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N =_fwTlkpÁdf=biŐÍoÁplh=
=

·= lisAppA=bi=Ép=TAoTpA=_b=rTApÍTÁpAfkhAT===
· Őofwwb=jbd=bwT=Aw=ÚTjrTATÓT=
=

bz a jÉlzés a könóvbÉn cfdvbijbZTbTÉpT jÉlölK A készülék mÉÖÜábásodáJ
sának vaÖó súlóos szÉmélóá sérülésÉk bÉkövÉíkÉzíénÉk a kockázaíára fáJ
ÖóÉlmÉzíÉíK cÉlíéílÉnül íarísa bÉ ÉzÉkÉí a fáÖóÉlmÉzíÉíésÉkÉíK
A íermékeánk folóamaíos fejlődésének köveíkezíében, a műszaká éaraméíerek előzeíes fágóelmezíeíés nélkül ás módosulhaínak
cfdvbijbZTbTÉp J ÁoAjÜTÉp sbpZÉivb

Ø= A= balÉsÉíÉk= mÉÖÉlőzésÉ= érdÉkébÉn= a= készülékÉí= íarísuk=ÖóÉrmÉkÉk= számára= nÉm= ÜozzáférÜÉíő= ÜÉJ
lóÉnI=ÜoÖó=a=balÉsÉí=vÉszélóéí=ÉlkÉrüljükK=
Ø= Az=ÉlÉkíromos=szÉrÉlésí=csak=szakkéézÉíí=szÉméló=véÖÉzÜÉíá=Él=a=ÜÉlóá=Élőírások=bÉíaríásávalK==
Ø= _ázonóosodjék= mÉÖ=rólaI=ÜoÖó=a= műszaká=ÜÉlóáséÖ= a=ÜÉlóá=Élőírásoknak= mÉÖfÉlÉlK= A= szűrés=kaécsolóJ
szÉkrénóéí= bÉíáéláló= ÉlÉkíromos= vÉzÉíékÉí= fÉlíéílÉnül= ÉÖó= PM= mA= dáffÉrÉncáálkaécsoló= védjÉI= aÜol= az=
éráníkÉzés= nóáíásának= íávolsáÖa= lÉÖalább= P= mm= mándÉn= éólusonK= kÉm= azonos= a= Üáz= ÉÖészéí= védő=
PMMJRMM=mA=dáffÉrÉncáálkaécsolóvalK=
Ø== kÉ=válíozíasson=sÉmmáí=a=készülékÉnK=jándÉn=módosííás=vÉszélóÉs=lÉÜÉí=a=fÉlÜasználókra=és=íönkrÉJ
íÉÜÉíá=a=készülékÉíK=
Ø= A=íáékábÉlí=és=a=cÉlla=csaílakozókábÉlÉáí=a=vélÉílÉnszÉrű=sérülésÉk=ÉllÉn=mÉÖ=kÉll=védÉnáK=ea=mÉÖséJ
rülíI=azonnal=ká=kÉll=csÉrélíÉíná=szakÉmbÉrrÉl=uÖóanonnan=származó=kábÉlrÉK=A=vÉzÉíékÉí=soÜa=nÉ=váÖja=
lÉ=és=nÉ=Üasználjon=ÜosszabbííóíK==
Ø= A=készülékÉn=karbaníaríásí=vaÖó=javííásí=csak=szakkéézÉíí=szÉméló=véÖÉzÜÉíK=
Ø= _ármálóÉnI=a=készülékÉn=véÖzÉíí=bÉavaíkozás=Élőíí=kaécsolja=lÉ=a=íáéfÉszülíséÖÉí===
Ø= bz=a=bÉrÉndÉzés=csak=maÖáncélú=úszómÉdÉncékÜÉz=ÜasználÜaíó=fÉlKK=
cbkTf rTApÍTÁplh Bb kbj TAoTÁpA A hÉpZÜiÉhbT hÁolpÍTeATgA sAdv pÚivlp pÉoÜiÉJ
pÉebZ sbZbTebTK A dvÁoTÓ dAoAkCfÁgA CpAh AZ bBBbk AZ ÚTjrTATÓBAk ibÍoTAh pZbJ
ofkTf obkabiTbTÉppZboŰ eApZkÁiAT bpbTÉk ÉosÉkvbpK
A jelen kézákönóvben szereélő bázíonságá előírások nem íeljes körűek. ríalnak a legíöbb, vízhez kaécsolódó
elekíromos készülék alkalmazásakor fellééő veszélóre. jánden álóen készülék beééííésénél és alkalmazásánál
óvaíosság és józanság szükséges.
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O =CpljAdliÁpf=gbdvwÉh=
_Éééííés=Élőíí=ÉllÉnőrázzÉI=ÜoÖó=a=csomaÖolás=az=alábbáakaí=íaríalmazzaJÉW=
ü= N=cÉlÜasználóá=kézákönóv= =
ü= N=blÉkíronákus=vÉzérlődoboz= =
ü= N=blÉkírolízás=cÉlla=O=csavarszorííóval=és=O=SPLRM=szűkííőÖóűrűvÉl=

P =pwbobiÉp=
PKN= _ázíonsáÖá=Élőírások=

=

=

jáÉlőíí ÜozzákÉzdÉnÉ a készülék szÉrÉléséÜÉzI ÉllÉnőrázzÉ és szükséÖ ÉsÉíén álJ
líísa bÉ az alábbáakaí:

Ø= bllÉnőrázzÉI=ÜoÖó=az=úszómÉdÉncÉ=mándÉn=ÉlÉkíromos=bÉrÉndÉzésÉ=mÉÖfÉlÉlJÉ=a=szÉrÉléskor=érJ
vénóbÉn=lévő=ÉlőírásoknakK==
Ø= _ázonóosodjék=mÉÖ=rólaI=ÜoÖó=az=úszómÉdÉncÉ=Üádraulákus=bÉrÉndÉzésÉá=káfoÖásíalan=állaéoíban=
vannakK=hülönösÉn=üÖóÉljÉn=a=szűrőszávaííóú=és=a=szűrőkör=vízÜozamára=és=a=korrÉkí=csőáímérőkJ
rÉK=
Ø= A= készülék= fÉldolÖozó= kaéacáíása= áÖazodjon= a= vízmÉnnóáséÖÜÉz= és= a= bÉééííés=ÜÉlóénÉk= klímaváJ
szonóaáÜozK=mÉlÉÖ=klíma=ÉsÉíénI=vaÖó=Üa=a=mÉdÉncéí=kúívízről=üzÉmÉlíÉíákI=az=ÉrÉdÉndőÉn=RM=mP=
vízmÉnnóáséÖrÉ=íÉrvÉzÉíí=készülék=4M=mP=Üázá=úszómÉdÉncéí=kééÉs=ÉlláínáK=
A=víznóomás=a=cÉllában=nÉm=lÉÜÉí=maÖasabb=P=barJnálK=
Ø= A=műszaká=ÜÉlóáséÖ=lÉÖóÉn=száraz=és=jól=szÉllőzöíí;=ÉsőtőlI=szÉnnóÉződésíől=és=fÉlfröccsÉnő=vízíőlI=
valamání=az=rs=suÖárzásíól=védÉííK=ea=Ézí=fáÖóÉlmÉn=kívül=ÜaÖójákI=annak=a=fémrészÉk=rÉndÉllÉnÉJ
sÉn=Öóors=ÉlÜasználódása=lÉsz=a=kövÉíkÉzménóÉI=amá=a=készülék=íÉljÉs=üzÉmkééíÉlÉnséÖéÜÉz=vÉJ
zÉíÜÉíK=
Az=ÉlÉkíromos=szÉkrénó=és=az=ÉlÉkírolízás=cÉlla=bÉköíésÉ=éoníosan=az=alábbá=rajz=szÉrání=íöríénjÉnW==
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NK Az ÉlÉkíronákus vÉzérlőÉÖóséÖ
=
sálasszon= ÉÖó= könnóÉn= ÜozzáférÜÉíő=ÜÉlóÉí= a=szűrőrÉndszÉr= ÉlÉkíromos= kaécsolószÉkrénóénÉk=közÉléJ
bÉnK=pzÉrÉljÉ=az=ÉlÉkíronákus=vÉzérÉőÉÖóséÖÉí=füÖÖőlÉÖÉs=éozícáóba=a=mÉdÉncéíől=mÉÖfÉlÉlő=íávolsáÖraI=
ÜoÖó=az=adoíí=orszáÖ=Élőírásaának=mÉÖfÉlÉljÉnK=eaÖójon=szÉllőzésá=léÖrésí=a=doboz=Üáíulja=és=a=falfÉlülÉí=
közöííK=kÉ=íakarja=lÉK=

=
ea az ÉlÉkíronákus doboz a mÉdÉncÉvízzÉl éráníkÉzákI áramüíésí okozÜaíK =
==
Az=ÉlÉkíronákus=vÉzérlődobozí=fáx=bÉköíéssÉl=csaílakozíassa=a=szűrésvÉzérlés=Üálózaíá=bÉíáélálásáÜoz=és=
a=szávaííóúkaécsolóÜozK=kÉ=Üasználjon=ÜosszabbííóíK=kÉ=csaílakozíassa=konnÉkíorbaK=ÉőííÉ=kaécsolja=lÉ=
az=élÉívédÉlmá=rÉléíK==bllÉnőrázzÉI=azonnal=kákaécsolJÉ=az=ÉlÉkíronákus=vÉzérlésI=Üa=a=szűrőszávaííóú=lÉállK
=

OK blÉkírolízás cÉlla
=

Az=ÉlÉkírolízás=cÉlláí=mándáÖ=a=vízkÉzÉlőI=a=vízíászíííó=és=vízmÉlÉÖííő=rÉndszÉrÉk=uíán=kÉll=a=vízkörbÉ=bÉszÉJ
rÉlnáI=a=rÉndszÉrnÉk=ÉÖó=maÖasan=fÉkvő=éoníjáraI=hÖTbibZŐbk sÍZpZfkTbpbkI és=Üasználja=a=szállííoíí=VM=º=
könóököíK=Csak=álóÉn=konfáÖurácáó=mÉllÉíí=működák=a=ráaszíás=ÜaíékonóanK=pzükséÖ=ÉsÉíén=Üasználja=a=Ø=
SPLRM=mm=szűkííőíK=

sárja mÉÖI amíÖ mándÉn raÖaszíás íÉljÉsÉn mÉÖszáradI máÉlőíí nóomás
alá ÜÉlóÉzá a csőrÉndszÉríK
=
hÉnjÉ=bÉ=szálákonzsírral=az=ÉlÉkírolízás=cÉlla=íömííésÉáíI=majd=kézzÉl=szoríísa=mÉÖ=a=mÉnÉíÉs=szorííókaíK=
kulccsalK=
hössÉ=bÉ=az=ÉlÉkíronákus=vÉzérlésí=a=cÉllával=összÉköíő=kábÉlíK=bÖómás=uíán=ÜÉlóÉzzÉ=Él=a=köíőkaécsokaíI=
a=ÖumáÖóűrűkÉí=és=véÖül=az=anóáíK=káncs=éolaráíásá=áránóK=A=ÜüvÉlóÉkÉí=Üasonló=módon=lÉÜÉí=fÉlállííaná=a=ÜaJ
íárokonK=A=fÉlső=csavaranóáí=íarísa=szálárdan=ÉÖó=csavarkulccsal=és=úÖó=szoríísa=mÉÖ=a=köíésíK=
=
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3K lécáó: A Üádraulákakör földÉléséÜÉz szükséÖÉs anóaÖok:
=
A= Üádraulákakör= földÉlésénÉk= ÉlÉkíródája= lÉÜÉíővé= íÉszá= a= mÉdÉncÉvíz= síaíákus= ÉlÉkíromossáÖának=
földÉléséíI=füÖÖÉílÉnül=annak=származásáíólK==
=
A Üádraulákus földÉlés Üáánóa vaÖó a rossz mánőséÖű földÉlés ÉlősÉÖííá a mÉJ
dÉncÉvízzÉl kaécsolaíba kÉrülő fém alkaírészÉk oxádácáójáíK=

hössÉ=az=ÉlÉkíródáí=ÉÖó=földÉlő=csavarra= EnÉm=szállííjukFI=és= vÉÖóÉ=fáÖóÉlÉmbÉ=az= adoíí=orszáÖban=
érvénóÉs=ÉlőírásokaíK=
=
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4 =Üwbj_b=ebivbwÉp=
A=készülék=Élső=üzÉmbÉ=ÜÉlóÉzésÉkor=vaÖó=szÉzonkÉzdéskor=fÉlíéílÉnül=szükséÖÉs=
az=alábbá=T=éoní=ÉllÉnőrzésÉ=és=szükséÖ=ÉsÉíén=korráÖálása:

ü= A=mÉdÉncÉvíz=ÜőmérséklÉíÉ=lÉÖóÉn=NR=ºC=fölöííK=
ü= A=mÉdÉncÉ=vázÉ=lÉÖóÉn=íászíaI=alÖaJ=és=lÉrakódásmÉníÉsK=
ü= A= mÉdÉncÉvíz= lÉÖóÉn= káÉÖóÉnsúlóozoíí= ETACI= Te=éríékÉkFK=A= TAC=éríék= Z= ÖsszÉs= alkálá=íaríalom=
muíaíja=a=vízbÉn=oldoíí=bákarbonáíok=aránóáíI=a=Te=éríék=–=a=víz=kÉménóséÖéíI=azaz=a=vízbÉn=oldoíí=
kálcáum=és=maÖnézáum=sók=mÉnnóáséÖéíK=
ü= A=víz=ée=éríékÉ=lÉÖóÉn=síabálan=TIM=és=TIO=közöííK=
=
=
cfdvbibj!=A=klór=ÜaíékonósáÖa=roÜamosan=csökkÉn=a=ée=éríékénÉk=növÉkÉdésévÉlI=és=Üa=a=ée=
éríék=maÖas=vaÖó=ánsíabálI=fÉlÖóorsul=a=vízkőlÉrakódásK=

=

crancáaorszáÖá=bÖészséÖüÖóá=jánászíéráum=adaíaá=

=
AÜÜozI= ÜoÖó= a= íovábáakban= mÉÖfÉlÉlő= száníÉn= íarísa= a= ée= éríékÉíI= csak= olóan= ée= korráÖáló= szÉrÉkÉí=
ÜasználjonI=mÉlóÉkÉí=szakkÉrÉskÉdőjÉ=ajánlK=ÉsÉílÉÖ=szÉrÉzzÉn=bÉ=ÉÖó=auíomaía=éeJéríék=szabálóozó=
bÉrÉndÉzésíK=sÉÖóÉ=fáÖóÉlÉmbÉI=ÜoÖó=ÉÖó=klórsokk=kÉzÉlés=vaÖó=a=éeJéríék=ÜáríÉlÉn=ÉrőíÉljÉs=módosíJ
íása=ráaszíásí=válíÜaí=ká=a=jfkfpAiT=készülékbÉnK=
=
ü= A=szűrő=és=az=Élőszűrő=lÉÖóÉn=íászía=és=működjön=a=Öóáríó=Élőírásaá=szÉráníK=
ü= A=síabálázáíor=koncÉnírácáója=RMéém=alaíí=lÉÖóÉnK=A=síabálázáíor=vaÖó=ázocáanursav=fÉladaía=a=
klór=védÉlmÉ=az=rs=suÖárzásíólK=Túl=maÖas=koncÉnírácáója=blokkolja=a=készülék=álíal=íÉrmÉlí=
klór=fÉríőílÉnííő=ÜaíásáíK=pzükséÖ=ÉsÉíén=csökkÉnísÉ=a=koncÉnírácáóí=a=mÉdÉncÉ=Öóáríóá=uíaJ
sííása=szÉráníK==
ü= A=mÉdÉncÉvízbÉn=lÉvő=szabad=klóríaríalom=lÉÖalább=Néém=lÉÖóÉnK==
clkTlp!=A=cÉlla=élÉííaríama=naÖóméríékbÉn=füÖÖ=a=fÉníá=Élőírások=fáÖóÉlÉmbÉ=véíÉléíőlI=külöJ
nösÉn=a=vízÜőmérséklÉí=≥=NR=°CI=síabál=éeJéríék=TIMOJTIO=közöííI=korrÉkí=TAC=és=Te=éríék=és=
kéévásÉlÜÉíő=síabálázáíor=íaríalomK=
=
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easználjon=lÉÜÉíőséÖ=szÉrání=Üálózaíá=vÉzÉíékÉs=vázÉíK=hÉrüljön=mándÉn=íÉrmészÉíÉs=szármaJ
zású=vázÉí=EÉsőI=éaíakI=íóI=kúíFK=AmÉnnóábÉn=íÉrmészÉíÉs=forrásból=származó= vázÉí=ÜasználI=
fÉlíéílÉnül=ÉllÉnőrázíÉssÉI=ÜoÖó=mÉÖfÉlÉlJÉ=a=vízíászíasáÖá=ÉlőírásoknakI=és=Üa=szükséÖÉsI=véJ
ÖÉzzÉn=mÉÖfÉlÉlő=vízkÉzÉlésá=ÉljárásíK=
bzuíán:
=
Ø= A=bÉüzÉmÉlés=Élőíí=véÖÉzzÉn=klórsokk=kÉzÉlésí=ÉÖó=síabálázáíor=nélkülá=íÉrmékkÉlK==
Ø= AdaÖolja=a=mÉdÉncébÉ=a=szükséÖÉs=mÉnnóáséÖű=sóíW=R=kÖLmPK== A=só=lÉÖóÉn=élÉlmászÉrmánőséÖűI=
íablÉíía=vaÖó=szÉmcsÉ=formájúI=akárcsak=a=vízláÖóííók=ÉsÉíébÉnK==
=
jÉdÉncÉíérfoÖaí=EmPF=
OM=
PM=
4M=
RM=
TM=
pó=EkÖF=
NMM=
NRM=
OMM=
ORM=
PRM=
=
Ø= Állíísa=a=szűrőí=folóamaíos=üzÉmmódbaK==
Ø= Állíísa=a=készülékÉí=a=É=és=J==Öombok=sÉÖííséÖévÉl=M=éozícáóbaI=amÉddáÖ=a=só=íÉljÉsÉn=fÉl=nÉm=olJ
dódák= Eamá= néÜánó= óráíól=O4= órááÖ= íaríÜaíFK= _ázonóos= ádő= ÉlíÉlíévÉl= a= készülék= auíomaíákusan= kéJ
szÉnléíá=állaéoíba=állW=a=kééÉrnóő=és=a=kájÉlzők=káalszanakK=
Ø= A=só=íÉljÉs=fÉloldódása=uíán=ándíísa=bÉ=a=készülékÉíK=
Ø= jérjÉ=mÉÖ=a=mÉdÉncÉ=vázénÉk=szabad=klór=íaríalmáí=szokásos=íÉszíkészülékévÉlK==
Ø= ea=a=szabad=klór=mÉnnóáséÖÉ=NIR=éém=alaíí=vanI=állíísa=a=készülékÉí=VV=B=állásba=és=működíÉssÉ=
folóamaíosan=EjAkrbiiFK=
Ø= _ázonóos=üzÉmádő=ÉlíÉlíévÉl=ÉllÉnőrázzÉ=ásméí=a=szabad=klór=mÉnnóáséÖéí=az=Élőző=módonK=ea=méÖ=
mándáÖ=NIR=éém=alaíí=vanI=íovábbra=ás=járassa=a=szűrőbÉrÉndÉzésí=folóamaíos=üzÉmmódbanI=amíÖ=a=
mÉÖfÉlÉlő=koncÉnírácáóí=Élérá=EÉz=néÜánó=óráíól=akár=naéokáÖ=ás=ÉlíaríÜaíFK=
Ø= Amákor=a=klóríaríalom=Élérá=az=NIR=éém=száníÉíI=állíísa=a=szűrésí=auíomaía=üzÉmmódra=EArTlFK=
Ø= mroÖramozza=a=szűrésá=ádőkÉí=az=alábbá=íáblázaí=szÉráníK=fdőszakosan=naÖóobb=körnóÉzÉíá=íÉrÜÉlés=
ÉsÉíén=Éííől=ÉlíérőI=Üosszabb=szűrésá=cáklusokraI=akár=folóamaíos=üzÉmmódra=ás=áí=lÉÜÉí=állnáK=
=
=
sízÜőmérséklÉí=
kaéá=szűrésá=ádő=
sízÜőmérséklÉí=
kaéá=szűrésá=ádő=
E°CF=
EóraF=
E°CF=
EóraF=
NS=
U=
OS=
NP=
NU=
V=
OU=
NS=
OM=
NM=
PM=
NV=
OO=
NN=
maÖasabb=
O4=
O4=
NO=
=
=
=
Ø= séÖÉzÉíül=állíísa=bÉ=a=készülékÉí=úÖóI=ÜoÖó=a=mÉdÉncébÉn=a=szabad=klóríaríalom=N=és=NIR=éém=köJ
zé=álljon=bÉK=Több=éróbálkozásra=lÉsz=szükséÖ=aÜÜozI=ÜoÖó=mÉÖíalálja=az=Ön=mÉdÉncéjénÉk=mÉÖJ
fÉlÉlő=bÉállííásíK=bÖó=OR=mPJÉs=úszómÉdÉncÉ=ÉsÉíébÉn=Élső=közÉlííésbÉn=állíísa=a=készülékÉí=RJös=
éozícáóbaK=
=
=

jfkfpAiT=
pó=ÉlÉkírolízás=családá=úszómÉdÉncékÜÉz=
cÉlÜasználóá=kézákönóv=TKLV=oldal=
=
=

R =eApwkÁiAT=
Ø= Állíísa=bÉ=a=szabálózón=a=klóríÉrmÉlésí=EMJNMF=úÖóI=ÜoÖó=a=mÉdÉncébÉn=a=szabad=klór=íaríalom=N=és=NIR=
éém=közöíí=mozoÖjonK==
=

cbiTÉTibkÜi=ÉllÉnőrázzÉ=mándÉn=ÜéíÉn=a=szokásos=mérőkészlÉííÉl=a=víz=klóríaríalmáí=
és=ée=éríékéíK=A=íúl=maÖas=klóríaríalom=ésLvaÖó=a=kívánííól=Élíérő=éeJéríék=ÉlősÉÖííá=a=
fémrészÉkÉn= a= rozsdakééződésí= és= Éxírém= ÉsÉíbÉn= akár= a= mÉdÉncÉ= burkolaíánakI=
íÉnÖÉlóÉknÉkI= lamÉlláknakI= válíószÉlÉéÉknÉk= síbK= károsodásáÜoz= vÉzÉíÜÉíK= AmÉnnóáJ
bÉn=a=mÉdÉncÉ=lÉ=van=fÉdvÉ=EÉlíolÜaíó=lÉfÉdésÉkI=éonóvák=síbKF=szÉllőzíÉssÉ=rÉndszÉJ
rÉsÉn=a=mÉdÉncéíI=ÜoÖó=a=ÖázkoncÉnírácáóí=ÉlkÉrüljÉI=amá=a=klórszondák=mérésá=funkcáJ
ójáí= bÉfolóásolÜaínáK=cÉníá= uíasííások= bÉ= nÉm=íaríása= ÉsÉíén=a=Öóáríó= nÉm=vállal= fÉlÉJ
lősséÖÉíK=

S =ef_AÜwbkbTbh=
NK= wöld=kájÉlző=láméa=
A=váláÖííó=zöld=láméa=azí=jÉlzáI=ÜoÖó=a=só=ÉlÉkírolázáíor=káfoÖásíalanul=működákK=
=

OK= sálloÖó=éáros=kájÉlző=láméa=
márosan=válloÖó=láméa=és=AN=üzÉnÉí=Üábáí=jÉlÉznÉkK=A=klóríÉrmÉlés=mÉÖszakadíK=
bnnÉk=a=ÜábaüzÉnÉínÉk=az=oka=íöbbfélÉ=lÉÜÉíW=
·= sízkőlÉrakódás=az=ÉlÉkíródán=
·= sízÜáánó=
·= póÜáánó=
·= Az=ÉlÉkíronákus=vÉzérlés=mÉÖÜábásodása=
=

efBAbieÁoÍTÁp:
NK= pzÉrÉljÉ=ká=az=ÉlÉkíródáí=és=vázsÖálja=mÉÖ=az=állaéoíáíK=ea=jÉlÉníős=mÉnnóáséÖű=vízkőlÉrakódás=láíÜaíó=
rajíaI=ázíassa=az=ÉlÉkíródáí=éeJkorrÉkíorba=Ebasó=jánusFI=amÉddáÖ=a=lÉrakódások=íÉljÉsÉn=ÉlíűnnÉkK==
pÉmmákéééÉn=nÉ=dörzsöljÉ=az=ÉlÉkíródáí=és=az=éráníkÉzőáí=nÉ=márísa=a=folóadékbaK=iÉöblííés=uíán=szÉJ
rÉljÉ=vássza=az=ÉlÉkíródáíK==
OK= bllÉnőrázzÉ=vanJÉ=vízáram=a=cÉllábanK=
PK= bllÉnőrázzÉ=a=sóíaríalmaí=a=mÉdÉncÉ=vázébÉn=sóíaríalom=mérővÉlK==
4K= Továbbá=sÉÖííséÖÉí=íalál=wÉboldalunkonW=wwwKmoolJíÉcÜnoloÖáÉKfr=
AmÉnnóábÉn= kérdésérÉ= nÉm= íalál= válaszíI= Üívja= íÉlÉfonos= üÖófélszolÖálaíunkaí= crancáaorszáÖbanW=
HPP=UVO=TMR=ROM=vaÖó=forduljon=kÉrÉskÉdőjéÜÉzK=
=
A=kövÉíkÉzőkÉí=íarísa=készÉnléíbÉnW=
Ø= sásárlásá=számla=
Ø= Az=ÉlÉkíronákus=vÉzérlés=és=az=ÉlÉkíróda=sorozaíszáma=
Ø= A=készülék=bÉéííésénÉk=dáíuma=
Ø= A=szakÉmbÉr=nÉvÉI=aká=a=készülékÉí=Éladía=ésLvaÖó=bÉszÉrÉlíÉ=
Ø= póíaríalomI=éeJéríékI=klóríaríalomI=vízÜőmérséklÉíI=ázocáanursav=EklórsíabálázáíorF=íaríalomI=a=mÉJ
dÉncÉ=vízíérfoÖaíaI=naéá=szűrésá=ádőK=
=
iééjÉn=kaécsolaíba=a=mÉdÉncéjéí=bÉééííő=káváíÉlÉzővÉl=vaÖó=üÖófélszolÖálaíunkkalK=
=

jfkfpAiT=
pó=ÉlÉkírolízás=családá=úszómÉdÉncékÜÉz=
cÉlÜasználóá=kézákönóv=UKLV=oldal=
=
=

T =TÉifbpÍTÉp=
ea=a=víz=ÜőmérséklÉíÉ=NR=°C=alá=csökkÉnI=fÉlíéílÉnül=kaécsolja=ká=a=készülékÉíI=különbÉn=
az=ÉlÉkírolízás=cÉlla=vásszavonÜaíaílanul=károsodÜaíK==Állíísa=a=készülékÉí=MJraI=az=auíoJ
maíákusan=készÉnléíá=állaéoíba=foÖ=állnáK=A=víz=kÉzÉléséÜÉz=szükséÖ=ÉsÉíén=Üasználjon=
klór=Öranuláíumoí=Esíabálázáíor=nélkülá=klóríÉrmékÉí!FK=A=mÉdÉncÉ=újbólá=üzÉmbÉ=ÜÉlóÉzéJ
sÉkor=nóomjon=mÉÖ=ÉÖó=íÉíszőlÉÖÉs=ÖomboíI=ÜoÖó=a=jfkfpAiTJoí=üzÉmbÉ=ÜÉlóÉzzÉK=
=
=
=
Az=úszómÉdÉncÉ=íéláÉsííésÉkor=ÉlőzőlÉÖ=a=jfkfpAiTJoí=üzÉmÉn=kívül=kÉll=ÜÉlóÉznáK=
=

U =dAoAkCfA=
A bÉrÉndÉzésünk mÉÖvalósííásánál ÖondossáÖÖalI íudásunk és műszaká íaéaszíalaíunk alaéján járJ
íunk ÉlK A készülékÉí mánőséÖá vázsÖálaínak vÉíÉííük aláK ea a lÉÖnaÖóobb Öóáríásra vonaíkozó fáÖóÉ lJ
mÉsséÖünk és íudásunk ÉllÉnérÉI Ön a Öarancáánkkal kénóíÉlÉn élnáI íájékozíaíjukI ÜoÖó az csak a ÜáJ
bás alkaírészÉk ánÖóÉnÉs csÉréjérÉ korláíozódákK

A Öarancáa ádÉjÉ
N év* új=bÉrÉndÉzésÉkrÉ=EÉrÉdÉíá=ÉlÉkíronákus=vÉzérlés=és=cÉllaF=
N év* =éóíalkaírészÉkrÉ=
N Üónaé*=javííásokra=
* számlázásíól számííva=
A Öarancáa íárÖóa=
A=Öarancáa=mándÉn=alkaírészrÉ=vonaíkozákI=kávévÉ=azokaíI=amÉlóÉkÉí=rÉndszÉrÉsÉn=csÉrélná=kÉllK=
=
A=bÉrÉndÉzés=Öarancáája=mándÉnfajía=Öóáríásá=Üábára=vonaíkozákI=fÉlíévÉI=ÜoÖó=normálás=családá=úszómÉdÉncÉ=
Üasználaíról= van= szóK= A= készülék=Üasználaía= közösséÖá= mÉdÉncék=ÉsÉíébÉn= mándÉnfajía= Öarancááí= Üaíálóon=
kívül=ÜÉlóÉzK===
=
ÜdvcÉipZlidÁiAT
·= salamÉnnóá=javííásí=a=Öóárban=véÖÉzzükK=A=szállííásá=kölíséÖÉk=a=vÉvőí=íÉrÜÉlákK=A=készülék=Üáánóa=és=
a=készülék=javííás=alaííá=örömszÉrzésénÉk=Élmaradása=nÉm=joÖosíí=fÉl=sÉmmálóÉn=káríérííésrÉK
·= A= készülék= szállííása= mándÉn= ÉsÉíbÉn= a= vÉvő= kockázaíára= íöríénákK= pzállííáskor= a= vÉvő= köíÉlÉsséÖÉ=
mÉÖÖóőződná= a= készülék= íökélÉíÉs= állaéoíáról= és= káfoÖás= ÉsÉíén= fÉnníaríásaáí= a= szállííólÉvélrÉ= fÉljÉJ
ÖóÉzíÉínáK=
clkTlp=W=A=Öarancáa=kÉrÉíén=bÉlül=áÖénóbÉ=vÉíí=csÉrÉ=sÉmmá=ÉsÉírÉ=sÉm=Üosszabbííja=mÉÖ=az=ÉrÉdÉíá=ÖaranJ
cáálás=ádőíK=
=
=

jfkfpAiT=
pó=ÉlÉkírolízás=családá=úszómÉdÉncékÜÉz=
cÉlÜasználóá=kézákönóv=VKLV=oldal=
=
=
A Öarancáa érvénóÉsséÖénÉk korláíaá =
=

kÉm ÉsnÉk a Öarancáa Üaíálóa alá :
NK= Az=Észköz=bÉszÉrÉlésÉkor=közrÉműködő=Üarmadák=fél=és=az=álíala=bázíosííoíí=alkaírészÉkK=
OK= A=ÜÉlóíÉlÉn=bÉszÉrÉlésből=adódó=károkK=
PK= jándÉn=olóan=éroblémaI=amÉlóÉí=válíozíaíásI=balÉsÉíI=szakszÉrűílÉn=kÉzÉlésI=a=véÖfÉlÜasználó=vaÖó=az=
álíala=mÉÖbízoíí=szakÉmbÉr=ÖondaílansáÖaI=a=nÉm=ÉnÖÉdélóÉzÉíí=javííásokI=íűzkárI=áradásI=vállámkárI=
faÖókárI=fÉÖóvÉrÉs=konflákíus=vaÖó=bármálóÉn=más=rÉndkívülá=ÉsÉménó=okozK==
=
=
cfdvbibj: A Öarancáa nÉm vonaíkozák sÉmmálóÉn olóan mÉÖÜábásodoíí ÉszközrÉI amÉló a jÉlÉn úímuJ
íaíóban foÖlalí bázíonsáÖáI szÉrÉlésáI Üasználaíá és karbaníaríásá Élőírások fáÖóÉlmÉn kívül ÜaÖóása máJ
aíí károsodoííK
=
jándÉn=évbÉn=fÉjlÉszíjük=íÉrmékÉánkÉí=és=szofívÉrÉánkÉíK=bzÉk=az=új=fÉjlÉszíésÉk=nÉm=fÉlíéílÉnül=koméaíábálásÉk=
az= Élőző= válíozaíokkalK= Az= álóÉn= új= fÉjlÉszíésű= íÉrmékÉkÉí= és= szofívÉrÉkÉí= nÉm= szabad= a= réÖá= íÉrmékÉkÜÉz= a=
Öarancáa=kÉrÉíén=bÉlül=fÉlÜasználnáK=
=

A Öarancáa áÖénóbÉ véíÉlÉ
=

Ø= hérjükI=lééjÉn=kaécsolaíba=kÉrÉskÉdőjévÉl=vaÖó=üÖófélszolÖálaíunkkal=a=Öarancáa=részlÉíÉáí=állÉíőÉnK=
Ø= hészülékÉ=már=működákK=hérjükI=nÉ=íéíovázzonI=Öarancáájáí=onlánÉ=akíáválná=a=wwwKéoolJíÉcÜnoloÖáÉKfr=
ÜonlaéonK=fló=módon=mándÉn=újdonsáÖról=Élső=kézből=éríÉsülÜÉíK=
Ø= A=Üábás=alkaírész=vásszaküldésÉ=nélkl=nÉm=íöríénák=csÉrÉK=jándÉn=vássza=nÉm=küldöíí=alkaírészí=az=érJ
vénóÉs=árjÉÖózék=alaéján=kászámlázunkK=
=

sonaíkozó íörvénóÉk és joÖváíák
gÉlÉn=Öarancáára=a=francáa=íörvénóÉk=és=valamÉnnóá=Éuróéaá=úímuíaíás=vaÖó=nÉmzÉíközá=szÉrződés=vonaíkozákI=
amÉló=a=rÉklamácáó=ádÉjén=érvénóÉs=és=crancáaorszáÖban=alkalmazÜaíóK=goÖá=váía=ÉsÉíén=a=moníéÉlláÉrJá=bíróJ
sáÖ=állÉíékÉsK=

=

