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Köszönjük, hogy a PurePro Water Corp. Termékét
választotta! Annak érdekében, hogy megfelelően üzemeljen
a berendezés, kérjük, beszerelés előtt figyelmesen olvassa
el a Gépkönyvet és kövesse a leírtakat. Jó egészséget
kívánunk termékünk használatához!

EC105/EC106 bemutatása

1.
 EC105/EC106 RO víztisztító

Az EC105/EC106 Fordított ozmózis (Reverse Osmosis = RO) elvén működő víztisztítót
általános családi felhasználásra tervezték, egy életen át biztosíthatja a tisztavizet. A készülék
a mosogatópult szekrényében kényelmesen elfér. A RO rendszerek közül az EC105/EC106 a
hagyományos, „5 szűrési lépcső+tartály” felépítésű készüléket képviseli. Az EC106 típus
visszasózó egységet is tartalmaz. A kristálytiszta víz előállításához a készülék nem használ
közvetlenül elektromos alkatrészeket, illetve vegyszereket, hanem első osztályú alapanyagból
készült szűrők alkalmazása teszi lehetővé, hogy hatékonyan eltávolítsa a szennyezőanyagokat
a vízből: az oldott anyagok több mint 95%-át, a szerves anyagok, a baktériumok és vírusok, a
klór és származékai 99%-át. Kiszűri a lebegőszennyeződéseket, mint homok, iszap, rozsda,
stb. Így nem csak a víz ízét, de minőségét is javítja. Azzal, hogy olyan, lehetséges káros
anyagokat is képes eltávolítani a vízből, mint pl. ólom, réz, bárium, króm, higany, nátrium,
kadmium, fluorid, nitrit, nitrát és szelén, egyben egészséges, biztonságos tiszta vizet is biztosít
Önnek és családjának.
 Jellemzők
-

Átlagos teljesítmény: 200 Liter/Nap

-

Üzemi nyomás: 3 – 7 bar

-

Víztartály: 12 literes (3.2 gallon) NSF minősítésű

-

FDA minősített 10”-os polipropilén szűrőházak (dupla „O”-gyűrűvel)

-

Automata elzáró szelep (4-utas szelep)

-

Mini áramlásszabályzó

-

Rozsdamentes acél visszacsapó szelep

-

Modern tervezésű, krómozott, fém tisztavíz csaptelep

-

Nemesacél vízbekötés golyós vízvételi csappal, 3/8”

-

4-színű, ¼” csövezéssel

-

Gyárilag összeszerelt

-

Gyárilag tesztelt és sterilizált, beüzemelésre kész állapot

-

Méretek:

(Ho)37cm x (Szé)20cm x (Ma)45cm (EC106 48cm) - Tisztítórész
(Átm)28cm x (Ma)35cm – Víztartály

-

Súly: 8 kg (EC106: 8,5 kg) - Tisztítórész
4 kg – Víztartály
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A fordított ozmózis technológiáját először a NASA fejlesztette ki űrhajósok számára, majd a
haditengerészetnél használták a sós tengervízből történő ivóvíz előállítására.
A fordított ozmózis szűrők működési elve az ozmózis jelenség.
Az ozmózis egy spontán oldószer áramlási folyamat egy félig-áteresztó membránon
(semipermeable membrane) keresztül az alacsonyabb koncentrációjú oldatból a magasabb
koncentrációjú oldat felé. A membrán átengedi az oldószert, de nem engedi át az oldott
anyagot. Az ozmózis oka az ozmotikus nyomáskülönbség, amit az oldatok koncentráció
különbsége hoz létre. Ozmózis akkor jön létre, amikor elválasztunk két különböző koncentrációjú
oldatot. Minél nagyobb az oldott anyagok koncentráció különbsége, annál nagyobb az ozmotikus
nyomás.
A fordított ozmózis: fordított ozmózis során az oldószer (pl. tiszta víz) áramlik külső - általában
hálózati víz- nyomás hatására a féligáteresztő membránon keresztül a magasabb
koncentrációjú oldatból (szennyezett víz) az alacsonyabb koncentrációjú oldat felé (tisztított
víz). Tehát az ozmózis áramlási iránya a külső - általában hálózati víz- nyomás hatására megfordul.
A fordított ozmózist elsősorban az ivóvízkezelés során alkalmazzák, ahol zárt technológiai
rendszerben, nyomás alatt a féligáteresztő membránon préselik át a már több lépcsőben előszűrt
vizet. A fordított ozmózis során használt membrán vízáteresztő rés mérete 0,0001 mikron
nagyságú, amely így kiszűri a tisztításra szánt vízben lévő szinte összes fizikai és kémiai
szennyezőanyagot, valamint a biológiailag aktív szervezeteket is.
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 Tartozékok

 Kiegészítők (külön rendelhetők)
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Szűrőbetétek
Szűrési jellemzők
1. lépcső
Az 5 mikronos üledék szűrő 100%-ban
5 mikronos polipropilén szálakból készül. Nagy kapacitású
szűrő, eltávolítja az 5 mikronnál nagyobb
előszűrő
lebegő szennyeződéseket: homok, rozsda,
iszap, stb.

Javasolt élettartam
6 hónap

2. lépcső
Aktívszén
előszűrő

Az
aktívszén
előszűrő
eltávolítja
a
következőket: szabad klór, illatanyagok,
szerves szennyező anyagok, rovarírtószerek
és vegyszerek, amelyek a víz ízéért és
illatáért felelősek.

6 hónap

3. lépcső

Az 1 mikronos üledék szűrő 100%-ban
polipropilén szálakból készül. Nagy kapacitású
szűrő, eltávolítja az 1 mikronnál nagyobb
lebegő szennyeződéseket: homok, rozsda,
iszap, stb.

6 hónap

USA-ban gyártott, TFC tech, Filmtec alapú
RO membrán membrán szűrő teljesítménye: 50 gallon/nap
(GPD). A membrán eltávolítja többek között a
szűrő
RINKINGWATER következő, vízben lehetséges szennyezőanyagokat: ólom, réz, bárium, króm, higany,
SYSTEM
nátrium, kadmium, fluorid, nitrit, nitrát és szelén,
virus, bakterium, hormon, gyógyszerszármazék,
stb.
5. lépcső
NSF minősített. A szén utószűrő célja az
Aktívszén
ízjavítás. Eltávolítja a tartályból esetlegesen
utószűrő
bekerülő szennyező- és illatanyagokat,
ezáltal biztosítja a tiszta víz minőségét.

24 hónap

1 mikronos
előszűrő

4. lépcső
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EC105/EC106 felépítése
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Beszerelési útmutató
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6.

7.

Csővezetékek bekötése

A színes csővezetékeket az alábbiak szerint kösse be a rendszerbe:
A. Csatlakoztassa a FEHÉR csövet a hidegvíz bekötésre.
B. Csatlakoztassa a KÉK csövet a tisztavíz csaphoz.
C. Csatlakoztassa a FEKETE csövet a lefolyóba.
D. Csatlakoztassa a PIROS csövet a víztartályba.
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Beüzemelés
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Miután mindent az előzőekben leírtak szerint
csatlakoztatott, nyissa ki a főelzáró csapot
(hidegvíz bekötésnél) úgy, hogy a kar
párhuzamos legyen a csővel.
Bizonyosodjon meg, hogy a víztartály csapja
nyitott állapotban legyen (párhuzamosan a
csővel). Nyissa ki a tisztavíz csapot a pulton.
Néhány percen belül (max. 15) a víz lassan
el kezd folyni a csapból. Hagyja legalább 5
percig így folyni a vizet.
Ezt követően zárja el a tisztavíz csapot a
pulton és várjon 10 percet.
Utána engedje ki a levegős, szénporos vizet,
majd ismét zárja el a tisztavíz csapot 30
percre. Utána engedje le a víztartály
tartalmát, míg a vízsugár el nem vékonyodik,
majd ismét zárja el a tisztavíz csapot 60
percre. Utána ismételje meg a víztartály
leürítésének folyamatát. NE FOGYASSZA
AZ
ÁTMOSATÁSOK
ALKALMÁVAL
KIENGEDETT VIZET!
A rendszer most már készen áll az
üzemelésre, a víz biztonsággal fogyasztható.
Az elő- és utó szűrőegységeket 6-12
havonta, a membránt 24-36 havonta cserélje.

FIGYELEM:
A. Ne engedjen a RO víztisztítóba forró
(45°C-nál melegebb) vizet!
B. Ne tegye ki a RO víztisztítót fagynak!
C. Zárja el a főelzáró csapot, illetve engedje
le a víztartályt, ha 5 napnál hosszabb időre
távol tartózkodik!

EC105/EC106 GÉPKÖNYV

9.

Elő- és utószűrők cseréje

Előkészület: lásd 1-3. kép.
Előszűrők cseréje: emelje ki a gépet a helyéről, stabil fogást keressen, nehogy sérülhessenek a
csövek, illetve a csatlakozások. Tegye egy nedvszívó (pl. törülköző, felmosó ruha) anyagra.
Figyelem: ügyeljen arra, hogy a 3 szűrőházat majd ne keverje össze, ezért érdemes megjelölni őket
(pl.: 1, 2, 3. vagy B, K, J, stb.). A szűrőház-kulccsal lazítsa meg a függőleges szűrőházakat (lásd 4.
kép). Ezután csavarja le mind a 3 szűrőházat, majd vegye ki belőlük a használt szűrőbetéteket és
mossa ki (mosogatószerrel) a szűrőházakat maximum langyos hőmérsékletű (a fekete „O" gyűrűk
védelmében) vízben. Az „O" gyűrűk gyárilag be vannak kenve szilikon zsírral. A szilikon zsír védi az
„O" gyűrű anyagát, és becsavaráskor síkossága biztosítja, hogy az „O" gyűrű ne mozduljon el.
Szűrőcserénél célszerű szilikon zsírral (ennek hiányában a szappan is megfelelő) átkenni a
gyűrűket.

Ellenőrizze, hogy az „O" gyűrűk a helyükön legyenek. Helyezze be az új szűrőket a (5 mikronos pp
előszűrőt az első, aktívszén előszűrőt a középső és 1 mikronos pp előszűrőt a harmadik)
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szűrőházakba, és függőleges helyzetben, lassan csavarja fel a házakat egymás után a helyére,
húzza meg kézzel, majd a kulccsal is (NE túlzottan nagy erővel!).
Figyelem: az aktívszén előszűrőnél különösen ügyeljen, hogy a becsavaráskor a szűrőbetét
egyenesen álljon! A szénszűrő tetején lévő gumitömítést célszerű síkosítani szilikon zsírral vagy
szappannal.
Utószűrő és kiegészítő egységek cseréje. Cserélje ki az In-Line csatlakozók kioldását követően az
aktívszén utószűrőt és amennyiben van a gépen és szükséges is a csere, akkor az egyéb vízkezelő
(pl. biokerámia, lúgosító vagy visszasózó) egységet is (mindegyik vízszintesen van a gépre kötve,
méretük: 25 cm hosszú és 5 cm átmérőjű), figyelve az áramlási irányra (egységen jelölve!).
Figyelem: a csavarokat nem kell a csöveken elmozdítani.
Utómunkálat: ellenőrizze a szigeteléseket, majd helyezze vissza a készüléket az eredeti helyére
Végül nyissa vissza a tartály elzáró csapot és a főelzáró csapot, majd engedjen ki kb. 5 liter vizet a
tisztavíz csapon keresztül. Akinek van TDS mérőműszere, az tapasztalhatja, hogy először igen
magas értékű víz fog jönni a csapból az aktívszén utószűrő miatt.

Kérjük, rögzítse a RO víztisztító Gépkönyvében található Szerviznaplóba a szűrőcserék
megtörténtét!
Figyelem: amennyiben a szűrőcserét követő reggel (tehát tele tartálynál), a berendezésre téve
kezünket remegést érzünk; vagy a berendezés hangot ad; vagy a mosogató tálca lefolyójába
hallgatva csurgás hallható; vagy a berendezés főelzáróját hidegnek érezzük, tehát vélhetően
folyamatosan átfolyik rajta a víz (megjegyzés: a legbiztosabb, ha a szennyvízbilincsből kihúzzuk a
csövet és megnézzük!), az nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a víztisztító egyik szelepe
beragadt! Ezt a vizsgálatot egyébként havonta érdemes megismételni! Ebben az esetben zárja el a
bejövő vizet a berendezés főelzáró csapjával, majd várjon pár percet. A szelep ki fog pattanni, és a
továbbiakban már jól fog működni! Nyissa vissza a főelzáró csapot!
EC105/EC106 GÉPKÖNYV

Membrán cseréje

11.

Előkészület: készítse elő az új membrán szűrőt, ha van, membránház-kulcsot (külön
megvásárolható) és egy fogót, majd 1-2. kép szerint járjon el.
Membrán cseréje: emelje ki a gépet a helyéről, stabil fogást keressen, nehogy sérülhessenek a
csövek, illetve a csatlakozások. Tegye egy nedvszívó (pl. törülköző, felmosó ruha) anyagra. Majd 36. kép: csavarja ki a membránház (a víztisztító fémvázán fekvő legvastagabb szűrőház) fedelébe
bevezető, valamint a másik felén lévő két kimenet közül a felső (inkább a membránház széle felé
eső) csövet az anyacsavarjuk (Jaco) segítségével. Így a membránházat ki tudja emelni a helyéről!
Csavarja le a membránház fedelét (ha nehezen megy, használjon membránház-kulcsot, (külön
megvásárolható))! A membránházból egy fogó segítségével húzza ki a membránt. Mossa ki belülről
(mosogatószerrel) a membránházat, majd tolja be az új membránt. Csavarja vissza a
membránfedelet, elég kézzel, közepes erővel meghúzni! Az új membrán két apró gumitömítését,
valamit a membránfedél tömítését érdemes szilikon zsírral vagy szappannal bekenni.
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Végül kösse vissza a helyére a visszazárt membránházat.
Utómunkálat: helyezze vissza a készüléket az eredeti helyére nyissa vissza a tartály elzáró csapot
és a főelzáró csapot, majd engedjen ki kb. 5 liter vizet a tisztavíz csapon keresztül.
Kérjük, rögzítse a RO víztisztító Gépkönyvében található Szerviznaplóba a membráncsere
megtörténtét!

Fertőtlenítés
Fertőtlenítést 2 évente, a membrán és az összes szűrőbetét cseréjekor javasolt elvégezni.
Előkészület: készítse elő a kellékeket, szűrőház-kulcsot, fertőtlenítő szert (pl.: nagy töménységű
ezüstkolloid*), ha van, membránház-kulcsot (külön megvásárolható) és egy fogót.
FONTOS: nyomásfokozós készülék esetén kapcsolja le a hálózatról a készüléket,
amennyiben alkalmazza a nyomásfokozást (3 bár hálózati nyomás alatt szükséges)!
1. Zárja el a hidegvíz bekötésnél a főelzáró csapot (ekkor a kar merőlegesen áll a csőre).
2. Engedje le a tartályban lévő összes vizet a mosogatópultra felszerelt tisztavíz csap
megnyitásával és tárolja a szükséges mennyiséget a további felhasználásig egy edényben,
mivel a szűrőcsere befejezését követően kb. még 3-4 óráig nem lesz tiszta víz! (Megjegyzés: a
fertőtlenítéshez is szükség lesz 1,5 dl tiszta vízre.)
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3. Következik az előszűrők cseréje (lásd korábban) és a fertőtlenítés első fele. Ekkor a három
előszűrő házba mielőtt betenné az új betéteket, öntsön kb. fél-fél deci tiszta vizet, majd
cseppentsen a fertőtlenítőszerből* az első átlátszó házba 20 cseppet, a középsőbe 15 cseppet,
a harmadikba 10 cseppet!
4. Végezze el az utószűrő cseréjét (lásd korábban).
5. Végezze el a membránszűrő cseréjét (lásd korábban).
6. A fertőtlenítés második felét a szűrőbetétek cseréje után közvetlenül kell elvégezni:
A tartály legyen üres (lásd 2. pont)! A mosogató pultra szerelt tisztavízcsap legyen elzárva!
Legyen elzárva a főelzáró csap is.
Szerelje le a tartályhoz vezető csövet mindkét végénél és rázza ki belőle a vizet. A csavarokat
nem kell a cső két végén elmozdítani. A cső két végét tartsa felfelé, csepegtesse a
fertőtlenítőszert* (30-40 csepp) a csőbe. Ez nem egyszerű, néha érdemes megpöcögtetni a
csövet. Egy pipetta megkönnyíti a fertőtlenítőszer* csőbe juttatását! Ne engedje kifolyni a csőből
a fertőtlenítőszert*! Először a tartályhoz szerelje vissza a csövet, majd a gépen lévő T-idomhoz!
*Fertőtlenítéshez javasoljuk alkalmazni pl. az alábbi terméket: KoMiTo ezüstkolloid csepp
víztisztító rendszerekhez. A tudomány mai ismeretei alapján az ezüst kb. 650 féle baktérium, vírus
és gombás betegségre hatásos. Az ezüsttel szemben a kórokozók nem tudnak rezisztenciát
kialakítani. KoMiTo ezüstkolloid kiszerelése: 10 ml-es üvegben, garanciazáras kupakkal,
kupakcseppentővel. Kb. 10-szeres töménységű (100 ppm!), mint a kereskedelemben általában
vásárolható ezüstkolloidok! Minőségben a legmagasabb kategória az ezüst tisztasága, és az
előállításnál használt 2-szeresen desztillált víz révén! Az üvegcsében kb. 250 csepp ezüst kolloid
van, ami a RO víztisztító 3 fertőtlenítésére elegendő, tehát egy szűrőcserekor csak az 1/3-át kell
felhasználni! A terméket keresse RO víztisztító értékesítőjénél!
Utómunkálat: ha minden csövet rögzített a megfelelő helyre és a csavarokat is meghúzta, nyissa ki
a főelzáró csapott. Nyomásfokozós készülék esetén (amennyiben egyébként alkalmazza a
nyomásfokozást) kb. egy perc elteltével kapcsolja vissza a hálózatra a készüléket! A főelzáró
csap megnyitását követően egymás után megtelnek az előszűrő házak vízzel, majd elkezd megtelni
vízzel a tartály is. Várjon kb. 3 percig! Nyomásfokozós készülék esetén ismét kapcsolja le a
hálózatról a készüléket! Zárja el a berendezés főelzáró csapját! Ellenőrizze a készülék
szigetelését! Várjon 15 percet!
Nyissa ki a pulton lévő tisztavízcsapot, de amint megjelenik a víz, zárja is el (fertőtlenítés esetén
ekkor a még tömény fertőtlenítőszer* eljut a csap végéhez is)! Nyissa vissza a főelzáró csapot
ismét! Ettől kezdve a víztartály folyamatosan töltődik.
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Ellenőrizze ismét a szigeteléseket, majd helyezze vissza a készüléket az eredeti helyére.
Nyomásfokozós készülék esetén (amennyiben egyébként alkalmazza a nyomásfokozást)
kapcsolja vissza a hálózatra a készüléket! Várjon 1 órát! A tisztavízcsap megnyitásával engedje
ki a tartályból a vizet (a tartályból akkor ürült ki a víz, amikor már csak a frissen termelt víz folyik a
csapból egészen vékony, 1-2 mm-es sugárban.), majd zárja el a tisztavízcsapot és várjon ismét 1
órát. A mosogató pultra szerelt tisztavízcsap megnyitásával engedje ki ismét a tartályból a vizet. A
mostantól termelt ozmózisvíz már fogyasztható!

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)
K: Milyen tényezők befolyásolják a tisztavíz mennyiségét és minőségét?
4 fő tényezőt lehet figyelembe venni:
1. Nyomás – minél nagyobb a víznyomás, annál nagyobb mennyiségű és jobb minőségű a
tisztavíz. Az ideális működési víznyomás: 5 bar.
2. Hőmérséklet – a fordított ozmózishoz ideális hőmérséklet 25°C. 4,5°C-on a tisztavíz
mennyiség a felére esik le, mint amennyi 25°C-on termelődne. Javasolt maximális víz
hőmérséklet 30°C.
3. Oldottanyag tartalom (TDS) – Minél több az oldottanyag tartalom (szennyeződés) a
tisztítandó vízben, annál kevesebb a tisztavíz mennyisége. Ha magas a tisztítandó víz
oldottanyag tartalma, akkor nyomásfokozó alkalmazásával növelni lehet a tisztavíz
mennyiségét.
4. Membrán – különböző membránoknak, különböző jellemzőik vannak. Valamelyiknek a
teljesítménye nagyobb, valamelyiknek a szűrési képessége jobb és valamelyiknek pedig a
vegyszerekkel szembeni ellenálló képessége jobb, így élettartama is hosszabb. A PurePro
RO víztisztító RE1812-50 jelű TFC tip. membránt tartalmaz. A TFC (Thin Film Composite =
vékony film összetételű) típusú membrán ezen tulajdonságok legjobbjait egyesíti magában
és így a legjobb minőségű membránnak tartják a világon.
K: Összeköthető-e a PurePro RO víztisztító további tisztavíz csapokkal?
Igen, mindössze ¼”-os vezeték és „T” elosztó idom szükséges a tisztavíz elvezetéséhez pl.
hűtőgéphez vagy másik tisztavíz csaphoz. Akár a fürdőszobá(k)ba is elvezetheti a vizet egy (pl. a
mosdóhoz szerelt) tisztavíz csaphoz.
K: Milyen ízű a PurePro Ro víztisztító által kezelt víz?
A PurePro RO víz íze függ a tisztítandó víz oldottanyag tartalmától. Ha az oldott ásványok és
kemikáliák 95%-ban eltávolítódnak, a RO víz íze hasonló a desztillált víz ízéhez (nincsen benne
ásvány) vagy (alacsony ásványi anyag tartalmú) palackos víz ízéhez vagy természetes (enyhe
ásvány anyag tartalmú) forrásvíz ízéhez.
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K: Miként befolyásolja a RO víz a belőle elkészített italok ízét?
Mivel a RO technológia kiszűri azon szemmel nem látható szennyeződéseket is, amelyek a valódi
ízeket elfedik, a RO vízből készített italoknál ezen ízek előjönnek, így intenzívebben érezhetőek is.
Például a kávé esetében ugyanazon íz eléréséhez azonos mennyiség elkészítéséhez kevesebb
kávéra van szükség. Aki RO vízre vált, valószínűleg több vizet fog fogyasztani, mint korábban,
hiszen a rossz ízű, klóros csapvíz helyett eddig az üdítőket, ásványvizeket, gyümölcsleveket vagy
sört fogyasztotta alternatívaként. A RO víz kiszűri a vízkövesedést okozó anyagokat is, így a vízzel
működő háztartási gépek (pl. kávéfőző) belső felületén nem fog vízkő lerakódni, így ezeket
ritkábban kell majd karbantartani és élettartamuk is hosszabb lesz. Vízforralás után többé már nem
marad fehér „habos” csík a lábosban.
K: Mennyi vizet állít elő a PurePro RO víztisztító?
Ideális körülmények között a RE1812-50 TFC membrán naponta 50 Gallon (190 liter) tisztavíz
termelésére képes (50 Gallon (190 liter/nap) 4 bar nyomásnál, 68 Gallon (258 liter/nap) 7 bar
nyomásnál). Alacsonyabb nyomásnál kb. 150 liter a RO víztisztító teljesítménye, amely még így is
jóval több, mint egy általános háztartásban ivásra és főzésre elhasznált víz mennyisége.
K: Pótolni kell-e a vízből kiszűrt ásványi anyagokat?
Szervezetünkbe az ásványi anyagok főként az elfogyasztott ételekből kerülnek be. Az ásványoknak
csak nagyon kis hányada származik a megivott vízből.
K: Milyen gyakran kell karbantartani a PurePro RO víztisztítót?
A 3 db előszűrőt 6 havonta (kisebb háztartás -1-2 fő- esetén max. 12 havonta) javasolt kicserélni.
Első az 5 mikronos üledékszűrő, második a szénszűrő és harmadik pedig az 1 mikronos
üledékszűrő. A javasolt időközönkénti előszűrő-csere elmulasztása miatt előfordulhat, hogy a
membrán károsodik az átjutott klór által. Az 5. lépcsőben lévő utó szénszűrőt maximum 12 havonta.
A RO membránt pedig 24 havonta (kisebb háztartás -1-2 fő- esetén max. 36 havonta) javasolt
kicserélni.
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Kérjük, a szűrőcseréket az alábbi táblázatban rendszeresen rögzítse.
Dátum

3 db
előszűrő

Membrán

1 db
utószűrő

Visszasózó
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UV-izzó
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Dátum

3 db
előszűrő

Membrán

1 db
utószűrő

Visszasózó
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Jótállás, garancia
1.

18.

A PurePro RO víztisztítóhoz 2 év jótállás jár, mely valamennyi meghibásodott alkatrészre, a
javításra, valamint az alkatrészcsere munkadíjára vonatkozik, azonban az esetleges kiszállás
költsége Vevőt terheli.
Értékesítő az alábbi esetekben mentesül jótállási kötelezettsége alól:
- Amennyiben Vevő a termék beszerelését/szervizelését nem a megfelelően végzi el.
- Amennyiben a termék Vevőnek felróható okból sérül.
- Amennyiben a termék meghibásodását fagykár okozza.
- Amennyiben Vevő nem rendeltetésszerűen használta, illetve nem szakszerűen kezelte a
terméket, vagy ha a terméket külső behatás érte.
- Amennyiben csőtörés, vagy egyéb káresemény következtében rongálódik meg a termék.
- Amennyiben Vevő 7 bar-nál nagyobb nyomásra - nyomáscsökkentő nélkül - telepíti, vagy
telepítteti a terméket. Amennyiben a gép telepítését követően a hálózati nyomás megváltozik
és az új nyomás a gép működési feltételeit (3-7 bar) nem teljesíti.
- Ha Vevő olyan vízforrásra telepíti, vagy telepítteti a terméket, amely nem a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően került bevizsgálásra és ivóvíz felhasználási célra engedélyezve.
- Ha Vevő nem eredeti alkatrészeket telepít, vagy telepíttet a víztisztítóba.

2. A PurePro RO víztisztító által megtisztított vízre 10 év vízminőség garancia („700 alatt 100
alatt") jár, ami azt jelenti, hogy - a víztisztító megfelelő technikai működése mellett -, 700
mg/liter alatti oldottanyag tartalmú bemenő víz esetén, a tisztított víznek 100 mg/liter alatti
oldottanyag tartalmúnak kell lenni. Ennek nem teljesülése esetén Értékesítő díjmentesen oldja
meg a problémát (szűrő-, alkatrész, vagy gép csere). A garancia igénybevétele esetén
esetlegesen felmerülő kiszállás költsége azonban Vevőt terheli.
Az 1. pontban leírt, jótállásra vonatkozó mentesülési kritériumok jelen, 10 évre szóló
garanciánál is érvényesek!
Az 1. és 2. pontban szereplő jótállás, illetve garancia a Vevő által történő beüzemelés és elvégzett
karbantartások esetén is érvényesek.
Fontos: fenti jótállás és garancia igénybevételére Vevő abban az esetben jogosult, ha a
rendszeresen (jelen Gépkönyvben maximálisan javasolt időközönként), a gyártó által előírt,
PurePro típusú szűrőegységekkel elvégzett karbantartások ténye jelen Gépkönyv Szerviz
naplójában, illetve Értékesítő nyilvántartásában is szerepelnek, ennek hiányában - amennyiben a
javasolt maximális szűrőélettartamok lejártak - Értékesítő nem köteles jótállási/garanciális
kötelességének eleget tenni.
Értékesítőt nem terheli kártérítési kötelezettség a víztisztító beszerelési helyszínének, vagy
környezetének elázása; illetve megemelkedett vízfogyasztás (vizdíjszámla) esetén.
Kelt: ……………………………….………….…………

Értékesítő: …………………………………………ph:
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RO géptipus EC105 / EC106 (visszasózó egységgel ellátott típus)
Kiegészítők
Visszasózó egység
Egyéb kiegészítők: ..……….….….
Lúgosító egység
……………………………..…….…
Biokerámia egység
………………………………..…….
UV-lámpa
Beszerelést a Beszerelést a vevő kért
Gép beszerelve
vevő nem kért Beszerelési Jegyzőkömyv kiállítva, vevő által aláírva
Vásárló neve
címe
beszerelés
címe
telefonja(i)
e-mail címe(i)
Értékesítő
neve
címe
telefonja(i)
e-mail címe(i)
@
weboldala
www.
Megjegyzések
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