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Bevezetés 
Az Unger sótalanításon alapuló takarítógép kiváló kültéri üveg és fémfelületek 
takarításához. A teljes sótalanítás ioncsere elvén alapul. A vízkeménység és a 
vezetőképesség (TDS érték) előállításáért felelős ásványokat a vízszűrők eltávolítják a 
vízből. 
 
1. Biztonsági előírások 
1.1 Általános 
Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó szabályokat és előírásokat, valamint a hatékony 
baleset-megelőzési előírásokat. Az Unger nem vállal felelősséget vízkárért. 
Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás helyszínén megfelelő a vízellátás. Zárja be a 
takarítógépen a vízbemeneti szelepet hosszabb kikapcsolási idő esetén (például 
hétvégén). 
Szállítás: Győződjön meg róla, hogy az nLite® HydroPower DI tartályok és kosármodellek 
megfelelően vannak rögzítve a pótkocsin, a tehergépkocsin. 
Az ablakmosó vállalkozónak meg kell felelnie az összes alkalmazandó helyi engedélyezési 
és nyilvántartási követelménynek. Szigorúan be kell tartania az alkalmazandó helyi 
munkaügyi törvényeket és biztonsági előírásokat és szabványokat. 
 
1.2 Rendeltetésszerű használat 
A takarítógép veszélyforrás lehet, ha helytelenül van összeszerelve, nem tartják karban 
rendszeresen, vagy nem rendeltetésszerűen használják. A készüléket csak a vízkezeléshez, 
tisztításhoz lehet használni, hogy optimális vízminőséget érjen el az üveg/fém tisztításához. 
Bármilyen más felhasználásra a vízkezelés nem ajánlott. 
Amikor vezetékes vízzel dolgozik, biztosítania kell, hogy a csatlakoztatott vízcső visszacsapó 
szeleppel van ellátva, hogy megakadályozza a víz visszaáramlását! 
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Ha a vezetékes víz rendszertől eltérő vízzel dolgozik, pl. egy kútvízből, akkor vízvizsgálatot 
kell alkalmazni a használat elött. A vízben lévő szennyeződések káros hatással lehetnek a 
rendszer teljesítményére és a tisztítási eredményre. 
 
1.3 Működési hőmérsékletek, nyomás és csatlakozások 
A rendszert védeni kell a fagytól. A kiszolgálóhelyiség hőmérsékletének legalább 4 ° C-nak 
kell lennie. A víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 ° C-ot, és a maximális üzemi 
nyomás 8 bar. 
A felhasznált víz összetételétől függően a kezelt víz különböző minőségű lesz. Így a kezelt 
vízzel érintkező részeket megfelelő anyagból kell készíteni. 
 
1.4 Átalakítások és módosítások a készülékhez 
Biztonsági okokból a nem engedélyezett módosítások a gépezeten, illetve a használatát 
illetően nem javasoltak. Az eredeti alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten ehhez a 
készülékhez tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz módosítása vagy az 
eredeti alkatrészektől eltérő alkatrészek használatából eredő károkért. 
 
1.5 Figyelmeztetés 
A megtisztított vizet a HydroPower DI rendszerből kivezető sárga gumicső szállítja a 
tisztítókeféhez. Ez járhat azzal a veszéllyel, hogy mind a gépet használót, mind pedig a 
közelben lévő személyeket víz érheti. Jól látható módon jelezze a munkaterület helyszínét. 
Minden olyan felületet, amely nedves lesz, azonosító jelzéssel kell ellátni a gyalogosok és a 
munkaterületektől távol eső munkavállalók számára. Télen fontos, hogy elkerülje a 
vízgyűjtést, ami befagyhat és veszélyes csúszásveszélyt okozhat. 
A vezetékes gumitömlő és az ioncserélő berendezés használatával kapcsolatos általános 
veszélyek: 

• A nyomás alatt lévő vezetékes gumitömlő a járókelők útjában állhat. 
• A nedves járófelületek csúszósak. 
• A gépkezelő elcsúszhat munka során. 
• A tetőn végzett munka során a gépkezelő leeshet. 
• Ha tisztító kefe, vagy egyéb vizes felület árammal érintkezik a gépkezelőt áramütés 

érheti.  
• Sérülhetnek a gyalogosok, amennyiben a takarítás során az épületszerkezetről 

valami leesik. 
• Sérülhetnek a gyalogosok, amennyiben a gépet nem előírásnak megfelelően 

használják, vagy meghibásodik.  
• A nem megfelelő karbantartás esetén legionella-betegség léphet fel. 
• A tartályok, rendszerek és berendezések szállítása veszélyekkel járhat 

 
 

       
Veszély 

A nyomás alatt lévő tartályok sérülése súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.  
Amikor elindítja a rendszert: 
• Ellenőrizze, hogy nincs repedés a rendszeren. 
• Ügyeljen arra, hogy a fedél zárt helyzetben legyen. 
• Ne lépje túl a 116 psi (8 bar) nyomást. 
• Tartsa nyitva a kifolyóvezetéket, és tartsa lenyomva a sárga kart, hogy eltávolítsa a 
bennragadt levegőt a rendszerből. 
• Csak vezetékes ivóvízzel használható a gép. 
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A szervizelés előtt: 
• Kapcsolja le a vezetékes vizet és nyissa ki 
vízzáró szelepet. 
• Csatlakoztassa le a vízellátást és engedje le a tartályt, hagyja kicsöpögni. 

 

       
Figyelem 

A kiömlött gyanta csúszás veszélyes. 
A kiömlött gyantát azonnal tisztítsuk fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Szállítás és csomagolás 
2.1 A QuickChange szűrő zsákok ellenőrzése 
Az Unger QuickChange szűrő zsákok csomagolását gondosan ellenőrizni kell a szállítás 
előtt. A szállítás során károk keletkezhetnek. 
Ellenőrizze a csomagolás külső sérüléseit, mielőtt a csomagokat átveszi.  
 
2.2 A teljes egység ellenőrzése 

• Az illusztráció alapján ellenőrizze a készülék állapotát. A megrendelt cikkszám 
alapján az opcionális: TDS-mérőt, a hordozókosarat vagy kerekeket. 

 
2.3 Követelmények 
A szállítmányozónak jeleznie kell, ha kár keletkezett a csomagolásban. Őrizze meg a 
csomagolást, illetve a szállítási kartont az esetleges visszatérítéshez. 
Nem fogadható el olyan szállítási károkra vonatkozó igény, amelyeket a szállítmányozó 
cég nem igazolt vissza. 

       
Vigyázat 

A gyanta bőrirritációt okozhat. 
Kerülje a bőrrel való érintkezést. 
Használat után alaposan meg kell mosni a 
kezünket. 
Szemirritációt okozhat. 
Kerülje a szemkontaktust. 
Viseljen védőszemüveget. 
Szembe kerülés esetén haladéktalanul tisztítsa 
meg alaposan bő vízzel. Ha bármilyen tünet 
fennmarad, orvoshoz kell fordulni. 

TÁROLÁS:  

Ne tárolja a gyantát nyílt vagy nem 
jelölt 

tárolókban. Hűvös és száraz helyen 
tárolja 

(15 °). 

HULLADÉKKEZELÉS:  

Helyezze szeméttárolóba az 
alkalmazandó helyi előírásoknak 
megfelelően. 

Minden nLite® HydroPower DI egység 
kevert ágyas ioncserés gyanta filtert 
igényel (általánosan hivatkozott 
deionizáló gyantához képes). A 
gyantát cserélni és kezelni kell.  
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Az üzembe helyezést követően észlelt károkat legkésőbb a vásárlás után 6 hónappal 
késedelem nélkül be kell jelenteni a kereskedőnek. 
A kereskedő számláját feltétlenül őrizze meg. 
Ezenkívül az Unger általános szerződési feltételei is érvényesek. 
 
3. Rendszer áttekintő 
A tiszta víz a legtisztább formában kerül felhasználásra, hogy eltávolítsa 
az ásványi anyagokat, amelyek egyébként vízkőszerű lerakodásokhoz és 
csíkok kialakulásához vezethetnek. Az ilyen szennyeződéseket TDS 
mértékegységben állapítjuk meg (teljes oldott szilárd anyagok), és ppm-
ben (rész / millió) mérjük. A víz 100% -ban demineralizált (tiszta), ha a TDS 
értéke 0 ppm, míg a 180 ppm átlagos vízkeménységnek számít. 
A HydroPower DI készülék nagyszerű előnyökkel jár, amelyek a következő 
innovatív funkciókat biztosítják: 
 
Gyors zár nyitása (FastLock) 
A HydroPower DI készülék egyszerűen és gyorsan megnyitja a gépből 
kijövő vízforrást a vízszabályozó sárga karral. A nyomószelep segítségével 
a nyomás könnyedén felszabadulhat. Használat közben egy mozdulattal 
megnyithatja a teljes rendelkezésre álló víznyomást. 
 
QuickChange gyanta szűrő tasakok 
Az előretöltött szűrőzacskók időt takarítanak meg, így egyszerűsítik a 
szűrőcserélési folyamatot - nincs több időigényes, kényelmetlen szűk 
tartály, és kifröccsenő, elpazarolt szűrő anyag. A szűrőcsere folyamata 
olyan egyszerű, mint a kávéskapszula cseréje egy kávéfőzőben - 
egyszerűen eltávolítjuk a használt tasakot és helyezzük be egy újat! 
Minden tasak egy vízáteresztő anyagból készül, és előre meghatározott 
mennyiségű Unger Nagykapacitású Premium Grade Virgin Mixed Bed 
gyantát tartalmaz. 
 
FloWater technológia 
Az innovatív áteresztő konstrukció azt jelenti, hogy sokkal több tiszta vizet 
hoz létre egy gyanta csomagból, mint az előző generációs DI filtekrekhez 
képest. Csökkenti a működési költséget és kevesebbszer kell cserélni a 
szűrőket. Kevesebb a hulladék, kevesebb a műanyag cseréjére fordított 
idő. 
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1. Víz bemenet csatlakozás 
2. Víz kimeneti csatlakozás 
3. FastLock nyitó kar, hogy nyomást feloldjuk és nyitható legyen a tartály 
4. Kezeli a tartály hordozását és kinyitását. 
5. TDS-mérő hogy ellenőrizze a víz minőségét 
6. tartály 
7. QuickChange szűrő tasak (ok) 
8. Víz-BE szelep(dobozba csomagolva) 
9. Keret (opcionális) 
10. Kerekek készlet (opcionális a húzó kocsis változat mellett) 

 
 
 
4 Telepítés és üzembe helyezés 
4.1 Új gépbeállítás 

• Csomagolási egység: 
Vizsgálja meg a HydroPower DI rendszert és minden alkatrészét. Olvassa el a 
figyelmeztetéseket és a kezelési útmutató. 
 
Ellenőrzés:  
Tanulmányozza az ábrát; vizsgálja meg kívülről a készüléket, készletezze az alábbi a 
rendszerrel szállított elemeket, majd tesztelje a készülék tesztrendszerét: 
a) TDS mérő funkció (be- / kikapcsolás) 
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b) Gyorszáró kar (sárga) - Nyomja le a kart, forgassa az óramutató járásával 
megegyező irányba és távolítsa el a felső kupakot. 

c) QuickChange szűrő tasak (ok) behelyezése. 
i. DI120 sorozat - egy szűrő tasak 
ii. DI240 sorozat - két szűrő tasak 
iii. DI480 sorozat - négy szűrő tasak 

d) Kocsi, kerekek és tartályszorító rendszer (opcionális). 
• Vízellátás csatlakozás 

• A bejövő víznek meg kell felelnie az alkalmazandó helyi ivóvízrendeletnek. 
• Biztosítani kell, hogy a vezetékes vízcsapra visszafolyás szabályozó szelep van 

felszerelve, hogy megakadályozzuk a víz visszaáramlását.  
• A víz hőmérséklete max. 30 ° C-on 

• A takarítás helyszínén az ideális hőmérséklet 4-40 ° C; kerülje a magas 
hőmérsékletű levegőt kibocsájtó szellőzőket, fűtőrendszereket.  

• Ne használja a készüléket a hőforrások közvetlen közelében vagy közvetlen 
napsütésben. 

• A vezetékes víz összetételétől függően a kezelt víz többé-kevésbé más 
hatékonyságú. Így a kezelt vízzel érintkező részek megfelelő anyagból 
(például üvegből, műanyagból vagy alumíniumból) kell készülniük. A réz és 
más színesfémek nem alkalmasak tisztításra ezzel a készülékkel.  

 
4.2 Üzem behelyezés 
1. Keresse meg az legközelebb elérhető vezetékes vízforrást. 
2. Mielőtt az ablak egyéb felület tisztítása elkezdődne, a rendszert csatlakoztatni kell a 

vezetékes vízellátáshoz (1). Ha egyéb vízforrást alkalmaz, pl.: kútvíz, akkor ajánlatos 
vízminőség-elemzést végrehajtani használat elött. 

3. Az Unger javasolja a TDS mérést, a víz keménységének mérését(teljes oldott szilárd 
anyagok) (5) a munka megkezdése előtt. A magasabb TDS-szintek csökkentik a DI 
rendszer kapacitását. Ezzel szemben az alacsonyabb TDS-szint növeli a rendszer által 
képes vízmennyiség tisztítását. 

4. Vizsgálja meg a rendszert - győződjön meg róla, hogy az Unger QuickChange szűrő 
tasak (7) megfelelően van behelyezve, a perforált résszel felfelé. 

a) MEGJEGYZÉS: A HydroPower DI teljesítménye Quick-Change szűrő tasakokkal 
való használatra optimalizált, de ömlesztett szűrő anyag is lehet alkalmazni. 

b) Az Unger előre mért csere QuickChange szűrő zsákokat úgy tervezték, hogy 
lehetővé tegyék a szűrő elhelyezkedését a tervezett biztonsági határon belül. 

5. Állítsa fel a készüléket álló helyzetbe. Válasszon egy stabil helyszínt; a 
legjobb a munkaterület közelében. 

6. Csatlakoztassa a gumitömlőket a rendszerhez (csapvízzel (1) és vízvezető 
sárga gumicsövet (2) (A). 

7. Győződjön meg róla, hogy minden be/ki kapcsoló szelep  
vízszintes, "NYITVA"állásban  van. 

8. Lassan kapcsolja be a csapvíz-ellátást. 
9. Ellenőrizze a rendszert, mert nyomás alatt van, és elkezd tiszta vizet 

készíteni. Tartsa nyitva a nyomóvezetéket, és tartsa lenyomva a sárga kart 
(3), hogy eltávolítsa a beszorult levegőt a rendszerből (B).  

10. Kapcsolja be a TDS mérőt (5), és ellenőrizze a tiszta vízminőséget. Legelső 
használat esetén a TDS mérőnek 000-et kell mutatnia. Állítsa le a 
készüléket, ha a TDS-mérő 010 ppm-et mutat és cserélje ki a szűrőt.  

          Állítsa be a takarító kefe fejét: 
c) nyissa meg a vízellátást 
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d) szabályozza a víz mennyiségét az adagoló karral. 
11. Készen áll a takarítás elkezdésére. 
 
4.3 Működés közben 

1. Használat közben rendszeresen ellenőrizze a HydroPower DI rendszert. Győződjön 
meg arról, hogy a gumitömlők megfelelően vannak rögzítve. Ellenőrizze, hogy a 
rendszer nem szivárog és a készülék teteje megfelelően illeszkedik. 

2. Ügyeljen arra, hogy a sárga gumitömlő laza legyen. Ez a cső a készülék tetejéhez 
csatlakozik, és a túlzott húzás a rendszer felborulását okozhatja. 

3. A vezetékes vizet kösse be a rendszer alsó csatlakozó nyílásába, ahonnan a víz a 
tartályon keresztül fog haladni. A tiszta víz a felső csatlakozáson keresztül kijön. Ha a  
vízvezeték nyomása 3 bar (44 psi) alatt van, a víznyomás csökkenése észrevehető 
lesz a kimeneti helyen.  

4. Használja a mellékelt vízszelepet a Water IN szelepen (8), hogy szabályozza a 
HydroPower DI vízfolyását. 

 
5. EcoFlo - Water Flow Optimizer 
A bejövő vízellátás nyomásától függően a HydroPower EcoFlo betét segítségével a 
vízigény (120-150 l / óra) optimálisan szabályozható, ami ideális a rendszeres 
üvegtisztításhoz. A víz szabályozása kevesebb tisztvíz használhat eredményen, amely 
legalább 20%-kal meghosszabbítja a HydroPower DI szűrők élettartamát és teljesítményét 
egyetlen munkahelyen, anélkül, hogy veszélyeztetné a munka minőségét. 

• Automatikusan csökkenti a vizet - lásd az alábbi táblázatot. 
• Szabványos szelepekhez illeszkedik. 
• A vízszivattyú belseje, eltávolítható vagy kicserélhető másodpercek alatt - 

egyszerűen. 
• Kompatibilis az összes HydroPower DI szűrővel, méretétől függetlenül. 
 

Megjegyzés: A tartály vízzel való megtöltését felgyorsíthatja ha eltávolítja az EcoFlo 
betétet a szelepből. 
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FIGYELEM: 
Az EcoFlo-t helyezze be a bejövő vízszelepbe (bemenet), az  alsó részén. 
Az EcoFlo befecskendezése a kimenő szelepbe (kimenet) nyomást gyakorolhat a terhelés 
belsejébe, ami károsíthatja a készüléket. Ne használja az EcoFlo-t, ha a bejövő víz 
nyomása 3 bar alatt van. 
Rendelje meg az ingyenes EcoFlo-t: www.unger.hu címen.  
 
6 Szűrő csere 
6.1 Kapacitás 
Mivel a DI szűrőt különböző keménységi vízforrások, illetve különböző 
területeken használják, a felhasználható ideális minőségű tiszta víz 
mennyisége teljesen különbözik. 
A készülékben lévő víz vezetőképesség mérőt a vízminőség ellenőrzésére 
használják. 
Ha a vezetőképesség mérő > 10 ppm értéket mutat, akkor a szűrő kimerült. 
A QuickChange szűrő tasakot vagy az ömlesztett szűrő anyagot ki kell 
cserélni. 
A vezetékes víz minősége különböző módon határozható meg. 

a) Az adott terület vízszolgáltatója által megadott adatok alapján (az 
általános keménység jelzése). 

b) Az ásványi anyag mérése az Unger TDS-Meterrel (5). 
 
6.2 Szűrő cseréje- QuickChange Szűrő tasakok 
Az Unger előre kiszerelt QuickChange szűrőtasakokat úgy tervezték, hogy 
lehetővé tegyék a szűrő terjeszkedését a készülékben a tervezett biztonsági 
határon belül. 
 
1. ZÁRJA ELA VÍZELLÁTÁSI SZELEPET 
Zárja le a vezetékes vízellátást és nyissa ki a készülék vízszelepét. b. Húzza le 
a tápvezeték vízvezetékét, és engedje le a rendszert. 
 
2. TÁVOLÍTSA EL A TETŐT: 
a. Nyomja meg a sárga FastLock nyitó kart (3), hogy nyomást csökkentse 

a tartályban, a készüléket a két lábával fogja le, nyomja lefelé a felső sapkát kissé 
lefelé, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba 1/8 fordulatot a felső 
kupakszerkezet feloldásához; távolítsa el és tegye félre. 

b. Nyissa ki az összes szelepet, hogy megkönnyítse a zsákok eltávolítását. 
c. Távolítsa el az elhasznált szűrő tasakokat kézzel; dobja ki a helyi előírásoknak 

megfelelően. 
 
3. CSERÉLJE KI A TASAKOT 
a. Az új szűrő tasakot kézzel (pl. F) helyezze be - győződjön meg róla, hogy a perforált 

varrással felfelé nézzen (pl. F2). Ellenkező esetben a szűrő kapacitása nem megfelelő, 
és a ppm érték túl magas lesz. 

b. Vizsgálja meg a rendszer szerelvényét, hogy a O-gyűrű és FloWater eloszlás üzemkész 
állapotban vannak e. Az újratöltő o-gyűrűt csak szilikon kenőanyaggal kezelje.  

c. Szerelje vissza a DI System fej szerelvényt, kissé nyomja meg, majd óramutató járásával 
megegyező irányban forgassa el az alapegység lábát. 

d. A rendszer készen áll a működésre. 
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4. CSATLAKOZTASSA VISSZA A VÍZRE (lásd G) 
a. Kapcsolja be az "ON" vízellátást érintéssel. 
b. Ellenőrizze a rendszert, mert nyomás alatt van. 
c. Tartsa nyitva a nyomóvezetéket, és tartsa lenyomva a sárga kart (3), hogy eltávolítsa 

a beszorult levegőt a rendszerből. 5. VIZSGÁLATI RENDSZER TDS (H) 
 
7. Technikai adatok 
 
HydroPower típus DI12T  DI24T  DI48T 
Szállítási súly szűrő alapanyaggal * 11 kg  20 kg  35 kg 
Max. ajánlott teljesítmény (L/perc) 
Magasság * 

6 10 20 

Magasság 35 cm  59 cm  116 cm 
Belső átmérő 20 cm 20 cm 20 cm 
Az alap mérete 28 x 30 cm 28 x 30 cm 28 x 30 cm 
QuickChange szűrő tasakok 1 2 4 
Max. ll laza gyantával 6,25 l 12,5 l 25 l 
Max. állandó nyomás (bar) Max. 
vízhőmérséklet (° C) 

8 8 8 

Max. vízhőmérséklet (° C) 30 30 30 
Min. vízhőmérséklet (° C) 2 2 2 
 
   * Ezek az értékek a "DIxxT" variáción alapulnak, beleértve a szűrő tasakokat, a TDS-mérőt, 
kivéve a kerekeket vagy a kocsit. A "C" kosárral történő variációnál vegye figyelembe a 
következő értékeket: 
Méret kerekek (WxDxH): 55 x 108 x 67 cm. Súly (kosár): 12,30 kg. 
Figyelmeztetések: olvasás Használat előtt! 
a) Ne igyon a rendszer által előállított vízből. A HydroPower DI által előállított víz 

túlságosan tiszta, és nem tartalmazza a létfontosságú ásványi anyagokat. 
b) A tartályházak kinyitása előtt kapcsolja ki a vizet, és szüntesse meg a nyomást a 

tömlőben. Nyomja meg a sárga FastLock nyitó kart a tetején, hogy csökkenjen a 
nyomás a készülékben. 

c) Ha a QuickChange szűrő zsákokat használja (ajánlott), ügyeljen a helyes behelyezésre 
(ügyeljen arra, hogy a perforált varrással felfelé nézzenek a tasakok). 

d) Hosszabb ideig tartó szünet után gondosan szárítsa áztassa be a szűrőt, hogy csak friss 
víz áramoljon rajta keresztül. 

 
Tippek: 
e) Tisztítsa meg a legmagasabb ablakokat. Indítsa el a vízellátást a keféken keresztül a 

víznyomást folyamatosan adagolva tisztítsa meg az ablakokat. 
f) A DI rendszerek kiküszöbölik a foltosodást, ezért ha tisztítást követően, hagyja, hogy a 

felületek megszáradjanak - nincs szükség törlésre. (MEGJEGYZÉS: Az első tisztítás tiszta 
vízzel kétszer is megkövetelheti a mosó ablakok tisztítását a maximális eredmény 
érdekében. 

 
8. Alkatrészek 
Megjegyzés: Biztonsági okokból az alkatrészek engedély nélküli változtatása nem 
engedélyezett. Az eredeti alkatrészek és kiegészítők kifejezetten erre a géptípusra 
készültek. A gyártót nem terheli semmi nemű felelősség az eredeti alkatrészeken végzett 
bármi nemű változtatás esetén beálló károkat illetően.  
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