezelés nem éri el a kívánt eredményt vagy a Zöld lerakodás továbbra 
is látható a Premium-pi--szűrőben, azonnal cserélje ki a szűrőt, es addig ne használja 
az vízrendszert. 
 
 

4. Helyezze ismét üzembe a Maunawai vízrendszert a tisztítás után, és szűrjön 
benne naponta legálabb 5 liter vizet. 

 
 
 
Probléma: A víz nem folyik át a PI- szűrőn. 
 

Okok:  
1. Levegő van a szűrőben, ami nem engedi át a vizet. A kis kerámiagolyók 

kötik/szűrik a gázt is (pl. csapvízből vízből felszabaduló klór) 
 

Megoldás:  
1. Rázza fel jó erősen a PI- szűrőt, merítse víz alá, míg a levegő buborékok 

formájában nem távozik teljesen. Ezután tegye vissza a helyére. 
 
 

Pozitív tapasztalatokat szerzett a Maunawai Víztisztító rendszerrel? 
 
Örülnénk, ha megosztana velünk a történetet! Tapasztalatait elküldheti e-
mailen es faxon egyaránt! 
 

Fax.: 06 28 737 175 
E-mail: jancsik.peter@piviztisztito.hu  
 

mailto:jancsik.peter@piviztisztito.hu


Jótállási jegy 
 
 

 

GARANCIÁK 
Az ásványkövek es a szűrők kivételével a rendszer valamennyi elemére két év 
garanciát vállal a forgalmazó. A Premium töltet, a kerámiaszűrők es az ásványi kövek 
garanciájának időtartama 30 nap. A garanciák csak érvényes vásárlási bizonylattal 
vehetők igénybe. 
 

BESZERZÉSI FORRÁS: 
A következő komponensek cseréjét igényelheti közvetlenül a forgalmazótól 
telefonon/faxon vagy e-mail-ben történő utánrendeléssel. 
 
Telefon: 06 20 447 1677 
Fax.: 06 28 737 175 
E-mail: jancsik.peter@piviztisztito.hu  
 
 
Kérjük ellenőrizze a jótállási jegy pontos kitöltését, és gondosan őrizze meg!  
 

Termék 
megnevezése: 

Típusa: 
A jótállás 

időtartalma: 
A meghibásodott 

alkatrész megnev.: 
Csere időpontja, új 

jótállás kezdete: 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

A termék vásárlásának időpontja: ……………………………………................................. 
 
 

Az eladó bélyegzője, aláírás:…………………….…………………………………………………………… 
 
 

mailto:jancsik.peter@piviztisztito.hu

