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VÍZSZŰRŐ BERENDEZÉSEKHEZ 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.  Biztonsági tanácsok 
 
Gratulálunk, hogy megvásárolta az Ft-line 1, 2 vagy 3 vízszűrő berendezést. 
 
Olvassa végig figyelmesen a kezelési utasítást és tartson be minden instrukciót, 
mielőtt telepítené vagy használná a készüléket! 
 
Telepítéssel, használattal vagy karbantartással kapcsolatos kérdéseivel 
(amennyiben a gépkönyvben nem találja meg a választ) forduljon az értékesítő 
vagy forgalmazó technikusaihoz. 
 
Az Ft-line készülék hidegvíz (szobahőmérsékletű) tisztítására lett tervezve, soha 
ne használja 10ºC alatti vagy 40ºC feletti víz esetében. Fagyás vagy melegvíz 
okozta károsodások a garancia megszűnését vonják maguk után. 
 
Óvatosan kezelje a berendezést. Ne fordítsa fejjel lefelé, ne dobja le vagy tegye 
ki éles tárgyal való összeütközésnek. 
 
Ne helyezze a berendezést olyan helyre, ahol közvetlen napsütésnek van kitéve. 
Az erőteljes napsütés a műanyag részek elöregedését okozhatja. 
 
A berendezés stabil bemeneti víznyomást igényel. A maximális megengedhető 
nyomásérték 6 bar. Ha a nappali víznyomás megközelíti ezt az értéket, akkor az 
éjszakai túllépheti azt. Használjon nyomáscsökkentőt vagy nyomásszabályzót ha 
szükséges. 
 
A kezelendő víz minősége ivóvízminőségű kell legyen! 
 
Helyezze el úgy a berendezést, hogy a karbantartásban jelentősen ne zavarják a 
környező falak vagy egyéb dolgok. 
 
Úgy installálja a berendezést, hogy egy esetleges vízszivárgás ne okozzon 
jelentősebb károkat. 
 
Amennyiben a készülék 2 napnál hosszabb ideig nem volt használatban, ajánlott 
a vizet kb. 1 percig átfolyatni rajta, mielőtt használná. 
 
Nyaralás vagy egyéb hosszabb távollét esetében ajánlott a készülék 
vízcsatlakozását (kis csap a mosogató alatt) elzárni. 
 



2. A berendezés fő alkotórészei 
 
Az FT-line 1, 2 és 3 víztisztítók egy, kettő illetve háromlépcsős vízszűrő 
berendezések, melyek elemei a lebegőanyag szűrő (82), az ezüstözött (88) vagy 
sima (83) aktívszenes szűrő és az ultraszűrő membrán (91). A szűrőegységek 
egy  fejrészhez vannak rögzítve, minden szűrőegységben más típusú és 
funkciójú szűrőpatron található. Különböző szűrési alkalmazásokhoz más és 
más összetétel használható.  
 
Lebegőanyag szűrő (Ft-82): 5 mikronos finomságig kiszűri a lebegőanyagokat a 
vízből, így tiszta, zavarosságot okozó anyagoktól mentes lesz. 
 
Ezüstözött aktívszenes szűrő (Ft-88): a Calgon ezüstözött aktívszenes patron 
eltávolítja a klórt és egyéb vegyi anyagokat, valamint az íz- és szagrontó 
anyagokat a vízből. Az ezüst bevonat megakadályozza, hogy a baktériumok 
megtelepedjenek az aktívszén felszínén. 
 
Aktívszenes szűrő (Ft-83): felépítése és működése megegyezik az Ft-88 
patronnal, azonban nem tartalmaz ezüst bevonatot. Az Ft-line 3 szűrőben 
használható, ahol az ultraszűrő membrán gondoskodik a baktérium védelemről. 
Opcióként az Ft-line 3 is kérhető Ft-88 ezüstözött aktívszenes patronnal. 
 
Ultraszűrő membrán (Ft-91): célja a baktériumok és egyéb finom 
szennyeződések visszatartása. A szűrési finomság olyan mértékű, hogy a 
baktériumok a méretüknél fogva nem jutnak át a szűrőn, mivel az ultraszűrő 
membrán 0,01 – 0,1 mikronos határig képes eltávolítani a vízben lévő 
szennyeződéseket ( a baktériumok átmérője 0,2 – 1 mikron). 
 
Az Ft-line vízkezelő berendezések tervezésénél a minimális karbantartási igény 
mellett az egyszerűség és a könnyen elvégezhetőség is fontos szerepet játszott. 
A karbantartás (szűrőpatronok cseréje) házilag is elvégezhető. Egyszerűen 
kezelhető, higiénikus termék, mivel nincs szűrőház, nem igényel szakembert a 
csere, a patronok egy csavaró mozdulattal eltávolíthatóak és behelyezhetőek. 
 
A nagy teljesítménynek köszönhetően nincs szükség tárolótartályra, a tisztítás 
direkt átfolyással, azonnal történik. A tisztított víz így mindig friss és 
szennyeződésmentes lesz, miközben a készülék minimális helyet foglal csak el a 
mosogatópult alatt. 
 
 
 
 
 



3. Kicsomagolás és ellenőrzés 
 
Óvatosan vegye ki a készüléket és a hozzá tartozó kiegészítőket a csomagból, és 
ellenőrizze, hogy a felsorolás szerinti anyagmennyiségek megvannak-e. 
 
Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy a szállítás során történt-e sérülés a 
készüléknél. Bármilyen sérülésről azonnal (24 órán belül) tájékoztatni kell az 
értékesítőt, a szállító cég illetve a szállítás módjának megjelölésével, valamint a 
hiba leírásával!  
 
 
Ft-line 1 ellenőrzési lista: 
Ft-line 1 fejrész: 1 db 
Ft-88 ezüstözött aktívszenes patron: 1 db 
Adagolócsap: 1 db 
Csap alsó csatlakozás: 1 db 
Közdarab a sarokszelephez: 1 db 
Bekötő kiscsap: 1db 
3/8" műanyag tömlő 
 
 
 
Ft-line 2 ellenőrzési lista: 
Ft-line 2 fejrész: 1 db 
Ft-82 lebegőanyag patron: 1 db 
Ft-88 ezüstözött aktívszenes patron: 1 db 
Adagolócsap: 1 db 
Csap alsó csatlakozás: 1 db 
Közdarab a sarokszelephez: 1 db 
Bekötő kiscsap: 1db 
3/8" műanyag tömlő 
 
 
Ft-line 3 ellenőrzési lista: 
Ft-line 3 fejrész: 1 db 
Ft-82 lebegőanyag patron: 1 db 
Ft-83 vagy Ft-88 aktívszenes patron: 1 db 
Ft-91 ultraszűrő patron: 1 db 
Adagolócsap: 1 db 
Csap alsó csatlakozás: 1 db 
Közdarab a sarokszelephez: 1 db 
Bekötő kiscsap: 1db 
3/8" műanyag tömlő 



 
Megjegyzések: 
A felfogató résszel a készüléket lehet valamelyik stabil felülethez 

rögzíteni.  
A csomagolás gyermekek számára veszélyes lehet, amint lehetséges 

távolítsa el. 
 
 
4. Bekötés 
 
A bekötésnél és üzembe helyezésnél figyelmesen olvassa el a leírást. 
Amennyiben bizonytalan, kérdezze meg az értékesítőt, vagy bízza szakemberre 
a telepítést. 
 
Semmilyen körülmények között nem lehet a készüléket az oldalára fektetve 
telepíteni! Csak állva helyezhető el! 
 

1. A szűrő minőségi és mennyiségi ellenőrzése (lásd fent). 
 
2. Az adagolócsap konyhapulton (vagy 

egyéb felületen) történő rögzítéséhez 
szükséges egy 12 mm-es furat. A csap 
menetes alsó részét ezen kell áttolni, 
előtte azonban a fixáló gumirészt rá kell 
helyezni. Ezután alul az anya 
ellendarabbal rögzíteni kell a csapot. 
Lényeges, hogy megfelelően a helyére 
legyen rögzítve, azonban túlfeszíteni 
nem szabad (a csap és a pult is 
sérülhet). 

 
3. Az Ft-line szűrőt 2 felfogatási ponttal 

lehet a pult alatt rögzíteni. Lényeges a 
rögzítésnél, hogy a patronok cseréjéhez 
megfelelő hely legyen. 

 
4. Helyezze fel a csap alsó csatlakozást 

(gyorscsatlakozó) a csap aljára. 
 

5. Kösse össze a 3/8"-os műanyag 
tömlővel a csap alsó csatlakozást az Ft-
line szűrő elmenő csatlakozásával 
(szemből nézve jobb oldal). 



 
 
 

6. Zárja el a hidegvizes sarokszelepet 
(más megoldásnál a főelzárót). 

 
7. Kösse le a flexibilis csövet. 

 
8. Helyezze be a közdarabot a 

sarokszelephez (bizonyos esetekben 
átalakítóra is szükség lehet), és rögzítse 
a bekötő kiscsapot a közdarabban. 
Teflonszalag alkalmazása javasolt. 

 
9. Csatlakoztassa a 3/8"-os műanyag 

tömlőt a kiscsaphoz, és kösse össze az 
Ft-line szűrő bemenő 
vízcsatlakozásával (szemből nézve bal 
oldal). Kösse vissza a flexibilis csövet a 
közdarab végére, majd óvatosan nyissa 
meg az elzárt sarokszelepet, miközben 
a bekötő kiscsap maradjon zárva. 
Győződjön meg róla, hogy nincs 
szivárgás és minden megfelelően a 
helyén van. 

 
10.  Helyezze be a patronokat (Ft-82, Ft-88 

vagy Ft-83, Ft-91) a helyükre. 
 

11.  Nyissa meg az Ft-szűrő adagolócsapját 
és nyissa ki a bekötő kiscsapot. 
Győződjön meg róla, hogy nincs 
szivárgás a rendszernél. Hagyja a vizet 
folyni néhány percig, amíg teljesen 
kitisztul. 

 
12.  Zárja el az adagolócsapot. Ellenőrizze 

ismét a tömítéseket és csatlakozásokat. 
A próba végeztével a szűrő üzemkész. 

 
 
 
 



5. Karbantartás 
 
A megfelelő működés és a folyamatosan jó vízminőség érdekében a készülék 
időszakos törődést igényel. 
 
A használt szűrőpatronok eltávolítása és az új patronok behelyezése egy csavaró 
mozdulattal történik. Ne feszítse túl a patronokat! 
 
Először is zárja el a bemenő kiscsapot, majd az adagolócsap megnyitásával 
nyomásmentesítse a rendszert. A patronok cseréjét elvégezheti a pult alatt illetve 
a szűrő lekötésével is meg lehet oldani. Lekötésnél vigyázzon rá, hogy a 
visszahelyezésnél minden csatlakozás megfelelően a helyén legyen. 
 
Az elhasználódott patront egy csavarással 
távolítsa el, az új patront bontsa ki a 
csomagolásból és tegye be a helyére (a 
patronon a típus, míg a szűrő fejrészén az 
adott típus helye jelölve van, így összekeverni 
nem lehet). Figyeljen rá, hogy a patron 
megfelelően a helyére kerüljön. Csak kézzel 
húzza meg, túlfeszíteni nem szabad! 
 
Az új patronok tömítéseihez szilikonos 
kenőanyag használható. 
 
Új Ft-91 ultraszűrő patron behelyezésekor 
folyassa a vizet 2-3 percig mielőtt használná a 
készüléket. 
 
Az elhasználódott patronokat mindig cserélni kell, tisztítani vagy regenerálni 
nem lehet. 
 
Ajánlott csere időpontok 
 
Ft-82 lebegőanyag patron:   1 év 
Ft-88 vagy Ft-83 aktívszenes patron:  8.000 liter / 1 év 
Ft-91 ultraszűrő membrán:   1 – 3 év 

 
A szűrők élettartama nagymértékben függ a tisztítandó víz minőségétől és 
összetételétől, valamint a fogyasztás mennyiségétől. A megadott maximális 
időtartamokat soha ne lépje túl! 
 



Eltömődés, lecsökkent víztermelés esetén azonnal cserélni kell az érintett 
patront (Ft-82 vagy Ft-91). Hosszabb üzemelés után célszerű először az Ft-82 
patront lecserélni, és kipróbálni a víztermelést. Amennyiben nem áll helyre, 
következhet az Ft-91 ultraszűrő cseréje. 
 
Kellemetlen (pl. klóros) íz vagy szag megjelenésekor azonnal cserélni kell az 
aktívszenes patront (Ft-88 vagy Ft-83). 
 
Meghibásodás esetén forduljon a forgalmazóhoz vagy üzembehelyezőhöz, akik 
hosszútávon gondoskodnak az eredeti alkatrészek szakszerű cseréjéről. 


