
PiMag  Optimiser 
 
1. ‘On/Off’ be/kikapcsoló gomb 
2. Digitális kijelző 
3. ‘Start/Stop’ indító/leállító gomb 
4. Fedél 
5. ‘Mode’ üzemmód gomb 
6. Kancsó 
7. Rotor 
8. Szilikon gumigyűrű 
9. Pi gyűrű 
10. Alap 
 
Útmutató a biztonságos működtetéshez 
 
Kérjük, a PiMagĆ Optimiser használatának megkezdése előtt figyelmesen 
olvassa el az alábbi útmutatót. Kérjük, bármilyen elektromos eszköz 
működtetésekor körültekintéssel járjon el.  
 

• Az elektromos áramütés elkerülése végett az Optimiser 
alapberendezését ne mártsa vízbe, és tartsa szárazon. 

• Az Optimisert száraz, kemény, sík felületen használja.  
• Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, illetve ne működtesse az Optimisert 

sokáig egyhuzamban, mert az a készülék felmelegedését okozhatja. 
• Ha a berendezést nem használja, vagy tisztítja, kapcsolja le az 

elektromos hálózatról. 
• A fedelet a használat során szorosan illessze a kancsóra, a kancsóba 

ne helyezzen idegen anyagokat. 
• Ne használja az Optimisert, ha annak egyik vezetéke megrongálódott, 

ha a berendezés nem megfelelően működik, vagy ha leejtette az 
Optimisert. 

• A kancsót és a fedelet kézzel tisztítsa, gyengéd tisztítószerrel és puha 
szivaccsal, majd puha ruhával törölje szárazra. 

• Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül az Optimisert. 
• Az Optimisert csak a PiMagĆ vízrendszer által előállított PiMagĆ vízzel 

használja. 
• Ne töltse túl az Optimisert, és ne működtesse üres kancsóval. 
• Ne helyezzen szilárd anyagokat az Optimiser kancsójába. 
• A kancsóban levő vízhez ne adjon semmilyen egyéb anyagot pl. cukor, 

édesítőszer, vitaminok, stb. 
• Ne használja 80 �C-nál magasabb hőmérsékletű vízzel, a kancsót ne 

tegye sütőbe. 
• Ne próbálja meg szétszerelni az alapberendezést. 
• Ne nyomjon meg a berendezésen egyszerre több gombot. 
• Ne használja vagy tárolja az Optimisert poros vagy nedves helyen. 
• A pi-gyűrűt cserélje évente vagy minden 200 üzemóra használat után. 
• Ne helyezze a PiMagĆ Optimisert  

- számítógép vagy számítógép perifériák közelébe 
- televízió, VCR vagy VHS kazetták közelébe 



- erős rezgésnek kitett felületre vagy annak közelébe 
- mágneses kártyák, pl. bank- hitel- vagy beléptetőkártyák 

közelébe, stb. 
 
Figyelem: ha elektronikus gyógyászati eszközzel, pl. szívritmus-
szabályozóval, vagy mágnesesen érzékeny implantátummal rendelkezik, 
illetve ha terhessége első harmadában van, a termék használata előtt kérje ki 
orvosa tanácsát.  
 
Az Optimiser használatának megkezdése előtt 
 

1. Kézzel tisztítsa meg a kancsót, gyengéd tisztítószert és puha ruhát 
használva. 

2. Alaposan öblítse le. 
3. Nyissa ki a rotort és a pi-gyűrűt tartalmazó dobozt. Vízzel alaposan 

öblítse le. 
4. Győződjön meg róla, hogy a gumigyűrű megfelelően illeszkedik a rotor 

szélei körül. 
5. A rotort a sík oldalával lefelé helyezze pi-gyűrű belsejében található 

terület közepébe. 
6. A pi-gyűrűt és a rotort helyezze a kancsó aljának közepébe és a pi-

gyűrűt rögzítse úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányba 
forgatja mindaddig, amíg a helyére nem kattan.  

7. A kancsót gyengéden megrázva győződjön meg arról, hogy a pi gyűrű 
megfelelően illeszkedik-e. 

8. Csatlakoztassa a PiMagĆ Optimisert a hálózatra. 
9. A kancsót töltse meg egy vagy két liter, a PiMagĆ vízrendszer által 

előállított PiMagĆ vízzel. A vízszint ne érjen a kancsón található két 
literes jelölés fölé.  

10. Győződjön meg arról, hogy a kancsóra erősen illeszkedik-e a fedél, és 
helyezze azt az Optimiser alapjára. 

11. Ügyeljen arra, hogy ne folyjon víz az alapra. Ha mégis ez történne, a 
berendezést húzza ki a konnektorból, és puha ruhával törölje szárazra, 
mielőtt újra használatba venné. 

12. Az ‘On/Off’ ki-be kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a 
berendezést. 

13. A ‘Mode’ gomb egyszeri megnyomásával a kijelzőn megjelentik a 
program időmérő (percben) 

14. A ‘Start/Stop’ gomb megnyomásával indítsa el az Optimisert. 
15. Várja meg, hogy az Optimiser befejezze a programot, ez általában kb. 

kilenc percig tart. 
16. Ezt az öblítővizet öntse ki, ezután az Optimiser használatra kész. 

 
Figyelem! A pi-gyűrűt ne tisztítsa szappannal vagy tisztítószerrel! Az 
Optimiser első használata előtt, vagy ha régóta használta, a vízben 
részecskék jelenhetnek meg. Ezek a részecskék ártalmatlanok, de 
elképzelhető, hogy az Optimisert többször is ki kell öblíteni, mire eltűnnek. 
 



Az Optimiser használata 
Kövesse a fentebb leírt lépéseket. Nem fontos minden alkalommal egy teljes 
kancsó vizet felhasználni, azonban ne működtesse kevesebb, mint fél kancsó 
vízzel, illetve ne töltse a két literes vízszintjelölés fölé. Az optimalizálás 
megkezdésekor a digitális kijelzőn a ‘9’-es szám jelenik meg, amely ezután a 
‘0’ (nulla) értékig számlál vissza. Amikor az érték eléri a ‘0’ értéket, a 
berendezés sípoló hangot hallat, amely az optimalizálási program végét jelzi. 
Ekkor a ki-bekapcsoló gomb lenyomásával állítsa le a berendezést. 
 
Figyelem! Működés közben a kancsót nem szabad eltávolítani! Ha bármikor 
meg akarja szakítani az optimalizálási programot, ezt a ’Start/Stop’ gomb 
megnyomásával teheti meg. 
 
Víz kiöntése a kancsóból 
Az Optimiser borításán két grafikus jel található. Ha a bal oldalon található 
jelet a nyél tetején található ponttal egy vonalba hozza, ezzel elzárja a kancsó 
kiömlőnyílását. 
 
Üzemóra számláló 
A PiMagĆ Optimiser egy olyan kijelző funkcióval is rendelkezik, amely 
számlálja, hogy hány óra üzemideig működtette a berendezést. Így Ön mindig 
tudni fogja, mikor kell cserélni a megfelelő alkatrészeket, illetve, hogy az Ön 
családja milyen gyakran iszik optimalizált vizet.  
 
Az óra számláló ellenőrzése 

1. Nyomja meg az ’On/Off’ gombot egyszer. 
2. Nyomja meg a ’Mode’ gombot egyszer. 
3. Nyomja meg még egyszer a ’Mode’ gombot és kb. öt másodpercig 

tartsa lenyomva. A kijelzőn megjelenik egy szám, amely azoknak az 
egész óráknak a számát mutatja, ameddig Ön az Optimisert használta. 

A kijelzőn nem jelenik meg szám mindaddig, amíg Ön az Optimisert 
legalább egy óráig nem használta. Javasoljuk, hogy rendszeresen 
ellenőrizze ezt az értéket, és a pi-gyűrűt legalább évente egyszer, illetve 
minden 200 üzemóra után cserélje. 

 
Napi karbantartás 
Az Optimiser használatának befejeztével kapcsolja le a berendezést a 
hálózatról, és vegye le a kancsót. Az alaprészt mindig tartsa szárazon és 
vízszintes helyzetben. A legjobb eredményekért tegye a következőket: 

• Vegye le a pi-gyűrűt. 
• Gyengéden rázza meg, hogy eltávolítsa a felesleges nedvességet, és  
• Helyezze egy tiszta, száraz ruhára száradni a napi használat után. 

 
Havonkénti karbantartás 
Vegye le a pi-gyűrűt a kancsóról. Ha a pi-gyűrű felszíne elszíneződött (ez 
leginkább akkor fordul elő, ha nem a Nikken PiMagĆ vízrendszer által 
előállított PiMagĆ vizet használ), egy puha kefével folyó víz alatt tisztítsa. 
Gyengéden súrolja le és öblítse le. 



A rotort legalább havonta tisztítsa úgy, hogy egy vizes szivaccsal a teljes 
rotort (a lapátokat, a felső és az alsó oldalát) törölje át. Mielőtt visszahelyezné 
a berendezésbe, alaposan öblítse le. A pi-gyűrű és a rotor megtisztítása után 
azokat helyezze vissza a kancsóba és töltse meg PiMagĆ vízzel a 
maximumot jelző vonalig (két liter). Futtasson le egy programot a 
berendezésen, majd öntse ki a tartalmát, még egyszer öblítse ki a kancsót, és 
hagyja megszáradni. 
 
Figyelem! A pi-gyűrűt ne tisztítsa szappannal vagy tisztítószerrel, illetve 80�C 
feletti hőmérsékletű vízzel. 
 
Alkatrészek cseréje 
A pi-gyűrűt rendszeresen cserélni kell, annak életkora vagy a használati 
munkaórák függvényében. Évente egyszer, vagy minden 200 üzemóra után a 
gyűrűt cserélni kell. További útmutatásért lásd az Üzemóra számláló c. részt. 
Az Optimiser használata közben a rotor a pi-gyűrűben ringó mozgást végez. 
Ha a rotor már nem végez ringó mozgást, az azt jelenti, hogy le kell cserélni. 
 
Hibák kijavítása 
 
Az Optimiser nem működik, ha megnyomom a ’Start/Stop’ gombot 

• Ellenőrizze, hogy az Optimiser be van-e dugva a konnektorba. 
• Ha az Ön otthonában egy esetleges áramkimaradás következett be, 

ajánlatos az Optimisert kihúzni, majd visszadugni a konnektorba. 
Ezután újra nyomja meg az ’On/Off’, majd a ’Mode’ és a ’Start/Stop’ 
gombokat. 

 
Az Optimiser működik, de a víz nem mozog a kancsóban 

• Ellenőrizze, hogy a rotor benne van-e a pi-gyűrűben. 
• Ellenőrizze, hogy a pi-gyűrű megfelelően van-e rögzítve a kancsóban. 

 
Az Optimisernek szokatlan hangja van 

• Győződjön meg arról, hogy elegendő víz van-e a kancsóban. 
• Ellenőrizze, hogy a kancsóba nem került-e bele valamilyen idegen 

anyag.  
• Győződjön meg arról, hogy a szilikon gumigyűrű megfelelően 

illeszkedik-e a rotorra. 
 
A víz nem jó ízű 

• Ha először használja az Optimisert (vagy hosszú ideig nem használta), 
kérjük, kövesse ’Az Optimiser használatának megkezdése előtt’ című 
részben foglalt lépéseket. 

• Ne használjon mást, mint a Nikken PiMagĆ vízrendszer által előállított 
PiMagĆ vizet. 

 
A víznek furcsa színe van és zavaros/üledékes 

• Ellenőrizze, hogy a pi gyűrű tiszta-e. A tisztítás lépéseit lásd a 
’Karbantartás’ című részben. 



• Ha először használja az Optimisert (vagy egy jó ideje nem használta), 
előfordulhat, hogy a víz elszíneződik. A berendezés tisztításának 
lépéseit lásd ’Az Optimiser használatának megkezdése előtt’ című 
részben. 

 
Az optimalizált víz fogyasztása és tárolása 
Az optimalizált PiMagĆ vizet tárolhatja hűtőben, így az megőrzi frissességét 
és ízét. 
 
A PiMagĆ Optimalizáló jellemzői 
 
Alap:     20 x 14x 33,5 cm 
Kancsó:    19 x 12,5 x 25,5 cm 
Súly:     2,5 kg 
Kapacitás:    2 l 
Optimalizálási program 9 perc 
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