
GÉPKÖNYV
Beszerelési- és kezelési útmutató
PurepPro JA-103 vízionizátorhoz

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!
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Biztonsági előírások 

Mielőtt elkezdené a vízionizátor készüléket használni kérjük, olvassa el, a későbbiekben pedig tartsa be az alábbi biztonsági 
előírásokat. A leírtak be nem tartása a készülék meghibásodását okozhatja, illetve az Ön és 
családja egészségét veszélyeztetheti.

1. A termék nem alkalmazható mikrobiológiailag szennyezett vízre vagy ismeretlen eredetű vizek 
kezelésére.

2. A termék kizárólag háztartásban, helyi vízkezelés céljára használható. Teljesítménye nem
elegendő családi házak, lakások központilag történő vízkezelésére. 

3. Ne csatlakoztassa a készüléket 40°C-nál magasabb hőmérsékletű vízforrásra. Forró víz hatására károsodhat a készülék és a szűrő. 

4. Ne használjon alumíniumból vagy rézből készült edényt az ionizált víz tárolására, mert beindulhatnak kémiai reakciók. 

5. Ne mossa közvetlenül vízzel a készülék felületét, és ne alkalmazzon illékony oldószert (pl.
alkoholt) a tisztításához. Puha, (szappanos/mosószeres vízbe mártott) enyhén nedves ruhával
tisztítsa le. Mindig száraz felületen tartsa a készüléket. Ne állítsa a
készüléket vízbe!

6. Kérjük, rendszeresen cserélje a szűrőbetétet. 

7. Ne szerelje szét a készüléket. Ne zárja le, hajlítsa el vagy tekerje meg
a bemenő és kimenő vízcsövet. A kifolyó gégecsőhöz ne toldjon 
hozzá további csöveket!

8. Működés közben ne akassza magasba a savas víz kivezető csövet, hogy a csőből maradéktalanul 
kifolyhasson a savas víz.

9. Kérjük, kímélje a készüléket erős külső behatásoktól, mint ütközések, rázások, és ne tegye ki magas hőfoknak és erős 
napfénynek se.

10. Mindennap, első alkalommal, mikor ionizált vizet fogyasztana, előtte folyasson ki 1 pohárnyi vizet a rendszerből. 

11. Kérjük, hogy a készülék által előállított ionizált vizet mielőbb fogyassza el. (Lezárt edényben az ionizált 
víz minőségét normál szoba hőmérsékleten 1 napig, és hűtőben tartva 
pedig 2 napig őrzi meg.) 

12. Ne tegyen ionizált vízbe aranyhal vagy trópusi halféléket, azok
elpusztulását okozhatja.

13. Gyógyszereit ne vegye be ionizált lúgos vízzel. Tisztított, pH semleges (pH
7,0) vizet használjon gyógyszerbevételhez, tápszer-készítéshez.

14. Ne igyon savas vizet, azt arcának és bőrének szépítésére alkalmazza külsőleg. 

15. Kérjük, húzza ki az áramforrásból a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

A hosszú távú, megfelelő működés feltétele a gyártó által javasolt, meghatározott időközönkénti és megfelelő karbantartások 
(szűrőcsere, vízkőtelenítés) elvégzése.

Beszerelési útmutató

Előkészület:
1. Ellenőrizze a vízionizátor csomagjában lévő alábbi tartozékokat. (Szűrőbetét a készülékben!) 

2. A vízionizátor csak beltéri helységben, fagymentes, közvetlen napfénytől védett helyre telepíthető. 
3. A vízionizátor optimális működéséhez megfelelő mennyiségű oldottanyag tartalom szükséges, ez min. 100 ppm (mg/liter). A csapvizek 

oldottanyag tartalma általában 200-700 ppm (mg/liter) között van. Ha fordított ozmózis víztisztító után történik a vízionizátor
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beszerelése, akkor győződjön meg róla, hogy a víztisztítóból kijövő ozmózis víz oldottanyag tartalma eléri-e ezt a minimálisan 
javasolt értéket. Ha a vízionizátorba érkező víz nem éri el a min. 100 ppm-et (mg/liter), alkalmazzon a víztisztítón olyan patront 
vagy patronokat (pl.: visszasózót), amely(ek) elegendő oldottanyagot ad(nak) a vízhez.

4. Válassza ki a készülék számára a legmegfelelőbb helyet a pulton, a mosogató mellett. 
5. Alábbi szerszámokra lesz szüksége a beszereléskor: olló/sniccer, csavarhúzó, esetleg csípőfogó. 

Műanyag csövek méretre vágása:
1. Savas víz kimenet csöve: vágja le a műanyag cső hosszát akkorára, hogy a savas víz kimeneti pontját elérje és a mosogatóba a savas víz 

pedig gond nélkül belefolyhasson. Annyit hagyjon rá, hogy a rendelkezésre álló hossz elegendő legyen olyan esetekre, amikor a savas vizet 
össze akarja gyűjteni edénybe külsőleg történő használatra (pl. arcmosás) vagy növények kezelésére (öntözés). A savas víz kimenetére 
csatlakoztassa a méretre vágott műanyag csövet. Könnyebb ezt megtenni, ha a kimeneti csatlakozót csavarjainak kitekerésével leveszi és 
úgy húzza rá a csövet.

2. Csapvíz bemenet csöve: ha a készülék és a csaptelep közötti távolsághoz képest a műanyag cső túl hosszú, akkor vágja méretre azt, majd 
csatlakoztassa az előzőekhez hasonlóan a készülékhez. 

Útváltó csap felszerelése:

a.) Szabványos szűrővel (perlátor) 
ellátott, belsőmenetes csapok 
esetén

Tekerje fel az adaptergyűrűt az 
útváltó csapra.

Tekerje ki a vízcsapból a szűrőt (perlátort). 

Tekerje be a helyére az útváltó csapot (lásd 1-5. ábrák).

b.) Szabványos szűrővel (perlátor) ellátott, külsőmenetes csapok esetén 

Tekerje ki a vízcsapból a szűrőt (perlátort). 

Tekerje be a helyére az útváltó csapot (lásd 1-2. ábrák).

c.) Régebbi típusú, belsőmenetes csapok esetén 

Tekerje ki a vízcsapból a szűrőt (perlátort). 

Tekerje be a helyére az útváltó csapot (lásd fenti 1-2. ábrák).

d.) Régebbi típusú, külsőmenetes csapok esetén 

Használja a csomagban található átalakító szettet, az ábra szerint
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Vízionizátor besszeszerelése:
Az alábbi összeszerelési rajz alapján szerelje be a készüléket.

Amennyiben a készüléket a falhoz rögzítve szeretné tartani, a fali rögzítő elem felhasználásával ezt megteheti. 

Beüzemelés:
A készülék beszerelését követően csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzatba. Nyissa ki a konyhai csaptelepet, állítsa hidegvízre, majd 
fordítsa el az útváltó csapot vízszintes helyzetbe, azaz engedje a hidegvizet a vízionizátorba. Pár másodperc múlva a vízionizátor lúgos víz és
savas víz kimenetén megjelenik a víz. Az első fogyasztás előtt 5 percig folyassa a vizet át a készüléken, átmosva ezzel a szűrőbetétet. 

Kezelőpanel és funkciói 
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Ionizált víz előállítása 

Használat előtt, első lépésként mindig állítsa át az útváltó csapot a mosogató vízcsapján, hogy a csapvíz belefolyhasson a készülékbe. (Előtte 
győződjön meg, hogy a vízcsapból 40°C-nál hűvösebb, azaz nem forró víz folyik ki!) A készüléken alaphelyzetben a mindennapi fogyasztásra 

javasolt, pH 9,5 értékű víz jelzőfénye világít (kivéve, ha előzőleg a 8,5-9 pH értékek voltak kiválasztva). 

Lúgos víz: nyissa ki a vízcsapot, a víz belefolyik a készülékbe. El kezd villogni az „Alkaline” felirat fénye, és 3 sípszót ad a készülék, a víz
fogyasztható. Ha más értékű lúgos vizet szeretne, nyomja meg a szükséges gombot a kívánt pH értékű lúgos víz kiválasztásához. Az 
adott gomb melletti jelzőfény fog világítani és 3 sípszó után fogyasztható a víz. A vízcsap elzárását követően felváltva fog villogni az 
„Alkaline” és az „Acid” felirat fénye, majd a készülék stand-by állapotba áll.

pH semleges víz: nyissa ki a vízcsapot, a víz befolyik a készülékbe. El kezd villogni az „Alkaline” felirat fénye. Nyomja meg a pH 7,0 kiválasztó
gombot, jelzőfénye kivilágít és a készülék 3 sípszót ad, az „Alkaline” felirat fénye kialszik, a víz fogyasztható. Mind a lúgos, mind a savas 
kimenet ekkor elektrolízismentes. A vízcsap elzárását követően a készülék stand-by állapotba áll és automatikusan kiválasztódik a pH 9,5 

értékű víz és jelzőfénye .

Savas víz: nyissa ki a vízcsapot, a víz befolyik a készülékbe. El kezd villogni az „Alkaline” felirat fénye. Nyomja meg a szükséges gombot a
kívánt pH értékű savas víz kiválasztásához. A kiválasztáskor kivilágít az adott gomb jelzőfénye, a sípszó folyamatosan pityeg és világít az 
„Acid” felirat fénye, a víz értéke beállt. Ha más értékű savas vizet szeretne, nyomja meg a szükséges gombot a kívánt pH értékű savas víz 
kiválasztásához. Az adott gomb melletti jelzőfény fog világítani és a sípszó folyamatosan pityeg, a víz értéke beállt. A vízcsap elzárását 
követően felváltva fog villogni az „Alkaline” és az „Acid” felirat fénye, majd a készülék stand-by állapotba áll és automatikusan kiválasztódik 

a pH 9,5 értékű víz és jelzőfénye . A lúgosító vízionizátor feladata elsődlegesen a lúgos víz előállítása, a savas víz pH értékét 
befolyásolja a készülékbe befolyó víz összes oldottanyagának ásványi anyag mennyisége. Ezért a savas víz előállításához esetenként a 
sóadagolón keresztüli plusz ásványi anyag (pl. só) hozzáadása szükséges lehet.

Figyelem: a készülék üzemelése alatt (kivéve pH 7,0 kiválasztásakor) mindig világít az Alkaline (Lúgos, zöld) vagy Acid (savas, piros) felirat
fénye. Minden alkalommal, amikor leáll az ionizált víz készítése, a készülék elektronikája automatikusan elvégez egy belső tisztítást az 
elektródákon. Amikor elkészült vele, a felváltva villogó fények (piros/zöld) kialszanak és a készülék stand-by, energiatakarékos üzemmódba áll.

Figyelmeztető fények 

Tisztítás
figyelmeztető 

lámpa

Ha az intenzív tisztítás figyelmeztető 
fény világít, kérjük, nyissa ki a csapot,
nyomja meg a „Clean” gombot. A fény
ekkor villogni kezd és zenét játszik a
készülék. Figyelem! Közben, biztonsági
okokból, ne hagyja magára a
készüléket.

A tisztítást követően a fény kialszik, a 
zene abbamarad és a pH 9,5
mindennapi fogyasztásra javasolt
vízminőség (alapbeállítás) kiválasztásra 
kerül automatikusan. Zárja el a csapot.

Szűrőbetét csere 
figyelmezető 

lámpa

Ha a szűrőbetét csere figyelmeztető lámpa 
kigyullad, a szűrőbetét elérte a 
maximálisan megszűrt víz mennyiségét. 
Azonnali csere szükséges, annak
érdekében, hogy megfelelő legyen a víz 
minősége az ionizáláshoz. 

Ha megtörtént a szűrőbetét cseréje, 
nyomja meg és tartsa lenyomva 3
másodpercig a „Filter change” (Szűrőbetét 
csere jelzést törlő) gombot. Ha hall egy 
hosszú hangjelzést és a fény kialszik,
engedje fel a gombot.

Figyelem: 50 liter víz ionizálását követően gyullad ki a Tisztítás figyelmeztető lámpa, amely jelzi, hogy aktuális elvégezni egy belső, intenzív 
elektródatisztítást. Ez az érték gyárilag van beállítva, nem módosítható ennél a típusnál.

Vízionizátor karbantartása

A jelzőfények által figyelmeztetett tisztításon és szűrőcserén kívül alkalmanként vízkőtelenítést kell végezni, ha a vízátfolyás szemmel láthatón 
lecsökkent. A vízkövesedést le lehet csökkenteni, ha valamilyen vízkőzúzó eszközt (elektromost vagy mágnesest) alkalmazunk a készülék előtt 
(pl. az útváltó csap után, a csapvíz bemeneten).
Szűrőbetét jellemzői 

Csúcstechnológiás hosszú élettartamú kókuszdióhéj rostból készült aktív szén szűrőbetét szűri meg a bemenő vizet.  
Alapanyaga: ezüstszálas kókuszdióhéj. Maximális átfolyás: 3,0 liter/perc (6 bar nyomáson)
Szűrés feladata: oldottanyag tartalom csökkentése (szerves vegyületek 98%-át megköti), szennyező és szagrontó anyagok, klór és 
származékainak eltávolítása. Ezüst tartalom: antibakteriális hatás.
Javasolt szűrőbetét csere: 12.000 liter átfolyt víz után vagy évente, amelyik előbb bekövetkezik. Ha még nem világít a fény, de a víz ízén negatív 
változást észlel, abban az esetben is azonnal cseréljen szűrőbetétet! 

Figyelem: a szűrőcsere figyelmeztetés átfolyt víz mennyiséget figyeli. A szűrőbetét maximális kapacitása 12.000 liter, ha ezt eléri, jelez a fény. 
A szűrőbetét élettartamát befolyásolja a bemenő víz minősége! A szűrőbetét (és egyben a készülék) élettartamát növelheti, ha a készülék előtt 
2-3 (vagy több) lépcsős előtisztítást alkalmaz a hálózati vízen. Ekkor a készülék nem a konyhai csaptelepből veszi a vizet (útváltóval), hanem -
általában a pult alatt elhelyezett- hálózati vízbekötésre szerelt víztisztítóból veszi a már előszűrt vizet. Ilyen igény esetén keresse a készülék 
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értékesítőjét! 

Szűrőbetét cseréje 

A szűrőbetét cseréjéhez zárja el a vízcsapot és áramtalanítsa a készüléket. Ha 
rögzítve van a falhoz, akassza le a tartóról. Csak eredetei szűrőt használjon. 

1. Nyissa ki a fedelet.
2. Óramutató járásával ellentétesen tekerje ki a szűrőbetétet, majd emelje felfelé. 

Figyelem: a készülék függőleges helyzetben álljon közben, nehogy a benne lévő 
víz bekerüljön a készülék belsejébe.

3. Helyezze be az új szűrőbetétet lefelé nyomva, majd betekerve óramutató 
járásával megegyezően (behelyezéskor figyelje, hogy a készüléken és a 
szűrőbetéten lévő nyilacska azonos oldalon legyen, különben nem fog üzemelni 
a készülék helyesen!).

4. Zárja (pattintsa) vissza a fedelet.
5. Fedélzárás előtt ajánlott üzemelés közben átnézni a készüléket esetleges 

szivárgás felfedezése végett.  (Szűrőbetét: -03041-) 
6. Tegye vissza a készüléket a helyére, amennyiben a falhoz rögzítve tartja.
7. Első fogyasztás előtt 5 percig folyassa a vizet át a készüléken, átmosva ezzel az 

új szűrőbetétet. 

Ionizált lúgos víz fogyasztása

Az ionizált lúgos víz fogyasztásának előnyei:

 tisztítja a bélfalakat, azaz eltávolítja a raktározott savas szennyeződéseket és mérgeket, közömbösíti a szervezetünkben felhalmozódott 
bomlástermékeket, káros lerakódásokat

 segíti a tápanyagok felszívódását, méregteleníti a szervezetet,
 segíti az általánosan jó egészségi szint és gyógyulás elérését azzal, hogy normalizálja a szervezet pH egyensúlyát,
 ahogyan a mérgek ürülnek a szervezetből, úgy erősödik az immunrendszer,  
 az A-, E- és C-vitaminhoz, valamint a szelénhez hasonlóan erős és hatékony antioxidáns hatással rendelkezik, ezáltal eltakarítja a szabad 

gyökök túlnyomó részét a szervezetből, így csökkenti a rákos megbetegedések kialakulásának veszélyét, 
 Csecsemők, illetve kisgyermekek számára egyszerű módszer a kalcium (Ca) beépülésének fokozására,  
 az lúgos víz fokozza a vér oxigénszállító képességét, növelve szervezetünk energiaszintjét és mentális tisztaságát, csökkenti a stresszt,
 a vízben lévő ásványi anyagok (pl. kalcium, nátrium, kálium, magnézium stb.) ionizált állapotba kerülnek és így nagyobb hányadban és 

könnyebben szívódnak fel szervezetünkben,
 az ivóvíznél hatszor hatékonyabban hidratálja a szervezetet,
 jótékonyan hat az úgynevezett életkortól függő és más betegségek kezelésénél. (II. típusú cukorbetegség, szívbetegség, magas vérnyomás, 

elhízás, reuma, köszvény, csontritkulás, asztma, szénanátha, allergia, vesekő, depresszió, felszívódási zavarok, savtúltengés, 
gyomorfekély, szorulás)

 négyhónapos intenzív fogyasztás után puhává és selymessé teszi a bőrt,  
 nagy mennyiségű energiát ad, fokozza az atletikus teljesítőképességet, növeli a vitalitást 
 negatív töltöttsége miatt fékezi az öregedési folyamatokat.

Hogyan fogyasszunk ionizált lúgos vizet?
Az alkalikus ionizált víz méregtelenítő hatású, ezért kérjük, hogy csak fokozatosan kezdje el fogyasztani! 
A fokozatosság betartása enyhíti az intenzív méregtelenítési folyamat mellékhatásait, melyek a következők lehetnek: meghűlés, illetve 
influenzaszerű tünetek, fejfájás, kiütések, hasmenés és/vagy émelygés. 
A vizelet ürítés gyakoribbá válhat és a vizelet színe is sötétedhet, ahogy növekszik az elfogyasztott ionizált lúgos víz mennyisége és a
méregtelenítés beindul.
Amint a szervezet elér egy méregtelenítési szintet, úgy igazodik hozzá a vizelet színe is. Ha a méregtelenítési folyamat kényelmetlenné válna,
akkor javasolt a víz pH szintjének a csökkentése mindaddig, amíg a tünetek mérséklődnek.

Ébredés után javasolt egy-két pohár ionizált lúgos víz elfogyasztása az újra hidratáláshoz és a test stimulálásához. Az ionizált lúgos vizet a nap
folyamán mindig fogyaszthatjuk, kivétel az étkezések előtt fél órával, étkezés közben és utána fél óráig! Az evés közben fogyasztott lúgos víz 
lassítja az emésztési folyamatot.

Szervezetünk pH szintjének megmérése:
Szervezetünk elsavasodásának legegyszerűbb módja, ha azt a gyógyszertárban kapható pH indikátor papírral végezzük el. Mivel a reggeli 
vizelet mindig savas, ezért a valós állapotot a déli, délutáni vizeletéből mérje meg. Ideális esetben a tesztcsíkon kék színt fog látni, ez azt jelenti, 
szervezete sav-lúg egyensúlya megfelelő (pH értéke 7-7,5). Amennyiben zöld szín jelenik meg az indikátoron (pH értéke 5,0-6,0), azt jelenti, 
hogy a szervezete elsavasodott, minél hamarabb életmód változtatásra, intenzív lúgosításra (lúgos ételek, italok fogyasztására) van szükség. A
sárga szín súlyos betegségekre utal, ez esetben célszerű teljes körű kivizsgálásnak alávetni magát, hogy minél előbb egyensúlyba hozza 
szervezetét.
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Kutatások kimutatták, hogy elsavasodás esetén lényeges változást a napi több mint 2 liter lúgos vízfogyasztás eredményez. Szervezetünk
átlagosan 2-3 liter folyadékot veszít naponta. Ezt a mennyiséget érdemes jó minőségű lúgos vízzel pótolni. 

Figyelem: a lúgos értéket mutató szervezetnek nincs szüksége (további) lúgosításra! Semleges, pH 7,0 értékű szűrt víz fogyasztásával és 
helyes táplálkozással, ill. életmóddal az egyensúly megtartható. Intenzív lúgos víz kúra előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét!

A savas víz hatása a szervezetünkre:
 eredményesen kezelhetők a bőrkiütések, pattanások, bőrbetegségek, 
 gyógyítja a krónikus száraz szemeket,
 bizonyítottan jó az ekcéma kezelésére,
 jótékony hatással van korpa kezelésében,
 hajmosáskor öblítő vízként alkalmazva a haj csillogó és egészséges lesz,  
 puhítja, hidratálja a bőrt, 
 sikeresen kezelhető a cukorbetegség okozta lábszárfekély, 
 a sebek gyorsabban gyógyulnak, hatásosan fertőtleníthetők,  
 a bőrgomba kezelésére is kiválóan alkalmas, 
 enyhíti a rovarcsípések, okozta égető, viszkető érzést, 
 elpusztítja a legtöbb baktériumot,
 égéstől sérült bőrfelület, hamarabb gyógyul, 
 Ionizált savas vízzel megmosva fertőtleníthetjük az élelmiszereket, pl a zöldségeket, gyümölcsöket,  
 megfázások esetén orrcseppként alkalmazva az eldugult, náthás orrot teszi szabaddá.

Hibaelhárítások

Jelenség A probléma oka és elhárítása

Nem világít stand-by (üzemen kívüli) állapotban a pH 9,5
vízminőség választó gomb jelzőfénye. 

Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e elektromos aljzatba, 
ha igen, az aljzat jó-e.

Üzemelés (ionizálás) közben nem világít az Alkaline vagy az Acid
lámpa.

1. A víznyomás túl alacsony, a készülék nem megfelelően működik, 
alkalmazzon a vízhálózatán nyomásfokozó szivattyút.

2. Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét megfelelően van-e betéve. A 
készülék nem működik, ha a szűrőbetét nincsen a helyén. 

3. Lehet, hogy megtekeredett a csapvíz bementi cső, tekerje ki. 

Az ionizált víz vagy a pH semleges víz piszkosan jön ki a
készülékből. 

1. Lehetséges, hogy szűrőbetétet kell cserélni? (A szűrőbetétet
keresse a készülék forgalmazónál.)

2. Talán a vízcsap csak félig van nyitva: kérjük, nyissa teljesen ki a
vízcsapot, hogy nagyobb mennyiségű víz folyhasson át a 
készüléken.

3. Világít a Tisztítás figyelmeztető lámpa? Kérjük, végezze el a 
tisztítást.

Az ionizált lúgos víz fehér színű, zavaros. 

A frissen kiengedett ionizált lúgos víz először mindig fehér színű, ezt a 
légbuborékok okozzák, amelyek az elektrolízis folyamata alatt
keletkeznek. Átlátszóvá fog válni a víz rövid időn belül, teljesen 
biztonságosan fogyasztható.

Az ionizált lúgos vizet tároló edényben úszó, fehér anyag látható,
illetve a belső falán vékony lerakódás keletkezik. 

1. A fehér uszadék kikristályosodás (kalcium), amely a kalcium-ion és
a levegőben lévő karbon dioxid reakciója során jön létre. A víz 
biztonsággal fogyasztható.

2. A falon vékony réteg is kalcium kristály. Távolítsa el ecettel.

Hosszabb ideig nem használja a vízionizátort.
Kérjük, bizonyosodjon meg, hogy a vezeték ki legyen húzva az
aljzatból. Távolítsa el a szűrőbetétet a készülékből és szerelje le az 
útváltó csapot.

A gégecsőből kifolyó víz egyre lassabban és lassabban áramlik ki. 
Lehetséges, hogy kikristályosodott kalcium kristályok rakódtak le a
gégecsőben, és akadályozzák a vízáramot. Kérjük, tisztítsa ki a cső 
belsejét (pl. ecet+víz fürdőbe téve). 

Amint a vízionizátor rendellenesen működik, amely a fenti hibaelhárítások egyikével sem hozható helyre, azonnal hívja a készülék értékesítőjét 
vagy a szerelőt! 

Ionizált víz pH/ORP értéke: függ a készülékbe érkező vízben lévő ásványi anyagok mennyiségétől (vízkeménységtől), az elektródákra érkező 
elektromos feszültségtől és a víz átfolyási sebességétől. Minél több az ásványanyag a bemenő vízben, és/vagy minél kisebb a víz átfolyás 



Oldal: 7 / 10

sebessége (a csap megnyitásának mértékével szabályozhatjuk), annál intenzívebb a lúgosítás mértéke. Az elektródákra érkező feszültséget a 
készülék automatikusan állítja be (változtatja meg) a kívánt pH érték kiválasztásakor.

Főbb jellemzők

Áramfelvétel AC: 220V / 50Hz

Fogyasztás 100-200W

Elektródák Anyaga: nanométeres, platinával bevont titán ötvözet. Mennyisége: 5

db. Össz felület: 450cm2

Bemenő víz megengedett nyomása 2-6 bar

Elektrolízis módja Folyamatos elektrolízis technológia (beépített vízmennyiség és

hőmérséklet mérőműszer). 

Készülék védelem 10A biztosíték és elektromos tábla: 2A, beépített túlmelegedés elleni

védelem.

Elektrolízis Ionizált víz termelése: 1-3 liter. Ionizált víz szintjei: 4 lúgos (pH 8,5-9-

9,5-10) és 2 savas (pH 3,9-5,5). Az Folyamatos lúgos ionizálás max.

lehetséges időtartama: 1-2-es szint kb. 1 óra és a 3-4. szint kb. ½ óra. 

Elektróda-tisztítás automatikusan, minden használatkor az ionizálást

követően, a vízcsap elzárása után történik meg. Ha intenzív elektróda-

tisztításra van szükség, akkor a Tisztítás figyelmeztető lámpa világít. 

Méretek magasság: 310mm x hosszúság: 200mm x szélesség: 120mm

Súly 3,5kg

Tisztító egység (Ezüstözött aktívszén) Kapacitás:12.000 liter átfolyt víz, szűrés: oldottanyag tartalom 

csökkentése, szennyező és szagrontó anyagok, klór eltávolítása, 

antibakterizálás.

Maximálisan megengedett bemeneti víz hőmérséklete 40°C

Elektromos vezeték hossza kb. 1,5 méter

Szűrőcsere nyilvántartás

A szűrőcseréket az alábbi táblázatban rendszeresen rögzítse! 

Dátum

03041

vízionizátor

szűrőbetét 

Dátum

03041

vízionizátor

szűrőbetét 

1. 9.

2. 10.

3. 11.

4. 12.

5. 13.

6. 14.

7. 15.

8. 16.
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Jótállási jegy
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új, tartós fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet alapján. 
Vízionizátor
Típusa:
Gyári sorszáma:

PurePro JA-103
SN …….……………………………

Értékesítő
neve:

címe:

                                                elérhetőségei:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……………………………….…………
aláírás+p.h.

Gyártó:
Importőr: 

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: …………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aláírás:……………………………….p.h.:……………………………...……
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Jótállási feltételek és jogok

- A PurePro vízionizátorhoz 1 év jótállás jár, mely valamennyi meghibásodott alkatrészre (kivéve szűrőbetét), 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 6 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 (2-6 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 (szűrőbetét, 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 gyári sorszámát és 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! 


