
Útmutató Proline Plus víztisztító használatához

1. Bemutatás

A Proline széria ivóvíztisztítói az egyik legjobb háztartási készülékek a piacon.

Környezetünkben a víz minősége napról napra változik és a változás iránya 
kedvezőtlen. Ez vezetett ahhoz, hogy víztisztítót tervezzünk hogy elérhetővé tegyük 
a legjobb ivóvíz minőséget.

A Proline széria különböző előnyöket és szolgáltatásokat nyújt:

 A rendszer fizikai elven működik, nem használ, nem ad hozzá vegyi 
anyagokat a vízhez;

 magas minőségű vizet ad;
 magas vízhozamot biztosít;
 üzemeltetési költségei alacsonyak
 kényelmes és könnyű üzembe helyezni

Figyelmeztetés

Ha bármilyen kérdése van – szervízzel vagy használati útmutatóval kapcsolatban, 
kérjük keresse fel viszonteladóját.

2.Technikai adatok

 Tartály (átmérő x magasság): 240 mm x 380 mm

 Bejövő hőmérséklet (maximum/minimum): 40 ºC/2 ºC

 Bejövő TDS (maximum): 2000 ppm

 Membrán: Típus 1 x 1812 50 GPD

 Membrán termelése: 175 liter /nap (250 ppm-ig lágyított víz (25,5 nk°) , 25 °C.
85 % oldott anyag kiszűrés mellett)

A Proline Plus modell tulajdonságai

 Méretek (átmérő x szélesség x magasság): 400 x 410 x 140 mm.

 Súlya: 11,5 kg

 Bejövő nyomás (maximum/minimum): 6 bar / 2.5 bar (600-250 kPa)

 Szivattyú: nincs



 Max. tartály töltés: (tartály elő-töltés 7 PSI): 8-9 liter.

3.Figyelmeztetések

Figyelmeztetés: Ha házi kútból jön a víz – Nem iható.

Ha a víz közmű hálózatból jön, akkor a Proline széria nagyban hozzájárul a víz 
minőségének javulásához.

Figyelmeztetés: Ha a víz nem közmű hálózatból jön, hanem ismeretlen helyről, 
szükséges a víz fizikai-vegyi és bakteriális vizsgálata. Meg kell győzödni arról, hogy a
víz minősége megfelelő a készülék használatához. Lépjen kapcsolatba 
viszonteladójával, ha bármilyen kérdése lenne vagy ha tanácsra van szüksége, hogy 
mi a leg célravezetőbb eljárás a Proline Plus víztisztító használatához.

3.1 Feltételek a rendszer helyes használatához

 Ne használjon forró vizet a rendszerben > 40 C
 A környezet hőmérséklete 4 C és 45 C között legyen.
 A Proline Plus modell nem tartalmaz nyomásfokozó szivattyút. Ezt a víztisztítót

olyan helyeken lehet használni, ahol a bemeneti nyomás magasabb mint 3 
bar.

 Ha a víz oldott anyag tartalma nagyobb, mint 2000 ppm, lépjen kapcsolatba 
viszonteladójával

 Ajánlott a víz lágyítása, ha annak keménysége tartósan nagyobb mint 8,5 °nK,
hogy az optimális teljesítményt biztosítható legyen. Ha a víz keménysége 
magasabb, mint 8,5 °nK, a víztisztító membrán élettartama, valamint a 
rendszer teljesítménye lecsökken.

Ha a bejövő víz :

 1 ppm-nél magasabb koncentrátumban vasat és magnéziumot;

 magasabb koncentrátumú klórszármazékokat tartalmaz;

 a víz zavarossága magasabb, mint 3 NTU;

 A nitrát koncentrátuma magasabb, mint 100 pmm

 A szulfát koncentrációjának magasabb, mint 250 pmm

Lépjen kapcsolatba a viszonteladójával, hogy ők segíthessenek a helyes kezelésről 
és megbizosodjanak a rendszer megfelelő működésével és így elkerülve a rendszer 
meghibásodását.

3.2 A rendszer üzembe helyezése

 a víztisztítót csak olyan személy üzemelheti be, aki a beszereléshez 
szükséges fizikai és mentális képességek birtokában van, valamint nem áll 
gyógyszeres, vagy egyéb befolyásolás alatt;



 az üzembe helyezéshez ismerni kell a vonatkozó szabványokat, valamint a 
víz-, és elektromos szerelés szakmai fogásait

 A konyhapultba történő beszerelésnél ügyelni kell arra, hogy elegendő hely 
legyen a készüléknek, annak tartozékainak, a szükséges csatlakozásoknak, 
valamint arra, hogy a szerelések elvégzéséhez is elegendő hely maradjon;

 Amennyiben ez nem biztosítható, a rendszert a bútorzaton kívül kell üzembe 
helyezni

 A rendszert nem lehet hősugárzó, hűtőszekrény, vagy más olyan háztartási 
gép mellé helyezni, ami meleg levegőt fúj.

 A berendezés és annak kifolyócsapja csak olyan helyen telepíthető, ahol 
megfelelő higiéniás körülmények állnak rendelkezésre

 A rendszer mindennemű szivárgását, csöpögését meg kell szüntetni a 
használatba vétel előtt.

3.3 Indítás és szerviz

A Proline széria rendszeres karbantartást igényel, amelyet minősített szakembernek 
kell végezni. Így garantálható a víz minősége és a víztisztító megfelelő működése.

Az elhasználódott elemeket a gyártói útmutatásoknak megfelelő rendszerességgel 
cserélni kell.

A rendszert rendszeresen tisztítani kell, főleg indítás, újraindítás után.

Indítást követően, az első két tartály vizet ki kell engedni anélkül, hogy abból 
fogyasztásra kerülne sor.

A rendszer szervizelése megfelelő higiéniai körülmények között kell történjen. Így 
csökkenthető a szennyeződések víztisztítóba jutásának kockázata. (Még több 
információért lépjen kapcsolatba a viszonteladójával)

3.4 A rendszer használata

Több, mint egy hetes távol tartózkodás esetén el kell zárni a víz bemenő golyós 
csapját és nyomás mentesíteni kell a rendszert a kifolyócsapon keresztül. Újra 
üzembe helyezéskor először meg kell nyitni a bemeneti csapot, majd kétszer 
feltölteni és kiürítenia tartályt mielőtt a víz fogyasztásra kerülne.

Ha ez az időszak, több mint egy hónap, ami alatt a rendszert üzemen kívül van, vagy
nem szolgáltat vizet, kapcsolatba kell lépni a viszonteladóval a további higiéniai és 
szervízzel kapcsolatos információkért.

A rendszer jó teljesítményének fenntartása érdekében időnként ki kell engedni a 
tartály teljes tartalmát kancsókba, vagy üvegekbe – és a fogyassztást így megoldani 
– hogy a membrán rövid szakaszos működését felváltsa egy hosszabb, stabil 
működési periódus.



Figyelmeztetés

Különös figyelemmel kell lenni a rendszer tisztaságára és higiéniájára főleg az 
időszakos karbantartás alatt. Ennek érdekében Oxibac spray-t vagy egyszer 
használatos konyhai kéztörlőt kell használni.

Kéztörlő, vagy többször használatos törlőruha használata kerülendő a tisztításnál.

3.5 Ajánlás a fordított ozmózis víz megfelelő használatához

 Ha bármilyen másik konyhai háztartási gép, (hűtőszekrény, jégkocka készítő, 
vízcsap) vízellátását a víztisztító biztosítja, a csővezeték nem lehet fémből, 
mert a fém rosszt ízt adhat a víznek. Mindig műanyag csövet kell használni.

 A szolgáltatott víz ásványi anyag tartalma alacsony. Ásványi sót igényel az 
emberi szervezet, amit ételeinkből kinyerhető, főleg tejtermékekből és 
jelentéktelen mennyiségben a fogyasztott vízből.

 Nem ajánlott alumínium edényeket használni az RO víz felhasználása során.

3.6 Hogyan használjuk az UV fertőtlenítő rendszert

Ha víztisztítóján UV fertőtlenítő rendszer van, kövesse az alábbi figyelmeztetéseket 
és útmutatásokat.

Figyelmeztetés

A lámpák és tápegységek és minden más tartozék a rendszerben csak gyári 
kiegészítőkkel helyettesíthetők, semmilyen más különböző gyártók termékeivel. 
Amikor ezek cseréje szükséges, különös tekintettel a lámpák és tápegységek 
cseréjére figyeljünk arra, hogy a gyártó által ajánlott termékkel cseréljük ki. Így 
megelőzzük a rendszer meghibásodását és garantáljuk a működés minimum 
paramétereinek elérését (a lámpa élettartama és az UV-C lámpa megkövetelt 
legkisebb fényereje).

Ne bontsa meg vagy távolítsa el a lámpát, amikor világít. Kerülje el a sugárzást és 
használjon UV-C szűrőt, kesztyűt stb. Ne nézzen közvetlenül a lámpába. A sugárzás 
szem és bőr irritációt okozhat.

 Kérjük, hogy ne húzza ki és dugja vissza a tápkábelt az áram elosztóból. Ez 
sérülést okoz illetve megrövidítheti néhány elektromos alkatrész élettartamát.

 Kerülje el, hogy az UV lámpa csatlakozó kupakjára nedvesség kerüljön, ami 
általános elektromos meghibásodást okozhat

 Az UV fertőtlenítőszer rendszert nem szabad megbontani azelőtt, hogy 
áramtalanítanánk az egész rendszert.

 A lámpa normál működése mellett is magas hőmérsékletet ér el. Mielőtt 
hozzányúlna, húzza ki az áram elosztóból és várjon néhány percet amíg lehűl.

 Kerülje a védőhüvely megérintését puszta kézzel. Tisztítsa meg alkohollal 
mielőtt üzembe helyezi. 



 3 évente szükséges lecserélni a fedélben lévő „O”-gyűrűket mert a folyamatos 
sugárzás károsítja azokat.

 Az UV-C lámpát ki kell cserélni az élettartam lejárta után (1 év), vagy amikor 
tönkremegy.

 Az UV-C fénycső az élettartam elérése után még működőképes, de ekkor már 
az UV-C tartományban sugárzása lecsökken, ezért a fertőtlenítő hatás 
megszűnik

 Legyen elég hely a rendszer mozgatásához, főleg amikor az UV fénycsövet 
kell cserélni. A munkát kellő körültekintéssel kell végezni, mert mind az UV 
fénycső, mind annak védőhüvelye nagyon törékenyek.

 Ha a védőhüvely eltörik, ellenőrizni kell a teljes rendszert és ürítsük ki a 
tartályt néhányszor, hogy megbizonyosodjuk valamennyi üvegszilánkot 
eltávolítottunk.

4. A rendszer üzembe helyezése

Az összeszerelést és a beüzemelést megelőzően a csomag tartalmát át kell vizsgálni
és meg kell ismerkedni annak tartalmával. Ebben segít az alábbi beszerelési vázlat, 
amelynek jelöléseit a továbbiakban figyelembe kell venni.



A főbb alkatrészek listája a működés logikájának sorrendjét követve:

 „1” csatlakozóidom és golyóscsap;

 „2” előszűrő ház (5 μ);

 „3” előszűrő ház (GAC)

 „4” előszűrő ház (CTO);

 „8” négyutas szelep;

 „6” RO membrán ház;

 „7” visszacsapó szelep;

 „19” fojtó szelep;

 „9” szennyvíz bilincs;

 „10” tisztavíz tartály;

 „12” aktívszén utószűrő (GAC);

 „13” kifolyócsap.

A készülék szállításra optimalizált csomagolásban kerül értékesítésre, ezért azt a 
beüzemelés előtt kell összeszerelni..

4.1. A víztisztító összeszerelése:

Az előszűrőbetéteket és az RO membránt be kell szerelni a megfelelő helyre.

Az előszűrőbetétek:



„C”: mechanikai szűrőbetét cikkszáma: 209200, szűrőképesség 5 μ, a „2” 
szűrőházba kell szerelni. Feladata a szilárd, lebegő szennyeződések eltávolítása.

„B”: granulált aktívszén előszűrőbetét cikkszáma: 213600, a „3” szűrőházba kell 
szerelni. Feladata a klór és klórszármazékok, valamint a szerves vegyületek egy 
részének eltávolítása

„A”: tömbösített aktívszén előszűrőbetét cikkszáma: 214000, a „4” szűrőházba kell 
szerelni. Feladata a klór és klórszármazékok, valamint a szerves vegyületek egy 
részének eltávolítása

A szűrőházak meghúzásánál figyelembe kell venni, hogy a meghúzási nyomaték 
biztosítsa a szűrőház csepegésmentes zárását, ugyanakkor a szűrőbetét cseréjénél 
ne okozzon gondot.

Az előszűrők beszerelése után az RO membránt be kell szerelni a „6” RO membrán 
házba.

Beszerelés előtt az RO membrán gumigyűrűit és a szoknyát megkell nedvesíteni. Az 
RO membrán behelyezésénél különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
gumigyűrűk a tisztavíz kivezető hüvelyben ne gyűrődjenek fel és az RO membrán 
szoknyája mindehol felfeküdjön a membrán ház falára.

4.2. Vízhálózati csatlakozás kialakítása

Meg kell bontani a mosogató csap hideg vizes ágának vezetékét a sarokszelep után.

A dobozban talált „1” speciális csatlakozót fel kell szerelni a sarokszelepre úgy, hogy 
az 1/4”-os golyóscsap a szerelést követően beszerelhető legyen. Ezt követően be 
kell szerelni a golyóscsapot.

A további műveletek előtt ellenőrizni kell az új szerelvények tömítettségét.

A mosogató szifon csövén ki kell alakítani a szennyvízcsatlakozást. A szükséges 
furat elkészítése után a dobozban talált cső egyik végét csatlakoztatni kell a „9” 
szennyvízcsatlakozó idomhoz.

4.3. Kifolyócsap beszerelése

A mosogató medencén, vagy a konyhapulton ki kell jelölni a „13” kifolyócsap helyét. 
Ennél a műveletnél fokozottan kell ügyelni arra, hogy a csap kellő felfekvése 
biztosított legyen, valamint arra, hogy a furat tervezett helyén alul ne legyen 
semmilyen szerkezeti elem, amely a furat elkészítésekor megsérülhet, vagy 
akadályozza a kifolyócsap felszerelését.

4.4. A tisztavíz tartály összeszerelése

A „10” tisztavíz tartály belsejében egy gumimembrán van, amelyet a gyártó 0,5 bar 
nyomással előfeszít. Ez a nyomás biztosítja, hogy a víz kellő nyomással folyjon ki a 
kifolyócsapon. Bármilyen művelet végrehajtása előtt ezt a nyomást ellenőrizni kell, 
amennyiben ettől eltérő értéket mutat az ellenőrzés, a nyomást helyre kell állítani.



A dobozban talált kifolyócsapot teflon szalag tömítés alkalmazásával fel kell szerelni.

4.5. A víztisztító csatlakoztatása

A „9” szennyvíz bilincshez csatlakoztatott cső másik végét az „1” csatlakozó idomon 
lévő golyós csapra kell csatlakoztatni. Ezek után a víztisztító készüléket le kell 
fektetni a mosogató szekrény elé és a csövet úgy kell elvágni, hogy kényelmesen, de
nem nagyvonalúan elérjen a „2” szűrőház csatlakozójához. A csövet itt csatlakoztatni 
kell. A másik csőágat a „19” fojtószelephez kell vezetni a fentiek szerint és a 
csatlakozást itt is létre kell hozni.

A maradék cső egyik végét a „13” kifolyó csaphoz kell csatlakoztatni, majd a fenti 
módszerrel „12” aktívszén utószűrő könyökidomához csatlakoztatni. A fennmaradt 
csődarabbal össze kell kötni a tartálycsapot és a „12” aktívszén utószűrő „T” idomát.

4.6. A víztisztító beüzemelése

A fenti műveletek maradéktalan elvégzése után ki kell nyitni az „1” csatlakozó idomon
lévő golyós csapot, valamint a „13” kifolyó csapot, de zárva kell tartani a 
tartálycsapot. A miután a bejövő víz kiszorította a levegőt a rendszer belsejébő, 
beindul az RO membrán működése. Ezt a kifolyó csapon megjelenő víz mutatja. Az 
első vízsugár megjelenésétől számítva ~ 30 percig kell járatni a víztisztítót, hogy a a 
„12” aktívszén utószűrőből a levált szénszemcsék távozhassanak. Ezt követően ki 
kell nyitni a tartálycsapot és a tartályt készer feltötleni, majd leereszteni a fertőtlenítő 
anyagok távozásának érdekében.

A tartály második leeresztését követően, a tartály vize fogyasztható.

5. Szerviz és felhasználhatóság

Fontos, hogy a rendszer szervizelése arra feljogosított személy által végrehajtott 
legyen. Így biztosítható az eredeti alkatrészek használata.

Bármilyen beavatkozás a rendszerbe, vagy nem eredeti alkatrész használata a 
gyártói garancia megszűnéséhez vezet.

Figyelmeztetés

A rendszer néhány összetevője, például előszűrő betétek, aktívszén betétek, RO 
membránok, aktívszén utószűrők idővel elhasználódnak, korlátozott élettartamúak.

Élettartamuk nagyban függ a helyi víz minőségétől és összetételétől mint például 
extrém zavaros víz, magas klór tartalom, vas tartalom stb.

Ezért a Proline széria gépeit időszakosan szervizelni kell, amelyet arra feljogosított 
személynek kell végezni, a víz minőségének garantálása céljából.

Az alkalmazott szűrőbetétek élettartama:

• mechanikai és aktívszén előszűrők (2009200, 214600, 214000): 12 hónap;

• RO membrán (767201): 36 hónap (ha víz keménysége <  8,5 °nK)

• aktívszén utószűrő (291600): 12 – 24 hónap.



6. Garancia

A forgalmazó két év garanciát biztosít a végfelhasználó számára.

A garancia tartalmazza a hibás alkatrész javítását, vagy cseréjét hozzáértő 
szakember által, a beszerelés helyén, vagy szervizben. A garancia tartalmazza a 
munkadíjat és a szállítási költségeket is.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásra, a karbantartás 
hiányosságai miatt bekövetkezett hibákra, sérülésekre, illetve az olyan hibákra, 
amelyeket a megadott működtetési feltételeken kívüli üzemeltetés okozott.

A garancia továbbá nem terjed ki azokra az esetekre, amelyeket visszaélés, a 
rendszer módosítása, illetve arra nem feljogosított személy általi karbantartás, vagy 
munkavégzés okozott.

A garancia kezdete az értékesítés időpontja.

7. Beépítési és indítási garancia

A forgalmazó garantálja, hogy a készülék alkalmas a bevezetett víz minőségének 
javítására, a rendszer technikai leírása, a gyártói útmutatók és a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően.

A forgalmazó garantálja, hogy a gyártói előírások és a szabványok betartása esetén 
a készülék beszerelhető és indítható.
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