GÉPKÖNYV
Beszerelési- és kezelési útmutató
PurepPro S300-B/BK pult alatti háztartási víztisztítóhoz

Köszönjük, hogy a PurePro Water Corp. termékét választotta! Reméljük, termékünkkel elégedett lesz és a jövőben is hozzánk
fordul víztisztító termék vásárlása esetén!
Annak érdekében, hogy megfelelően üzemeljen a víztisztító, kérjük, beszerelés előtt figyelmesen olvassa el a Beszerelési- és
kezelési útmutatót, és kövesse a leírtakat! Jó egészséget kívánunk termékünk használatához!

S300-B/BK bemutatása
Az S300-B/BK pult alatti háztartási víztisztító „QUICK” típusú gyorscsatlakozós kivitelű szűrőegységeinek köszönhetően nagyon könnyen
beszerelhető, kezelhető, karbantartható készülék. Az S300-BK a kapilláris ultraszűrővel ellátott típus.
A készüléken áthaladó vízből az alábbiakat távolítják el a szűrőegységek:
- az elszíneződést okozó lebegőanyagokat (pl. rozsda, homok, iszap, ...).
- az oldott szerves szennyező anyagok (pl: kőolajszármazékok -benzol-, szerves savak, növényvédőszereket -peszticidek- és egyéb
vegyszerek) 98%-át, oldott gázokat, műtrágyaszármazékokat és fenolokat, ezáltal a kellemetlen szag- és íz anyagokat.
- a szabad és kötött aktív klórt, klórszármazékokat, pl. a rákkeltő trihalometánokat és a trihaloetilént, melyek a hálózati víz klórozása miatt
mindig jelen vannak.
- az azbesztet és korlátozott mértékben a nehézfémeket (ólmot, vasat, mangánt, molibdént, kadmiumot) is.
A kapilláris ultraszűrő (választható kiegészítő szűrő egység) kiszűr 0,02 mikron méretű részecskéket is, többek között a baktériumokat,
algákat, gombákat és egyéb mikroorganizmusokat, egyes vírusokat, spórákat, kriptosporidiumokat, és fémrészecskéket (pl.: rozsda,
ólom, stb.) is eltávolítja a vízből. (S-300-BK)
Víztisztító jellemzők
- Modern, QUICK-gyorscsatlakozós szűrőegységek.
- Teljesítmény 5 bar mellett: 120 liter/óra
- Berendezés méretei: (Ho)26cm x (Szé)7cm x (Ma)36cm
- Berendezés súlya: 3,5 kg
- Megengedett üzemi vízhőmérséklet: 4-40°C
- Megengedett hálózati víznyomás: 2-7 bar
- Modern tervezésű, krómozott, fém, kerámiabetétes tisztavíz csaptelep.
- 3/8”-os nemesacél vízbekötés golyós vízvételi csappal.
- ¼”-os csővezezés.
- Gyárilag összeszerelt, tesztelt (nyomáspróbázott) és sterilizált, beüzemelésre kész állapot.
- A termék kizárólag háztartásban, helyi vízkezelés céljára használható. Teljesítménye nem elegendő családi házak, lakások központilag
történő vízkezelésére.
- A termék nem alkalmazható mikrobiológiailag szennyezett vízre vagy ismeretlen eredetű vizek kezelésére.
Szűrőegységek
S300ST

1. lépcső
5 mikronos polipropilén (PP)
üledékszűrő
rozsda, homok, iszap és egyéb 5
mikronnál
nagyobb
lebegő
szennyeződések
kiszűrésére.
Javasolt élettartam: 6 hónap.

S300ND

S300RD

TLCHF (S300-BK)

2. lépcső
GAC szemcsés aktívszén szűrő
99%-ban eltávolítja a klórt +
származékait. Megköti a víz ízét,
színét és szagát befolyásoló
szerves
szennyezőanyagokat.
Javasolt élettartam: 6 hónap.

3. lépcső
CTO BLOCK tömbös aktívszén
szűrő
99%-ban eltávolítja a klórt +
származékait. Megköti a víz ízét,
színét és szagát befolyásoló
szerves
szennyezőanyagokat.
Javasolt élettartam: 6 hónap.

4. lépcső
Kapilláris ultraszűrő
Eltávolítja a 0,02 mikronnál
nagyobb szennyeződéseket. Javasolt élettartam: 6
hónap

Fenti szűrőcsere intervallumok a gyártó által javasolt idők. A szűrőbetétek élettartama, telítettsége függ a tisztítandó (víztisztítóba érkező)
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víz minőségétől és mennyiségétől, illetve a hálózati víznyomástól. A hosszú távú, megfelelő működés feltétele a gyártó által javasolt,
meghatározott időközönkénti és megfelelő karbantartások (szűrőcserék) elvégzése.
Kiegészítők
A kiegészítők közül az kapilláris ultraszűrő (S300-BK gyárilag
tartalmazza) kiszűri a 0,02 mikronnál nagyobb, lehetséges
szennyeződéseket a vízből, a sterilizáló UV-lámpa feladata a
baktériumok elleni védelem. A pH lúgosító egység és az energetizáló
biokerámia egységen kívül opcióban kiegészíthető a készülék még
szivárgásérzékelővel vagy nyomáscsökkentővel is. Szivárgás érzékelő
automatikusan lezárja a víztisztítóban a vizet, ha vizet érzékel a
víztisztítón kívül. Nyomáscsökkentő szelep a víztisztító üzemeléséhez
szükséges optimális víznyomás feletti értéket lecsökkenti 5 bar körüli
értékre, ezáltal elkerülhető az esetleges túlnyomás okozta károsodások
a víztisztítóban. (Kiegészítőket, melyek utólagosan bármikor
felszerelhetőek a már üzemelő víztisztítóra, keresse víztisztító értékesítőjénél!)
Beszerelési útmutató
Előkészület:
1. Ellenőrizze a víztisztító csomagjában lévő tartozékokat: 1 db víztisztító
szűrőbetétekkel, 1 db tisztavíz csap, műanyag csővezetékek, 1 db 3/8”-os
fém csatlakozó vízbekötéshez, 1 db főelzáró csap.
2. A víztisztító csak beltéri helységben, fagymentes, közvetlen napfénytől
védett helyre telepíthető. Legmegfelelőbb hely a víztisztító elhelyezésére a
konyhai mosogatószekrény.
3. Győződjön meg róla, hogy hidegvízre történjen a víztisztító bekötése!
4. Válassza ki a tisztavíz csaptelep számára a legmegfelelőbb helyet a pulton,
a mosogató mellett.
5. Alábbi szerszámokra lesz szüksége a beszereléskor: állítható villáskulcs,
fúrógép (12-es fúrószár), 13-as és 15-ös csőkulcs, teflonszalag.
Beszerelés:
Végezze el a képek alapján a következőket.
1. JACO csatlakozó felszerelése. A JACO csatlakozókat szigetelje
teflonszalaggal (ahogyan a képen látható) és tekerje be őket a készülék vízbenetére, illetve a
tisztavíz kimenetére (gyárilag ezek már felszerelve!!!).
2. Hálózati víz bekötése: (alkalmazzon
teflonszalagot!)

3. Tisztavíz csaptelep felszerelése: 12-es furat.
4. Csővezetékek bekötése:
1. Vízbemenet
2. Tisztavíz kimenet

Az ábra szerinti összeszerelést követően nyissa ki a készülék főelzáró csapját (a kar legyen párhuzamos a csővel). Nyissa ki a tisztavíz csapot.
Folyasson ki kb. 5 liter vizet, amíg a szűrőegységek átmosódnak.
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UV-lámpa
A sterilizáló UV-lámpa feladata a baktériumok elleni védelem a víztisztítóban.
Jellemzők:
Átfolyás: 1 GPM (gallon/perc)
UV-lámpa izzójának kapacitása: 5.000 üzemóra (folyamatos üzemelés mellett kb. 7 hónap időtartam).
UV izzó: 6W (UVC-S212T5).

UV-lámpa felszerelése:
A szett tartalmazza az összes tartozékot (csatlakozót, konzolt), melyek segítségével, a víztisztító csővezetéknek kettévágását követően az UVlámpa könnyedén felszerelhető. Az izzó üveg búráját kérjük, kézzel ne érintse, a végénél fogja meg és húzza ki a csomagolásából. Az adapter
zsinórján lévő gumisapkából jövő kábeleket csatlakoztassa az UV izzó 2 végére a képen látható módon, majd az egészet az UV lámpatestbe
csúsztassa bele és húzza rá a gumisapkát! A lámatestet nem kell szétcsavarozni. A 2 db „L” könyök idomot csavarja bele az UV-lámpatest oldalán
lévő 2 kis fém csőhengerbe, szükség esetén használjon teflonszalagot. A víztisztító csővezetékét csatlakoztassa ezekbe a műanyag idomokba
(egyik a bemenet, a másik a kimenet). Az UV-lámpa legyen az utolsó lépcső a tisztavíz csap előtt. Az összeszerelt UV-lámpát csavarozza fel a
konyhaszekrény falára a lámpatest tartókonzolján lévő furatok segítségével. Végül csatlakoztassa az aljzatba. Ha a víz ki- és bemeneténél lévő
fehér csövön átszűrődik kékes fény, akkor jól történt meg az összeszerelés, mert az UV lámpa világít.
Bekapcsolást követő felmelegedési idő: kb. 20 perc, ennyi idő alatt éri az UV-lámpa a teljes hatásfokát.
UV-izzó cseréjének menete: ha elérte az 5.000 üzemórát, elveszíti fertőtlenítő hatását, cserélje ki az izzót. Áramtalanítsa az UV-lámpát. Húzza ki az
UV-lámpatestből az izzót és vegye le a kábeleket róla. Az új izzó üveg búráját NE érintse kézzel, a végénél fogja meg és húzza ki a
csomagolásából. Csatlakoztassa a kábeleket a 2 végére, majd az UV lámpatestbe csúsztassa vissza az egészet, húzza rá a gumisapkát. Végül
csatlakoztassa vissza az elektromos aljzatba az UV-lámpát.
FONTOS! Az izzó 5.000 óra után elveszíti UV sugárzó hatását, viszont még világít, ezért nem szabad várni az izzócserével, míg az izzó
kiég!
Szűrőegységek cseréje
1. Zárja el a hálózati víz bekötést (a főelzáró karral,
amely zárt állapotban merőleges a csőre).

3. Az új szűrőegységeket tekerje be az
óramutató járásával ellentétes irányban.*

2. Óramutató járásával egyező irányban
tekerje ki a használt szűrőegységeket.

4 Nyissa vissza a főelzárót, majd nyissa ki a
tisztavíz csapot. Folyasson ki kb. 5 liter vizet,
amíg a szűrőegységek átmosódnak.

*Amennyiben a készülékre fel van szerelve kapilláris ultraszűrő vagy más kiegészítő egység, akkor azokat a QUICK vagy JACO csatlakozásuk
kioldásával cserélje ki.
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Jótállási jegy
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új, tartós fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet alapján.
Háztartási víztisztító
Típusa:
PurePro S300-B / S300-BK
Értékesítő
neve: ………………………………………………………….
címe: ………………………………………………………….
elérhetőségei: ………………………………………………………….
Gyártó:
Importőr:

……………………………….…………
aláírás+p.h.
Pure-Pro Water Corporation (19636 S. 97th Ave Mokena, Illinois, U.S.A.)
ZS+G Ker. és Szolg. Bt. (HU-1183 Budapest, Székely György u. 39.)

Eladás vagy beüzemelés* napja:
(*megfelelő aláhúzandó)

20……….…év……………………....………........hó………………nap

Beüzemelést Vevő:

Kért

NEM kért

Beüzemelést végezte*:
(*Értékesítő által megbízott szerviz/technikus …………………………………………………Aláírás+p.h.:……………………………………………..
A pénzügyi teljesítést igazoló számla
sorszáma:

……………………………………………………………………………
Javítás esetén töltendő ki!

Jótállási igény és hiba bejelentésének napja: …………………………

A hiba oka:…...………………. ……..………………………………………..

Javításra átvétel napja:…………………………………...…………...….

Javítás módja:………………………………………………………………...

Fogyasztónak történő visszaadás napja:………………..……...………

Érintett alkatrész megnevezése:…………………………………………….

Jótállás meghosszabbítva ………………..nappal*
(*javítási időtartam)

Aláírás:……………………………….p.h.:……………………………...……

Jótállási igény és hiba bejelentésének napja: …………………………

A hiba oka:…...………………. ……..………………………………………..

Javításra átvétel napja:…………………………………...…………...….

Javítás módja:………………………………………………………………...

Fogyasztónak történő visszaadás napja:………………..……...………

Érintett alkatrész megnevezése:…………………………………………….

Jótállás meghosszabbítva ………………..nappal*
(*javítási időtartam)

Aláírás:……………………………….p.h.:……………………………...……

Jótállási igény és hiba bejelentésének napja: …………………………

A hiba oka:…...………………. ……..………………………………………..

Javításra átvétel napja:…………………………………...…………...….

Javítás módja:………………………………………………………………...

Fogyasztónak történő visszaadás napja:………………..……...………

Érintett alkatrész megnevezése:…………………………………………….

Jótállás meghosszabbítva ………………..nappal*
(*javítási időtartam)

Aláírás:……………………………….p.h.:……………………………...……

Jótállási igény és hiba bejelentésének napja: …………………………

A hiba oka:…...………………. ……..………………………………………..

Javításra átvétel napja:…………………………………...…………...….

Javítás módja:………………………………………………………………...

Fogyasztónak történő visszaadás napja:………………..……...………

Érintett alkatrész megnevezése:…………………………………………….

Jótállás meghosszabbítva ………………..nappal*
(*javítási időtartam)

Aláírás:……………………………….p.h.:……………………………...……
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Jótállási feltételek és jogok
- A PurePro S300-B/BK pult alatti háztartási víztisztítóhoz 1 év jótállás jár, mely valamennyi meghibásodott alkatrészre (kivéve szűrőbetétek), a
javításra, valamint az alkatrészcsere munkadíjára vonatkozik. A jótállás igénybevétele esetén esetlegesen felmerülő kiszállás költsége azonban
Vevőt terheli.
- A termékhez járó jótállás/garancia a Vevő vagy megbízottja által történő beüzemelés és elvégzett karbantartások esetén is érvényes.
- A jótállási/garanciális határidő a termék, vevő részére történő átadás (eladás) napjával kezdődik, vagy ha a termék beüzemelését az Értékesítő
vagy annak megbízottja végzi, a beüzemelés napjával kezdődik.
- A jótállási/garanciális kötelezettség teljesítése az Értékesítőt terheli.
- Jótállási/garanciális igény nem érvényesíthető a következő esetekben:
- Amennyiben Vevő vagy megbízottja a termék beszerelését/szervizelését nem a Beszerelési- és kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően
végezte el.
- Amennyiben a termék Vevőnek felróható okból sérült.
- Amennyiben a termék meghibásodását elemi kár, helytelen tárolás, fagykár okozta.
- Amennyiben Vevő nem rendeltetésszerűen használta, átalakította, illetve hibásan vagy szakszerűtlenül kezelte a terméket, vagy ha a terméket
külső, fizikai behatás érte.
- Amennyiben csőtörés vagy egyéb káresemény következtében rongálódott meg a termék.
- Amennyiben Vevő vagy megbízottja 7 bar-nál nagyobb víznyomásra - nyomáscsökkentő nélkül - telepítette a terméket. Továbbá, ha a
termék beüzemelését követően a hálózati víznyomás (tartósan vagy ideiglenesen) megváltozott és az új víznyomás a termék működési feltételeit
(2-7 bar) nem teljesíti.
- Ha Vevő vagy megbízottja olyan vízforrásra telepítette a terméket, amely nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került bevizsgálásra
és ivóvíz felhasználási célra engedélyezve.
- Ha Vevő vagy megbízottja nem eredeti alkatrészeket és/vagy szűrőbetéteket telepített a termékbe.
- Ha a termékben lévő alkatrészek (szűrőbetétek, szelepek) rendeltetésszerű üzemeléséből adódó elhasználódása okozza a nem megfelelő
működést/szűrési hatékonyságot.
- A termék beüzemelése nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe, azt a Vevő megrendelésére a munkát elvégző szerviz/technikus külön
költség terhére végzi el. Szakszerűtlen beüzemelés, valamint az ebből eredő meghibásodás esetén a jótállás nem érvényesíthető.
- A Jótállási jegy elvesztése esetén annak pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla)
esetén kerülhet sor.
- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
- Értékesítőt nem terheli kártérítési kötelezettség a víztisztító beszerelési helyszínének, vagy környezetének elázása; illetve megemelkedett
vízfogyasztás (vízdíjszámla) esetén.
- Jótállási/garanciális igény érvényesítésére Vevő a terméket saját költségén beküldheti vagy beszállíthatja Értékesítő telephelyére a jogosultságot
bizonyító pénzügyi bizonylattal (számlával) és jelen Jótállási jeggyel együtt. Beküldés esetén kérjük a csomagot „törékeny”-ként megjelölni, és a
termék hibaleírását mellékelni.
- Amennyiben Vevő a termék helyszínen történő javítását kéri, a kiszállás költsége a Vevőt terheli.
- Az utánvéttel vagy portósan feladott csomagot nem áll módjában Értékesítőnek átvenni.
- Ha a termék gyári hibás, akkor forduljon az Értékesítőhöz minőségi kifogásával. Szavatossági igény estén Vevő kérheti a hibás termék (alkatrész)
javítását, ha az nem kivitelezhető, a cseréjét, vagy a vételár csökkentését.
- A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
- Értékesítő köteles a termék eladásakor a Jótállási jegyen a készülék típusát leellenőrizni, a Jótállási jegyet az eladás (beüzemelés) keltének
feltüntetésével, céges aláírásával hitelesíteni és azt a vásárlónak átadni.
Fontos! A jótállási/garanciális igény a kitöltött Jótállási jegy és a vásárlást bizonyító pénzügyi bizonylat (számla) bemutatásával
érvényesíthető! Kérjük, őrizze meg mindkettőt!
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