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1 Bevezető 
1.1 Általános információk 
A kézikönyv lehetővé teszi a HydroPower RO biztonságos és hatékony használatát. A 
használati útmutató a HydroPower RO részét képezi, és a használó számára könnyen 
elérhetővé kell tenni. 
 
A munka megkezdése előtt a használónak el kell olvasnia és megértenie ezt a kézikönyvet. 
Annak érdekében, hogy biztonságosan üzemeltessük a takarítógépet minden biztonsági 
utasítást követni kell.  
 
1.2 Szellemi és ipari tulajdonjogok 
A kézikönyv minden tartalma az Unger Germany GmbH szellemi tulajdonát képezi. Bármilyen 
másolás, feldolgozás, terjesztés vagy harmadik fél részére történő átruházás - beleértve, de 
nem kizárólag - bármely a szerzői jogok határain kívüli kizsákmányoláshoz az Unger Germany 
GmbH írásos hozzájárulása szükséges. A jogsértések esetén az Unger Germany GmbH 
fenntartja magának a jogot, hogy bármikor jogi lépéseket tegyen. Fenntartjuk a jogot a 
kézikönyv módosítására, valamint a technikai részletek megváltoztatására a kézikönyvben 
található meghatározásokhoz és illusztrációkhoz. 
 
1.3 Tulajdoni és jogi hiányosságok 
Az anyagi és jogi hibákra vonatkozó követelések feltételezik, hogy az üzemeltető írásban 
nyújtja be a hibát haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül. Az Unger Germany 
GmbH semmilyen esetben nem felelős a termék nem megfelelő kezeléséből fakadó 
károsodásért. 
Az Unger Germany GmbH nem vállal felelősséget különösen azokért a hibákért, amelyeket a 
a takarítógépen végzett változtatásoknak köszönhetőek. Ha az Unger Germany GmbH 
felelős a hibáért, az Unger Germany GmbH megjavítja vagy kicseréli a készüléket saját 
belátása szerint. Az anyagi és jogi hiányosságokkal kapcsolatos követelések érvénytelenné 
válnak a kézikönyvben leírtaktól való eltérés esetén. 
A kézikönyvben leírt berendezés az Unger Germany által kifejlesztett adatfeldolgozó 
szoftvereket tartalmazzák. A leírásokban a kézikönyv "Szoftver"-ként említi. Az Unger Germany 
GmbH cégnek védelmi joga van ehhez a szoftverhez. A szoftver üzleti titkot és szerzői jogokat 
tartalmaz. Nincs garancia az olyan szoftverekre, amelyeket módosították, bővítetették vagy 
megsérült, kivéve, ha a változást, a módosítást vagy a károsodást nem a hiba maga okozta. 
Nincs további jótállási kötelezettség. 
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1.4 Jelmagyarázat  
 
1.4.1 Használati utasítások 
A használati útmutató az alábbiak szerint jelenik meg: 
Egy művelet végrehajtásához tegye a következőket: 
1. Tedd ezt. 
2. Tedd azt. 
"Ez a köztes eredmény. 
3. Tedd ezt. 
A műveletet elvégezte. 
 
1.4.2 Felsorolások 
A számlálások az alábbiak szerint jelennek meg: 

 Első feladat listája 
 második feladat 
 második feladat 

 Első feladat listája 
 
1.4.3 Veszélyességi osztályok 
 
A biztonsági utasításokat a kézikönyvben standardizált ábrák és szimbólumok mutatják be. A 
súlyosságuk és az előfordulási gyakoriságuktól függően a következő veszélyességi osztályokat 
használják: 
 

VESZÉLY 
 
Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat. Itt a 
veszély elkerülése érdekében különböző intézkedéseket tüntetünk fel. 

 
 

VIGYÁZAT 
 
Jelzi a potenciálisan veszélyes helyzetet, ami kisebb sérüléseket okozhatnak. Itt 
a veszély elkerülése érdekében különböző intézkedéseket tüntetünk fel. 
 

 
 

FIGYELEM 
 
Olyan helyzetet jelöl, amely anyagi kárhoz vezethet. Itt az anyagi károk elkerülése 
érdekében különböző intézkedéseket tüntetünk fel. 

 
 

MEGJEGYZÉS 
 
Itt alkalmazás tippeket és egyéb hasznos információkat talál. 
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1.1.1. Figyelmeztető jelzések 

 
 
 
Figyelmeztetés veszélyről. 
 
 
 
 
Figyelmeztetés az elektromos feszültségre. 
 
 
 
 
Túlnyomás figyelmeztetés a tartályokban. 
 
 
 
 
 
A forró felületek figyelmeztetése. 
 
 
 
A felfüggesztett terhelések figyelmeztetése. 
 
 
 
 
Figyelmeztetés a végtagok sérülésére. 
 
 
 
 

1.4.4 Kötelező jelek 
 
 
Alkalmazási tippek és egyéb hasznos információk. 
 
 
 
 
Használjon védőkesztyűt. 
 
 
 
 
Használjon biztonsági cipőt. 
 
 
 
 
 
Használjon védőszemüveget. 
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1.5 Névtábla ww.ungerglobal.com 
 
A HydroPower RO névtáblája a készülék oldalán található. 

 
1.6 Az üzemeltető kötelezettségei 
 
A HydroPower RO-t a kereskedelmi szektorban használják. Az üzemeltetőnek be kell tartania 
a jogszabályokat a munkavédelemre vonatkozó kötelezettségeket. 
Az üzembentartó csak azon munkatársakat engedhet a HydroPower RO-n dolgozni, akik: 
• ismeri a munkavédelemre és a baleset megelőzésre vonatkozó alapvető szabályokat 
• képzett a HydroPower RO kezelésében 
• elolvasta és érti a kézikönyvben szereplő biztonsági előírásokat.  
 
Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a HydroPower RO minden figyelmeztetése 
mindig olvasható, elérhető legyen. 
 
1.7 A személyzet kötelezettsége 
 
A HydroPower RO használata csak akkor megengedett, ha a kezelési útmutatót elolvasta és 
megértette. 
 
1.7.1  A személyzetre vonatkozó követelmények 
 
Csak azon személyeknek engedélyezhetjük a géphasználatot, akik megbízhatóan végzik a 
munkájukat. Azon munkatársak, akik nem beszámíthatóak, illetve alkohol, gyógyszer vagy 
kábítószer hatása alatt állnak tilos működtetni a gépet.  
 
 

MEGJEGYZÉS 
 
Javasolt, hogy a gép működtetője írásban is erősítse meg  a fentieket. 

 
1.7.2 A munkatársak képzése 
Ezek az üzemeltetési utasítások a következő szakképesítésekkel rendelkező munkatársakra 
vonatkoznak: 
A munkatársak képesek lesznek elvégezni a rájuk ruházott feladatokat, és felismerni, elkerülni 
a veszélyeket függetlenül a szakmai képzés, a tapasztalat és a tudás, valamint a 
a vonatkozó rendelkezések ismeretétől. 
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1.7.3 A használati utasítás tárolása 
Ezt a használati utasítást a HydroPower RO közvetlen közelében kell tartani és rendelkezésre 
kell bocsájtani a munkatársaknak. Az üzemeltetőnek tájékoztatnia kell a munkatársakat az 
üzemeltetési utasításokról. Ha a használati útmutató olvashatatlanná válik az állandó 
használat miatt, az üzemeltetőnek cserélnie kell. Ezeket az üzemeltetési utasításokat is 
letöltheti PDF formátumban a www.ungerglobal.com/downloads címen.  
 

MEGJEGYZÉS 

 
 

 
HydroPower RO harmadik félnek történő átadása vagy viszonteladása esetén 
az alábbi dokumentumokat kell továbbítani az új tulajdonosnak: 

 ezt a kézikönyvet, 
 karbantartási dokumentációt, 
 a karbantartási munkák jegyzőkönyvét. 

 
1.8 Kapcsolati cím 
Unger Germany GmbH    
Piepersberg 44 
42653 Solingen    
Germany     
Telephone: (49) 0212 / 22 07–0  
Fax: (49) 0212 / 22 07–2 22   
service@ungerglobal.com   
www.ungerglobal.com 

Unger Magyarország ProdCost Kft.  
Szőlőkert utca 9.  
1033 Budapest 
Magyarország 
Tel: +36 30 439 5726 
info@unger.hu 
www.unger.hu 

 
2 A HydroPower RO készülékről 

 
2.1 A HydroPower RO használata 
2.1.1 Rendeltetésszerű használat 
 
A HydroPower RO takarító gép a vezetékes víz demineralizációja segítségével teszi lehetővé 
az üveg és fém felületek takarítását. HydroPower RO csak kereskedelmi használatra készült. 
A HydroPower RO csak az ivóvízvezetékekhez csatlakoztatható.  
1.1.2. Előre látható visszaélés 
A HydroPower RO készüléket a "2.1.1 Rendeltetésszerű használat" fejezetben leírtaktól eltérő 
módon való használata nem megfelelő és ezért jogellenes. 
Ez különösen érvényes amennyiben a HydroPower RO készüléket a baktériumok 
eltávolítására használja.  
 
2.2 Műszaki előírások 
2.2.1 Működési feltételek 

 
Környezeti hőmérséklet [°C]  5 … 40 
Víz hőmérséklet [°C]  5 ... 30 
 
 

Figyelem 
A nem megfelelő gépkezelésnek köszönhetően anyagi károk keletkezhetnek.  
Győződjön meg arról, hogy a bemeneti víz megfelel az országos vízszabályozásnak. 
A vezetékes víz vasat, mangánt és nehézfémeket tartalmaz legfeljebb 0,2 ml / l vas, 0,05 mg 
/ l mangán), maximális szilikát (SiO 2) a tartalom nem haladhatja meg a 20 mg / l-t. Ezenkívül 
nem tartalmazhat báriumot és stronciumot. 
 
2.2.2 Elektromos jellemzők 

 
Elsődleges elektromos csatlakozás [V / Hz]  230 / 50 
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2.2.3 Az elektromos alkatrészek típusa 

 
Elektromos motor IP 54 
 
2.2.4 Nyomásmérések 
 
Bemeneti nyomás [bar]  1 ... 6 
Max. üzemi nyomás [bar]  10 
 
2.2.5 Méretek gyors áttekintése 
 
Magasság [mm]  1070 
Szélesség [mm]  530 
Mélység [mm]  700 
Nettó súly, üresen [kg]  75 kg 
 
2.2.6 Vezetékes kapcsolatok 

 
Szabványos vezetékes csatlakozási menet ["]  3/4 
Szabványos koncentrált csatlakozó menet ["]  3/4 
Standard permeátum csatlakozási menet ["]  3x 3/4 
Adatkapcsolat USB 2.0, max. 8 GB 
 
2.2.7 Vízminőség 

 
Max. sótartalom a bejövő vízben [ppm]  1000 
SiO2 tartalom a bemeneti vízben [mg/l]  20 
 
2.2.8 Vízkibocsátási mennyiség 
 

 
Kép 1 A vízhőmérséklet és a tömlő átmérőjének vagy a tömlők számának összefüggése.  

 
Kép 1a A jobb oldali vízcsatlakozás több vizet kap a membránoktól, mint a középső vagy 

bal oldali. Ezért a hosszú tömlőket vagy a magasabbra felvezetett gumicsöveket 
a megfelelő csatlakozóhoz kell csatlakoztatni. 

 
2.3 A készülék szállítása  

 
A szállítás során az alábbiakat kell a munka helyszínére kivinni 
• HydroPower RO 
• Felgöngyölített tömlő 
• Használati utasítás 
• Vizsgálati jelentés 
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3 Biztonság 
 

3.1 Általános biztonsági előírások 
3.1.1 Alapelvek 

 
Bizonyos tevékenységekre különleges biztonsági előírások vonatkozhatnak. A biztonsági 
utasításokat és figyelmeztetéseket a használati utasításban leírtak alapján kell alkalmazni. 
 
Csak akkor működtesse a HydroPower RO készüléket, ha: 
• a biztonsági és a vezetési biztonságra vonatkozó üzemeltetési utasításokat betartja,  
• a HydroPower RO technikailag megfelelő állapotban van. 

Ebbe beletartozik: 
• A HydroPower RO-ra ragasztott biztonsági matricáknak mindig teljesnek és jól 

olvashatóaknak kell lenniük. Amennyiben megsérültek, akkor pótolni kell. 
• Csak akkor lehet tisztítani és karbantartani a HydroPower RO-t, ha a készülék nincs 

áram alatt. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápkábelt. 
• Csak a nyomáscsökkentés esetén végezzen karbantartást a filtertartályokon. 
• Tisztítsa meg a HydroPower RO készüléket használat után. 

 
Személyi sérülések elkerülése érdekében személyi védőfelszerelést kell használni: 
 

      
védőkesztyű   biztonsági cipő  védőszemüveg 
 
3.1.2 Készülékvédelem és figyelmeztető tanácsok 
 
Túlmelegedés elleni védelem 
Ha a szivattyú túlmelegszik, a túlmelegedés elleni védelem automatikusan bekapcsol és a 
HydroPower RO kikapcsol. 
 
Nyomáscsökkentő szelepet 
Ha a HydroPower RO víznyomása túl magas (10,5 bar felett), bekapcsol a nyomáscsökkentő 
szelep a HydroPower RO hátoldalán, és leengedi a felesleges vizet a tömlőn keresztül vissza a 
rendszerbe. 
 
3.2 Mechanikai veszélyek 

 
Gondatlanságból vagy nem szabályszerű használatból fakadó meghibásodások. 
 

 

Ne tegye a kezét a talajfelszín és a HydroPower RO közé. 
 
Ne helyezzen tárgyakat a HydroPower RO nyílásaiba. 

 

Csak egyenes felületre helyezze a HydroPower RO-t. 
 
Biztosítsa a kifogástalan stabilitást, hogy a HydroPower RO ne tudjon munka 
közben felborulni vagy elmozdulni. 
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Hibák és vészhelyzetek esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket a STOP gomb 
megnyomásával a HydroPower RO főkapcsolóján. 
 
Viseljen biztonsági cipőt. 

 
3.3 Elektromos veszélyek 
 

 
Elektromos sokk és égési sérülések az alkatrészek érintésétől. 
 
Minden használat előtt ellenőrizze a tápkábel. Ha sérülést veszi észre forduljon a 
forgalmazójához. 
A rendszer elektromos alkatrészeinek karbantartását csak az Unger Germany GmbH 
alkalmazottai vagy azok hivatalos szakkereskedői / technikusai végezhetik. 
 
3.4 Túlmelegedésből eredő veszélyek 

 

 
Égési sérülések forró felületek miatt. 
A szivattyú motorházának felülete forró lehet működés közben. Hagyja a rendszert lehűlni, 
mielőtt megérinti az ezzel a szimbólummal jelölt alkatrészeket. 
 
Védőkesztyűt kell viselni. 
 
3.5 Nyomásveszély 

 
Sérülések a nyomás alatt lévő tartálytól.  
A 4 filter edény üzem közben nyomás alatt van. 
Soha ne nyissa ki a filteredényt működés közben. 
Eressze ki a levegőt a HydroPower RO-ból mielőtt kinyitná a készüléket, a tetején lévő két 
sárga gomb lenyomásával. 
 
3.6 Az anyagokból és összetételükből eredő veszélyek 

 
Az anyagok és anyagok biztonsági adatlapjai online elérhetők a következő címen:  
www.ungerglobal.com/downloads-safety-data-sheets. 
 
A gondatlanságból fakadó szemirritáció, bőr és a légző rendszer allergia. 
 

 

Kerülje a kontaktust a gyantával a DI gyantapatron cseréjekor. 
 
 Ha a gyanta szemmel érintkezik, vegye ki a kontaktlencséket és azonnal 
öblítse le bő vízben.  

 

 
Munka után mosson kezet. 
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Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget. 
 

 
 
 

 

Visszafordíthatatlan sérülések csúszás miatt. 
 
Ha a gyanta kifolyik, azonnal óvatosan tisztítsa meg, mert nagy a csúszás 
veszélye. 

 

 
Viseljen biztonsági cipőt. 
 

 

Szem-, bőr- és légúti irritáció membrán csere során. 
 
Kerülje el a membrános ápoló folyadék érintkezését és lenyelését. 
Ha a szemmel érintkezik, vegye ki a kontaktlencséket és azonnal öblítse le 
bő vízben. 
Tartsa a membrán-ápoló folyadékot zárt és gyermekek számára nem 
hozzáférhető helyen. 
 

 

 
Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget. 
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4 Felkészülés a használatra 
4.1 A HydroPower RO felépítése 

 
 
 
 
4.2 Interfészek 

 
 
 

1. Manométer 
2. Szűrő filter választó gombok 
3. Kijelző 
4. STOP gomb 
5. RO membrán 2 
6. Be / Ki gomb 
7. DI gyanta filter 
8. 3 db vízkivezetés 
9. Elülső lemez a szivattyú 

beállításához 
10. Szivattyú szellőztető nyílás 
11.  Főkapcsoló (zöld: Be / piros: Ki) 
12. Vízbevezetés 
13. Szén / ülepítő kombinált előszűrő 
14. RO membrán 1 

 
 
 
15. USB csatlakozó 
16. Koncentrátum kimenet 
17. Tápkábel 
18. Nyomásszelep (kézi vízelvezetéssel) 

 

Az elülső oldalon 3 csatlakozó található a vízkimeneti tömlők 
csatlakoztatásához és 1 csatlakozó a bejövő vízellátáshoz. 
Ezek szabványos tömlőcsatlakozások. 
Győződjön meg arról, hogy a víz nem tud visszafolyni a vezetékes 
vízbe, pl. visszafolyás gátló szelep segítségével. 
A kiszűrt koncentrátum vízkivezetése hátul található. 
Öntse a koncentrátumot a lefolyóba a tömlő segítségével. 
A hátulján van egy USB-port is, amely a frissítések során 
használható. Lásd az "5.8 Szoftverfrissítés" fejezetet. 
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4.3 Szállítás és tárolás 
4.3.1 Szállítás 
A HydroPower RO készüléket raklapon szállítják. 
A HydroPower RO-t gondosan tesztelik és csomagolják a szállítás előtt. Azonban sérülés a 
szállítás során nem zárható ki. 
Ezért azonnal ellenőrizze a HydroPower RO épségét a kereskedő jelenlétében. 
Ellenőrizze a szállítmány teljességét, lásd a "2.3 Szállítási terjedelem" fejezetet. 
Végezze el a HydroPower RO szemrevételezését az esetleges szállítási károk feltérképezése 
érdekében. 
Ha a HydroPower RO megsérült a szállítás során, mutassa meg a kárát a szállítmányozó 
cégnek HydroPower RO kereskedő nevében. 
A szállítás során fellépett károk miatti panaszok nem fogadhatóak el a kereskedő szóbeli 
vagy írásos beleegyezése nélkül! 
 
A HydroPower RO szállítása épületek tetejére pl. egy háztetőre: 
 

 

VESZÉLY 

 

A HydroPower RO készülék magasról való leesése következtében súlyos 
sérüléseket szenvedhet és anyagi károkat okozhat.  

 Ne járkáljon a felfüggesztett terhelés alatt. 

 

 Csak az emelőszerkezet biztosító pontjait használja. 
 Csak megfelelő emelőt használjon. 

 

 Biztosítsa a HydroPower RO-t a szállításhoz. 
 Vegye figyelembe a HydroPower RO tömegét és maximális 

méreteit. 
 Védőkesztyűt és biztonsági cipőt kell viselni. 

 
 

 
4.3.2 Tárolás 
 
Ha a készüléket 7 napnál hosszabb ideig nem használják, a membránokat a tárolási 
utasításokat szerint kell védeni, lásd a "7.2.4 Filter- és membránvédelem" fejezetet. 
 

A szállítás során győződjön meg róla, hogy a 
HydroPower RO megfelelően lett rögzítve, és nem 
tud elmozdulni a szállítás során. Véd a HydroPower 
RO-t a külső károsodástól is. 
Használja a hordozó keret biztosító pontjait szállítás 
közben, vagy amennyiben daruval emelik fel a 
HydroPower RO készüléket, akkor a daru biztosítási 
pontjaihoz igazodjon. 
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4.3.3 A HydroPower RO üzemeltetése 
 

 
A víztisztítás folyamata 
A víz beáramlik a HydroPower RO-ba a vízbevezetésen keresztül (5. tétel). 
A szén / ülepítő kombinált előszűrő (1. tétel) kiszűri a legnagyobb szennyeződéseket és a klórt, 
védve ezzel a membránokat. 
A 2 membránszűrő (2. és 3. tétel) az ásványi anyagok 98% -át eltávolítja a vízből a 
HydroPower RO készülékben.  
A gyanta filter (4. tétel) a membrán után található és eltávolítja az ásványi anyagok 
fennmaradó 2%-át 
A tiszta vizet a 3 vízkivezetési lehetőségből (5. tétel) a keskenyebb gumicsőbe vezeti, melynek 
következtében vegyszerek nélkül lehet tisztítani a különböző felületeket.  
A 4 filter patron (1-4. Tétel) könnyen eltávolítható és cserélhető. Az állapotukat és az áram 
a teljesítményét ellenőrizni lehet a kijelzőn és a megfelelő gombok megnyomásával. 
A filter teljesítmény mérése a maximális gazdasági hatékonyság érdekében történik. Ha 
például nem cserélik a RO membránt, a gyanta a gyanta filterben gyakoribb cserét igényel, 
növelve a karbantartási költségeit. 
  
A készülék mért értékeit 12 hónapos fogyasztási időtartamra számítják ki. Amint a 
a membrán filter teljesítménye csökken, a gyanta fogyasztása lassan növekszik, mivel 
magasabb ppm értékű víz érkezik a gyanta filterbe. A membránok cseréje kedvezőbb, mint a 
gyantapatronok folyamatos cseréje. 
 
 
4.4 Üzembehelyezés 
 

VIGYÁZAT 

 
  

Súlyos sérüléseket okozhat a túlnyomásos tartály. 
A 4 filter edény üzem közben nyomás alatt van.  
Soha ne nyissa ki a filteredényt működés közben. 
Ellenőrizze, hogy a tömlők és a csövek nem eresztik a vizet és megfelelően 
vannak a behelyezve. 

 

 
Védőkesztyűt kell használni. 
 

 
 
 
  

1. Szén / ülepítő kombinált előszűrő 
2. RO membrán 1 
3. RO membrán 2 
4. DI gyanta filter 
5. Vízbevezetés 
6. 3 db vízkivezetés 
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A HydroPower RO indításához az alábbiak szerint járjon el: 

 
 

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez. 
2. Kapcsolja be a főkapcsolót. 
 
 

 Megjelenik a kezdő kép a képernyőn. 
 A képek sorozata jelenik meg a kijelzőn, amely 

emlékezteti Önt arra, hogy hogyan 
csatlakoztassa a tömlőket és hogy engedje a 
levegőt a HydroPower RO készülékből. 

 
 
 
3. Csatlakoztassa a tömlőket. 
4. Kapcsolja be a vízellátást, és győződjön meg arról, 
hogy az egység 
teljesen feltöltődött vízzel. Ennek ellenőrzéséhez nyomja 
meg a sárga nyomógombokat. Amikor a víz 
kibuggyan, akkor a tartályok megteltek vízzel.  
 
 
5. Állítsa a be / ki kapcsolót zöld állásba. A pumpa 
bekapcsol. 
 
 
 
6. Vezesse ki a HydroPower RO készülékből a vizet, 
azáltal, hogy megnyomja a gombot az első két tartály 
tetején néhány másodpercig, mindaddig amíg a víz 
nem folyik túl a tartályon. 
 



16 
 

 

7. A rendszer automatikusan elindul, inicializálódik. Első 
körben a gyanta ereszti át a vizet. Ezt követi a filterek 
stabilizálása és az állapotfelmérése. A kijelzőn 
megjelennek a valós értékek.  

 

8. A kijelzőn megjelenik a 4 filter patron állapota. 
Közlekedési lámpához hasonlóan színek jelennek meg: 
• Zöld = Minden rendben van. 
• Sárga = Az értékek elérték a kritikus tartományt, 
készítse elő csere filtereket. 
• Piros = Vigyázat, most cserélje ki a filtereket. 
Amikor piros színre vált a kijelző = Figyelmeztetés: 
cserélje ki adott filtert. A filter már nem hatékony és a 
többi filter hatékonyságát is befolyásolja, csökkenti a 
tisztítási teljesítményt. 
 

 

 

9. A kijelzőn megjelenik a gyanta filter készenléti 
állapota, amely jelzi Önnek, hogy milyen a víz 
minősége, amit a HydroPower RO előállít.  

 A kijelző melletti gombokkal tudja váltani a 
különböző filterek állapotának ismertetését. 

 Az állapotot a jobb oldalon látható színek jelzik 
a kijelző. 

 A szín a kijelzőn vagy a 4 gomb színének 
állapota azonnal jelzi, hogy a filter milyen 
állapotban vannak.  
 
- A kijelző középső része a TDS értéket mutatja 
(az oldott szilárd anyagok számát)(a vezetékes 
vízforrásból vagy az előző filterből) és a kimenő 
víz, a takarítási víz minőségét. 
- Az alsó rész a vízáteresztés mennyiségét 
mutatja. 

 A szén / üledék kombinált előfilter állapotát 
jelzi az alsó részen, megmutatja mennyi vizet 
tud még megszűrni és mikor kell cserélni a 
filtert. 
 

10. Kapcsolja vissza a be / ki kapcsolót középre. 
A HydroPower RO most már használatra kész. 
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Megjegyzés 

 

Szabályozhatja a tiszta víz mennyiségét a be / ki gomba mozgatásával a kék 
vezérlő tartományon belül. 
 
Középső állás = Ajánlott beállítás az optimális membrán életszakasz eléréséhez.  
 
A középállás alatt = kevesebb tiszta vizet állít elő. 
 
A középső pozíció felett = több tiszta vizet állít elő. Nagyobb terhelés kerül a 
membránokra, a többi filterre és a gyanta használata emelkedik, ami 
gyakoribb gyantacserét eredményez, nagyobb üzemeltetési költséget. 

 
5 A HydroPower RO üzemeltetése 
5.1 Általános információk 
 
A HydroPower RO készüléket csak akkor szabad használni, ha a elolvasták és meg is értették 
a kezelési. 
 

 

VESZÉLY 

 

A HydroPower RO készülék magasról való leesése következtében súlyos 
sérüléseket szenvedhet és anyagi károkat okozhat.  

 Helyezze a készüléket sík felületre. 
 Győződjön meg róla, hogy az egység stabil, és nem fog elmozdulni 

a működés alatt. 

 

 Viseljen biztonsági cipőt. 

 
 

 

VIGYÁZAT 

 

Súlyos sérüléseket okozhatnak a nyomás alatt lévő tartályok.  
 A 4 filter edény üzem közben nyomás alatt van.  
 Soha ne nyissa ki a filteredényt működés közben. 
 Ellenőrizze, hogy a rendszer üzembe helyezése előtt, hogy a 

rendszer nem szivárog. 

 

 Védőkesztyűt kell viselni. 

 
5.2 Vezérlők, gombok és kapcsolók 

 

 

 

 1. Nyomásmérő 
2. Filter kiválasztó gomb: 
- Előszűrő: Szén / üledék kombinált filter 
- RO 1: RO membrán/filter 1 
- RO 2: RO membrán/filter 2 
- DI: DI gyanta filter 
3. Kijelző 
4. STOP gomb 
5. Be / Ki gombtekerő 
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A beállítás menüben a navigáció a kijelző melletti nyilakkal történik. Az aktuális kijelölést 
sárgával jelzi. Megadhat egy értéket vagy egy feladatot az ENTER gomb megnyomásával. 
Nyomja meg a STOP gombot, majd lépjen ki a beállítási menüből. 
 
5.3 A nyomásmérő 

 
 
 
 
5.4 A beállítások menü 
 

 

 
 
 

A nyomásmérő mutatja a víznyomást amikor a szivattyú 
működik. 
Győződjön meg róla, hogy a víznyomás legalább 1 bar. 
Az optimális víznyomás 4 bar, a maximális nem 
haladhatja meg a 6 bar értéket. 
A szivattyú kb. 4 bar nyomást eredményez. Ennek 
megfelelően működtetett gépet, azonban a nyomás 
nem haladhatja meg a 10 bar.  
10,5 bar nyomásnál automatikusan megnyílik a 
nyomáscsökkentő szelep hátul. 

A beállítások menübe történő belépéshez az 
alábbiak szerint járjon el: 
1. Állítsa le a HydroPower RO-t a STOP gombbal. 
 
2. Nyomja meg az ENTER gombot a beállítások 
menübe való belépéshez. 
 
Mostantól megtekintheti vagy módosíthatja az összes 
beállítást. 
 
A főmenüben tudja a különféle adatokat 
megtekinteni vagy módosítani, pl.: mérési egységek, 
idő / dátum, információk, szoftver állapot stb. 
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5.5 A felületek tisztítása a HydroPower RO segítségével 

 
A HydroPower RO három vízelvezetéssel rendelkezik, így 3 ember párhuzamosan tud 
dolgozni.  
A víznyomás a 3 kimenet mentén oszlik el, és függ a tömlő hosszától vagy a tömlő 
átmérőjétől. 
Javasoljuk, hogy szabályozza a víznyomást a 3 tömlő között, különösen ha eltérő 
magasságokban takarítanak. Például az UNGER tömlőcsatlakozó # 18330 incl. vízkapcsoló 
vagy az UNGERHiFloControl # TMOOV, szabályozza a vízmennyiséget a vízzel táplált oszlopon. 
 
 

Válassza ki a felső menüpontot a használati nyelv 
beállításához: 
• Nyomja meg az ENTER gombot a kiválasztáshoz. 
• Az aktuális kijelölés sárga színű  
 
 
 
 
Válassza ki az UNITS/mértékegység menüpontot a vízmérési 
egység beállításához. 
 
 
 
 
Válassza ki az Idő / Dátum menüpontot a 12 órás vagy 24 
órás kijelző használatához. 
Ez diagnosztikai célokra szolgál, és nem szabad 
megváltoztatni a helyes kezdeti beállításokat. Az értékek 
beállíthatóak a nyilak segítségével. 
 
 
 
Válassza ki az Információ menüpontot, hogy hasznos 
információkhoz jusson a HydroPower RO teljesítményéről. 
• VOLUME - vízfelvétel és tiszta víz termelés, 
• AVERAGES / ÁTLAGOK - átlagos vízértékek, valamint átlagos 
tiszta vízminőség a szűrést követően. 
• FILTER CHANGES / SZŰRŐ CSERE - mutatja, hogy mikor 
cserélt korábban filtert  
•CYCLES RUNTIME / ÜZEMELTETÉSI IDŐ - információk a 
a rendszer készenléti állapotáról, a gyanta futamidejéről és a 
szivattyú működéséről. 
 
 
 
 
 
Válassza ki a FIRMWARE menüpontot az aktuális operációs 
szoftver verziója megismeréséhez. A szoftvert az USB 
csatlakozón keresztül lehet frissíteni. Lásd az "5.8 
Szoftverfrissítés" fejezetet. 
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FIGYELEM 

 

Minél hosszabb tömlőt használ a vízkimenetre csatlakoztatva, annál nagyobb 
vízáteresztésű csatlakoztatóra kapcsolódjon. 

 
 
5.6 A munka megszakítása 
 
Ha meg kell szakítani a munkáját a HydroPower RO-val, az alábbiak szerint járjon el: 
 
1. Állítsa le a HydroPower RO-t a STOP gomb megnyomásával. 
    Hagyja a be / ki tekerőt az aktuális helyzetben. 
 
2. A munka folytatásához állítsa a be / ki tekerőt zöld állásba, majd középső helyzetbe. Ha a 
be / ki tekerő már zöld helyzetben van, kissé tekerje balra, majd vissza a zöld pozícióba. 
 
A HydroPower RO újraindul és azonnal kész használatra. Amennyiben 1 órán belül indítja újra 
a készüléket, akkor az öntisztító folyamat elmarad 
 
5.7 A HydroPower RO kikapcsolása 

 
Ha a HydroPower RO kikapcsolt állapotban van, elindul az öntisztító folyamat. 1 percen át a 
bejövő víz 100% -a nagyobb nyomással keresztül áramlik a RO 1 és RO 2 filteren és a tisztító víz 
kifolyik a hátsó leeresztő tömlőn.  
 

 
 
 
5.8 Szoftverfrissítés 

 
Az Unger weboldalán megtalálhatóak a szükségszerű rendszerfrissítések. Amennyiben 
regisztrált felhasználó a weboldalon, akkor automatikusan tájékoztatást kap a frissítésekről. 
 

Ne feledje, hogy a jobboldali vízkapcsolat kapja a legtöbb vizet a 
filterekből, és balra haladva csökken a vízmennyiség. Ezért a 
hosszú tömlőket vagy magasabb felületek takarítása esetén a 
megfelelő vízkimenethez kell csatlakoztatni. 

A HydroPower RO kikapcsolása a munka befejezése után, az 
alábbiak szerint történik: 

1. Kapcsolja a be / ki tekerőt piros helyzetbe. 

Megindul az automatikus öntisztítási folyamat, amely a 
szennyeződéseket a filterből kiöblíti. Ez a művelet kb. 1 percig 
tart, ne szakítsa meg a folyamatot. 

2. Három jelzés jelenik meg automatikus sorrendben. 

3. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a vízforrást és az áram 
kábelt a HydroPower RO készülékből. 

A HydroPower RO ki van kapcsolva, és lehet szállítani. 
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5. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER gombot a kijelzőn. 
 
6. Kapcsolja be a fő kapcsolót, miközben az ENTER gombot nyomva tartja. 
 
7. Egy rövid hangjelzés jelzi a folyamat végét, pár másodperc után és ekkor elengedheti az 
ENTER gombot. 
 
A HydroPower RO normálisan elindul a bekapcsolás után. 
Ellenőrizheti a helyes telepítést: állítsa le a rendszert a STOP gomb megnyomásával. Nyomja 
meg az ENTER gombot és válassza ki FIRMWARE funkciót a kijelzőn. Lásd a részleteket a 22. 
oldalon. 
 
6 Hibák és üzenetek 
6.1 Baleset esetén ajánlott eljárások 

 
Nyomja le a HydroPower RO oldalán található főkapcsolót a rendszer kikapcsolásához: 
• Sérülésveszély esetén, 
• A HydroPower RO készülék károsodásának veszélye esetén. 
Baleset esetén haladéktalanul intézkedjen és hívja a helyi segélyhívó számot. 
 

FIGYELEM 

 

Ha nem megfelelően kezeli a készüléket, anyagi károk történhetnek. 
 
A főkapcsoló kikapcsolása munka közben csak vészhelyzet esetén ajánlott. 
Ilyen esetekben a készülék nem hajtja végre az öntisztító folyamatait, így 
károsíthatja a filtereket, lerövidül az élettartam. 

 
 
6.2 A hibák elhárítási eljárása 

 
A kijelzőn a következő figyelmeztetések jelenhetnek meg működés közben: 
 

 
 

A szoftverfrissítés végrehajtásához tegye a következőket: 
1. Menjen a www.ungerglobal.com/ro weboldalra. 
 
2. Töltse le a fájlt és mentse az USB pendrive-ra (kérjük, hogy 
ne külön mappába mentse a pendrive-on). 
Használjon legalább 8 GB-os USB 2.0 pendrive-ot. 
 
3. Ellenőrizze, hogy a HydroPower RO kikapcsolt állapotban 
van-e. 
 
4. Csatlakoztassa az USB-t az USB bemenetbe a gép hátulján. 

A víznyomás túl alacsony 
 A vízvezeték bemeneti nyomása túl alacsony, hogy 

biztosítja a kívánt filter teljesítményt. A pumpa magától 
kikapcsol. 

 Ellenőrizze, hogy a tápvezeték esetleg megtört-e vagy 
túl kevés a nyomás a vezetékben. 

 Ha a probléma megoldódott, forgassa el a be / ki 
tekerőt a piros helyzetbe és vissza a zöld helyzetbe, 
hogy újra indítsa a rendszert. 
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1. Ha szivattyú motor túlmelegszik, a HydroPower RO 

automatikusan kikapcsol. 
2. Kapcsolja a be / ki tekerőt piros helyzetbe. 
3. Kapcsolja ki a főkapcsolót.  
4. Hagyja lehűlni a HydroPower RO-t. 
5. Lazítsa meg a HydroPower oldalán található 4 csavart és távolítsa el az elülső lemezt. 
6. Nyomja meg a nagy piros gombot a szivattyú vezérlésén. 

A szivattyú motorja újraindul. 
7. Helyezze vissza az előlapot és húzza meg a 4 csavart. 
8. Kapcsolja be a főkapcsolót, és a be / ki tekerőt  fordítsa el.  
 
A HydroPower RO újraindul. Ha a rendszer nem indul el, akkor hagyja tovább hűlni a 
HydroPower RO készüléket.  
 

 
A nyomásmérő a vezetékes víz víznyomását jelzi. 
Amint a szivattyú bekapcsol, a nyomás 4 bárral emelkedik. Ha a bejövő víznyomás túl magas, 
csatlakoztassa a szelepet a vízbevezetéshez vagy csaphoz és szabályozza a vízmennyiséget. 
 
A víznyomást ellenőrizte és beállította.  

 
7 Karbantartás és szervizelés 
7.1 Általános információk 

 

 

VESZÉLY 

 

A működő alkatrészek érintése során áramütés veszélye áll fent. 
A rendszer elektromos alkatrészeinek karbantartását csak az Unger 
Germany GmbH alkalmazottai vagy a felhatalmazott szakkereskedők / 
technikusok végezhetik. 

 
 
 
 
 

Túlmelegedés  
Mindig győződjön meg arról, hogy a HydroPower RO jól 
szellőzik és nincs túl közel olyan tárgyakhoz vagy 
falfelülethez, amelyek megakadályozzák a levegő 
keringését. 

Túlnyomás 
Túlnyomás akkor jelentkezhet, ha a bejövő víznyomás a 
több mint 6 bar. 
A vezetékes víz víznyomásának ellenőrzése az alábbiak 
szerint történik: 
1. Állítsa le a HydroPower RO-t a STOP gomb 

megnyomásával. 
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VIGYÁZAT 

 

A forró felületek érintése égési sérüléseket okozhatnak. 
A szivattyú motorháza működés közben forró lehet. Hagyja lehűlni a 
rendszert mielőtt megérinti az ezzel a szimbólummal jelölt elemek. 

 

Védőkesztyűt kell viselni. 

 
 

FIGYELEM 

A HydroPower RO helytelen tisztításából eredő lehetséges károk: 
 Ne használjon agresszív tisztítószereket és / vagy oldószereket. 
 Vegye figyelembe a gyártó által megadott tisztító és oldószerrel kapcsolatos 

biztonsági utasításokat. 
 
 

FIGYELEM 

Nem megfelelő karbantartás miatt felmerülő anyagi károk. 
 Minden használat előtt ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha bármilyen károsodást 

észlel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. 
 
Filter- és membránvédelem  a tárolás során 
 
Amennyiben több mint 7 napig nem használja a készüléket, akkor követni kell a filterek 
tárolási utasításait, lásd a "7.2.4 Filter- és membránvédelem " fejezetet. 
 
Ha a membránt rendszeresen nem mossák ki vagy kezelik az UNGER membránápoló szerrel, 
akkor fennáll az elzáródás veszélye és ezáltal a jelentős teljesítmény visszaesés vagy 
károsodás. 
 
 
Fagyvédelem 
Soha ne tárolja a HydroPower RO-t 5 ° C alatt. Ha hosszabb ideig nem használja, ürítse ki a 
vizet a HydroPower RO-ból. Nyissa ki a HydroPower RO hátoldalán található 
nyomáscsökkentő szelepet, és tartsa nyitva mindaddig, amíg szivárog a víz. 
 
7.2 Karbantartási és karbantartási terv 
 
A HydroPower RO saját analízis rendszerrel rendelkezik, és tájékoztatja a felhasználót a 
működési állapotáról a 4 filter teljesítményéről a kijelző segítségével. Figyelmeztet minden 
egyes filter problémájára vagy állapotára. 
 
7.2.1 Napi ellenőrzés 
 
Figyelje a kijelzőn látható jelzéseket és a fényjeleket a kijelző melletti 4 választógombon 
és ha szükséges, kövesse a rendszer által mutatott utasításokat. 

 Zöld = Minden rendben van. 
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 Sárga = Az értékek egy kritikus tartományba esnek, szerezze be az új filtert. 
 Piros = Vigyázat, most cserélje ki a filtert. 
 Piros villogás a választógombokon = Vigyázat! A filter már nem hatékony, és a többi 

filter túlzott használatát eredményezi, és a tisztítási teljesítmény nem garantált. 
 

7.2.2 Negyedéves vizsgálat 
 A négy felső kupakon lévő o-gyűrűket ne szilikon alapú kenőanyaggal kenje be. 
 Kenje át a vízcsatlakozásokat kenőanyaggal vagy olajjal, például WD 40-vel. 

 
 
7.2.3 Rendkívüli karbantartás 

 
A HydroPower RO szoftverét frissíthetjük. A legfrissebb verziót az Ungerről weboldal 
weboldalról  töltheti le. 
 
Mentse le a fájlt egy USB pendrive-ra. A pontos frissítési folyamat az "5.8 Szoftverfrissítés" 
fejezetben található. 
 
Annak érdekében, hogy a frissítésekről és egyéb hírekkel kapcsolatos információkat 
rendszeres megkapja, javasoljuk, hogy regisztráljon a Unger honlapján 
www.ungerglobal.com/register. 
 
7.2.4 Filter- és membránvédelem 
 

 

VIGYÁZAT 

 

Szem-, bőr- és légúti irritáció filterek tisztítása során előfordulhat. 
Kerülje el, hogy a filter tisztító folyadékhoz hozzáérjen vagy lenyelje a 
tisztítás során.  
Ha szemmel érintkezik a folyadék, vegye ki a kontaktlencséjét és öblítse le 
azonnal bő vízzel. 

 

Tartsa a tisztítószer zárt csomagolásban és ne legyen hozzáférhető a 
gyermekek számára. 

 

Védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. 

 
A membrán, filter optimális élettartamát a rendszeres vízáteresztéssel vagy öblítéssel tudjuk 
elérni. 
Ha a HydroPower RO-t hosszabb ideig (7 napnál hosszabb ideig) nem használja a filtert 
védeni kell az eltömődéstől. 
 
Erre a célra létezik az UNGER filter ápoló folyadék (cikkszáma: 15436). Szüksége van egy üveg 
(1l) folyadékra minden egyes filterhez. Ez megóvja a membrán jó állapotát, és 
megakadályozza a teljesítmény csökkenését és / vagy a hosszabb ideig való állás követően 
a károsodást. Alternatív megoldásként hetente egyszer engedjen át vizet a filtereken kb. 30 
percen keresztül öblítse ki a membránokat. 
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A membrán védelme érdekében az alábbiak szerint járjon el: 

 
 
5. Töltsön mindegyikbe egy üveg filter ápoló folyadékot (1 liter) 
6. Töltse fel az összes tartályt (# 1 elő-filter + mindkét membrán # 2, # 3) 
csapvízzel mindaddig, amíg mind a három tartály tetejéig ér a víz. A 4. tartály víz nélkül 
maradhat. 
7. Zárja be mind a négy tartályt. 
 
A filterek így biztonságban vannak, védettek és a HydroPower RO készülék tárolható. 
 
Ismételt üzembe helyezés 
1. Csavarja ki mind a 4 filter felső kupakját. 
2. Eressze le a vizet: Csavarja ki a sárga kupakot és szerelje fel a koncentrált vizet leeresztő 

tömlőt. Ezt követően nyissa fel a nyomáscsökkentő szelepet hátul. 
3. Helyezze be a filtereket. Ügyeljen a helyes behelyezésre (lásd 33. oldal). 
4. Csavarja vissza a felső kupakokat, és indítsa el rendszer. 
5. A filter ápoló folyadékot automatikusan kiöblítjük és így a gyanta tasakokat megvédjük 

szennyeződéstől. 
  
7.3 Alkatrész javítása és cseréje 

 
Az Unger www.ungerglobal.com/RO honlapján megtalálja a pótalkatrészek listáját, melyeket 
Ön is ki tud cserélni.  
További javításokért forduljon a forgalmazóhoz. 
 
7.3.1 A filter patronok cseréje 

 

 

VIGYÁZAT 

 

Szem-, bőr- és légúti irritáció filterek tisztítása során előfordulhat. 
A filter patronokban előfordulhat demineralizáló gyanta maradvány 
Kerülje el a gyantával való bármilyen érintkezést, amikor a filter patronokon 
dolgozik. 

 

Ha szemmel érintkezik, vegye ki a kontaktlencséjét és öblítse le azonnal bő 
vízzel. 
A munka befejezését követően mosson kezet. 

1. Kapcsolja ki a HydroPower RO-t, és 
húzza ki a tápegységet. 

2. Eressze le a vizet a HydroPower RO-
ből. Csavarja ki az összes felső kupakot 
és nyissa ki a nyomáscsökkentő 
szelepet a HydroPower RO hátoldalán 
addig, amíg eláll a szivárgás. 

3. Zárja le a nyomáscsökkentő szelepet 
és tekerje el a sárga színű tekerőt a 
koncentrátum kimenet jelhez.  

4. Távolítsa el az elő filtert és gyanta 
tasakot. Tárolja őket por és 
szennyeződésmentes helyen. 



26 
 

 

Védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. 

 

 
 
 

 

5. Húzza ki a filter kazettát. 
6. Helyezzen be egy új filteres patront a HydroPower RO-ba. 
A szén / üledék kombinált elő filter esetén az áramlás iránya 
nem számít. Cserét követően az értékeket a menüben vissza 
kell állítani a FILTER CHANGE menüpontban, lásd  9 Értékelési 
lehetőségek" fejezet. 
A 2 RO filternek és a gyanta filternek előre nyomtatott nyíl 
szerepel a csomagoláson, jelezve a behelyezési irányt.  
A RO membránoknál a nyílnak felfelé kell mutatnia. 
 
A membrán gumitömítése mindig legyen a felső részen (lásd 
a 33. oldalon lévő ábrát)! 
A DI gyanta filter esetében a nyílnak lefelé kell mutatnia. 
A kék sapkák helyes pozícióját is láthatja. 
 
A papír filteres rész kerül felülre (lásd diagram). Ellenkező 
esetben a víz nem folyik át, és a visszaáramlás következik be. 
 
7. Helyezze vissza a felső kupakot és fordítsa el az óramutató 
járásával megegyező irányba. 
A felső kupak kattintással záródik, és ebben a pozícióban kell 
maradnia (lásd a képet). Ne fordítsa tovább! 
 
8. Ugyanaz úgy járjon el a többi filter patron esetében is. 
A filter patronok ki lettek csérélve. 

Írja be a filter cserét a rendszerbe. 
Állítsa le a rendszert a STOP gombbal, majd nyomja meg a 4 filter melletti gomb egyikét a 
kijelző mellett. 
 

  

Hagyja jóvá a CHANGE/csere kiírást az ENTER gombbal a 
kijelzőn. 
CHANGE = Megadja az aktuális filter változást. 
A szén / üledék elő filterben (PRE) a kijelzett litereket lefelé 
számolják, a színrendszerrel együtt. Amennyiben 0-án áll a 
szén / üledék elő filter állapot kijelzője, akkor már nem 
hatékony a filter és cserélni kell a többi filter megőrzése 
érdekében. 
 

A cserét követően a számlálót vissza kell állítani ezzel a funkcióval, hogy az új filter 
teljesítményét mutassa. 

Ha a kijelző vagy a választógombok "piros" jelzést mutatnak, a 
az adott filter patront ki kell cserélni. 
A 4 filter patron cseréje egyszerű és gyors. 
A filter patronok cseréjéhez az alábbiak szerint járjon el: 
1. Kapcsolja ki a HydroPower RO-t, és húzza ki a 

áram vezetéket. 
2. Eressze le a vizet a HydroPower RO-ból. Nyissa ki a 

nyomáscsökkentő szelepet a hátoldalán mind addig amíg 
víz szivárog. 

3. Nyomja meg a két elülső nyomógombot az első két filter 
patronon. 

4. Forgassa el a filterkazetta felső kupakját az óramutató 
járásával ellentétes irányba. 
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Folytassa ugyanúgy a többi 3 filter esetében is. Így a kijelzőn lévő statisztikák mindig 
átláthatóak a karbantartás számára.  
A RESET funkció csak a képzett szervizszakemberek számára áll rendelkezésre, révén, hogy 
törli a rendszer teljes statisztikai adatállományát. 
 

FIGYELEM 

 

A filter patron burkolatokat különböző kék árnyalatok jelzik. A sötétkék 
a bal elülső tartályhoz tartozik a szén / üledék kombinált előszűrő, 
a közepes kék a hátsó filterek számára és a világoskék 
a gyanta filter a jobb oldali patronját jelzi. 

 

 
 
 
8 A készülék kikapcsolása 
8.1 Szétszerelés és tárolás 

 

 

VESZÉLY 

 

Elektromos sokk és égési sérülések a működő alkatrészek érintésétől. 
A rendszer elektromos alkatrészeinek karbantartását kizárólag az Unger 
Germany GmbH vagy annak felhatalmazottja, a szakkereskedők / 
technikusok végezhetik.  

 

 

VIGYÁZAT 

 

A forró felületek érintése okozhat égési sérüléseket. 
A szivattyú motorháza működés közben forró lehet. Ezzel a szimbólummal 
jelölt elemek érintése előtt hagyja lehűlni a rendszert 
az. 

 

Védőkesztyűt kell viselni. 
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FIGYELEM 

A nem megfelelő tárolásból eredő anyagi károk. 
 Tisztítsa meg a rendszert a szennyeződésektől. 
 Csak az Unger Germany GmbH filterápolási termékét használja. 
 Soha ne tárolja a HydroPower RO-t 5 ° C alatt. 

 
Megjegyzés 

 

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl.: tél, ünnepek), hagyja a 
filtereket a HydroPower RO-ban, ahol optimálisabb védelmet kapnak az 
időjárás ellen. 

 
A HydroPower RO tárolásához az alábbiak szerint járjon el: 

1. Kapcsolja ki a HydroPower RO-t és húzza ki a tápkábelt. 
2. Nyissa ki a HydroPower RO hátoldalán található nyomáscsökkentő szelepet, és ürítse ki 

a bennmaradt vizet. 
3. Kezelje a filtereket membrán-ápoló folyadékkal, lásd a "7.2.4 Filter- és 

membránvédelem " c. fejezetet. 
A HydroPower RO készen áll a tárolása. 
 

8.2 Újrahasznosítás 
 

Gondoskodjon az elhasznált anyagok újrahasznosításáról a környezetünk védelme 
érdekében. 
A csomagolóanyagot el kell különíteni. Hungarocell, fa, műanyag és hullámpapír anyagokat 
az újrahasznosítási szabványoknak megfelelően kell kidobni. 
 
8.3 A hulladék megsemmisítése 
 
Ha a HydroPower RO elérte az élettartama végét, biztonságosan és szakszerűen kell kidobni,  
különös tekintettel a környezetre ártalmas alkatrészekre vagy anyagokra. 
 
A HydroPower RO eltávolítása előtt távolítsa el mind a 4 filter patront és dobja el azokat 
az Ön rendelkezésére álló szelektív kukákba. 
 
A környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében jóváhagyott szakembert kell megbízni 
a filter kazetták elszállításával. A helyi hatóság tájékoztatást adhat erről. 
 
Szállítsa vissza a HydroPower RO-t az Unger Germany GmbH-nak. 
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9 Értékelési lehetőségek 
9.1 Beállítások menük 

 
 
10 A hitelesítési dokumentum 
10.1 EK-megfelelőségi nyilatkozat 

 
A RO40C megfelel a 2006/42 / EK gépekről szóló irányelv rendelkezéseinek és a 2014/30 / EU 
elektromágneses kompatibilitás irányelvnek. 
 
A 2014/35 / EU irányelvnek - az elektromos berendezésekre vonatkozó védelmi célkitűzéseit 
engedélyezték. 
 
Alkalmazott szabványok: 
EN ISO 12100:2011 A gépek biztonsága -  
   Általános tervezési elvek - kockázatértékelés és kockázatcsökkentés 
EN 60204-1:2010  Gépek elektromos berendezései - Általános követelmények 
 
Ezt megerősíti az EK megfelelőségi nyilatkozata is. 
 
Unger Germany GmbH 

A TOTAL VOLUME menüpont alatt láthatja, hogy mennyi 
vizet eresztett be a HydroPower RO-ba és eddig mennyi 
takarításra alkalmas vizet gyártott. 

 

Az AVERAGES menüpontban az átlagértéket fogja látni, 
hogy a használat során milyen volt a víz koncentrációja a 
víz bemeneti és kimeneti nyílásnál. Ezt az adatot a RO 
membránok átlagos hatékonysági adatai is jelzi. 

Az adatok áttekintést adnak a régió vízminőségéről 
amelyben dolgozik. 

A FILTER CHANGES menüpont alatt megtalálhatja a filter 
cserélésének az adatait, hogy milyen gyakran és mikor volt 
az utolsó csere. A rendszer automatikusan figyeli a gyanta 
és membrán filterek állapotát. 

 

 

 

 

A CYCLES / RUNTIME menüpont alatt megtalálja azt az 
információt, hogy hányszor öblítette át magát a rendszer 
(kikapcsolást követően) és hogy a gyanta hányszor lett 
cserélve, továbbá megadja a szivattyú üzemidejét 
(órákban). 
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Megjegyzés 

 

A rendszert csak professzionális használatra tervezték és 230 V / 
50 Hz-es ipari kisfeszültségű hálózatban lehet használni. 

 




