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N =_fwTlkpÁdf=biŐÍoÁplh=

=
·= lisAppA=bi=Ép=TAoTpA=_b=rTApÍTÁpAfkhAT===
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=

 

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 fá-
góelmezíeíés 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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PKO= pzÉrÉlésá=uíasííások=

=
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=

=
=

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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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=
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ccáááállááss==ááddőőííKK==

= =



jfkfpAiT=
pó=ÉlÉkírolízás=családá=úszómÉdÉncékÜÉz=

cÉlÜasználóá=kézákönóv=VKLV=oldal=
=
=
AA  ÖÖaarraannccááaa  éérrvvéénnóóÉÉssssééÖÖéénnÉÉkk  kkoorrllááííaaáá  ==
==

kkÉÉmm  ÉÉssnnÉÉkk  aa  ÖÖaarraannccááaa  ÜÜaaííáállóóaa  aalláá  ::  
NNKK== AAzz==ÉÉsszzkköözz==bbÉÉsszzÉÉrrÉÉllééssÉÉkkoorr==kköözzrrÉÉmműűkkööddőő==ÜÜaarrmmaaddáákk==ffééll==ééss==aazz==áállííaallaa==bbáázzííoossííííooíííí==aallkkaaíírréésszzÉÉkkKK==
OOKK== AA==ÜÜÉÉllóóííÉÉllÉÉnn==bbÉÉsszzÉÉrrÉÉllééssbbőőll==aaddóóddóó==kkáárrookkKK==
PK= jjáánnddÉÉnn==oollóóaann==éérroobblléémmaaII==aammÉÉllóóÉÉíí==vváállííoozzííaaííáássII==bbaallÉÉssÉÉííII==sszzaakksszzÉÉrrűűííllÉÉnn==kkÉÉzzÉÉllééssII==aa==vvééÖÖffÉÉllÜÜaasszznnáállóó==vvaaÖÖóó==aazz==

áállííaallaa==mmÉÉÖÖbbíízzooíííí==sszzaakkÉÉmmbbÉÉrr==ÖÖoonnddaaííllaannssááÖÖaaII==aa==nnÉÉmm==ÉÉnnÖÖÉÉddééllóóÉÉzzÉÉíííí==jjaavvííííáássookkII==ííűűzzkkáárrII==áárraaddáássII==vváálllláámmkkáárrII==
ffaaÖÖóókkáárrII==ffÉÉÖÖóóvvÉÉrrÉÉss==kkoonnfflláákkííuuss==vvaaÖÖóó==bbáárrmmáállóóÉÉnn==mmááss==rrÉÉnnddkkíívvüülláá==ÉÉssÉÉmméénnóó==ookkoozzKK===

=
=

ccffddvvbbiibbjj::  AA  ÖÖaarraannccááaa  nnÉÉmm  vvoonnaaííkkoozzáákk  ssÉÉmmmmáállóóÉÉnn  oollóóaann  mmÉÉÖÖÜÜáábbáássooddooíííí  ÉÉsszzkköözzrrÉÉII  aammÉÉllóó  aa  jjÉÉllÉÉnn  úúíímmuuJJ
ííaaííóóbbaann  ffooÖÖllaallíí  bbáázzííoonnssááÖÖááII  sszzÉÉrrÉÉllééssááII  ÜÜaasszznnáállaaííáá  ééss  kkaarrbbaannííaarrííáássáá  ÉÉllőőíírráássookk  ffááÖÖóóÉÉllmmÉÉnn  kkíívvüüll  ÜÜaaÖÖóóáássaa  mmááJJ
aaíííí  kkáárroossooddooííííKK    
==
jjáánnddÉÉnn==éévvbbÉÉnn==ffÉÉjjllÉÉsszzííjjüükk==ííÉÉrrmméékkÉÉáánnkkÉÉíí==ééss==sszzooffíívvÉÉrrÉÉáánnkkÉÉííKK==bbzzÉÉkk==aazz==úújj==ffÉÉjjllÉÉsszzííééssÉÉkk==nnÉÉmm==ffÉÉllííééííllÉÉnnüüll==kkoommééaaííáábbáálláássÉÉkk==
aazz== ÉÉllőőzzőő== vváállííoozzaaííookkkkaallKK==AAzz== áállóóÉÉnn==úújj== ffÉÉjjllÉÉsszzííééssűű== ííÉÉrrmméékkÉÉkkÉÉíí== ééss== sszzooffíívvÉÉrrÉÉkkÉÉíí== nnÉÉmm== sszzaabbaadd==aa== rrééÖÖáá== ííÉÉrrmméékkÉÉkkÜÜÉÉzz==aa==
ÖÖaarraannccááaa==kkÉÉrrÉÉííéénn==bbÉÉllüüll==ffÉÉllÜÜaasszznnáállnnááKK==
==
AA  ÖÖaarraannccááaa  ááÖÖéénnóóbbÉÉ  vvééííÉÉllÉÉ  
=
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=
=
ssoonnaaííkkoozzóó  ííöörrvvéénnóóÉÉkk  ééss  jjooÖÖvvááííáákk  
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=
=


