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pzÉrÉlésá=és=kÉzÉlésá=úímuíaíó=OKLNO=oldal=

=
=
TAoTAiljgbdvwÉh=
=
N A=csomaÖ=íaríalma=________________________________________________________=P 
O _ÉszÉrÉlés=______________________________________________________________=P 

OKN mluÖ=C=mlaó=ée=szávaííóú=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4 
OKO ée=szonda=és=a=bÉfÉcskÉndÉző=kör=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4 

P ÜzÉmbÉ=ÜÉlóÉzés=_________________________________________________________=R 
PKN A=mluÖ=C=élaó=ée=modul=akíáválása=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=R 
PKO A=mÉdÉncÉvíz=mánőséÖénÉk=ÉllÉnőrzésÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=T 
PKP éeJéríék=bÉállííása=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=T 

4 jÉnűbÉállííások=__________________________________________________________=U 
4KN sálíozíaíÜaíó=éaraméíÉrÉk=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=U 
4KO A=éaraméíÉrÉk=mÉÖválíozíaíásaW=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=U 

R hÉzÉlés=_________________________________________________________________=V 
RKN A=ée=szonda=kalábrálásaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=V 
RKO TéláÉsííés=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN 

S _ázíonsáÖ=______________________________________________________________=NN 
T dAoAkCfA=_____________________________________________________________=NN 

TKN A=Öarancáa=ádőíaríama*=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN 
TKO A=Öarancáa=íárÖóa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN 
TKP gavííások=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN 
TK4 A=Öarancáa=érvénóÉsséÖénÉk=korláíaá=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN 
TKR A=Öarancáa=érvénóÉsííésÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NO 
TKS goÖszabálóok=és=váíák=rÉndÉzésÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NO 

U hÖokvbwbTsÉabibj= __________________________________________________=NO 
=



ée=szabálózó=készülék=taíÉrsalíÜoz=
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N =A=CpljAd=TAoTAijA=

jáÉlőíí=a=szÉrÉlésí=ÉlkÉzdÉnéI=ÉllÉnőrázzÉ=a=csomaÖ=íaríalmáíW=
ü= N=éluÖ=C=élaó=ée=szávaííóú=

ü= N==ée=szonda=

ü= R=m=félkÉménó=íömlő=

ü= N=szívócsonk=

ü= ½’’Jos=adaÖoló=csaílakozó==

ü= ½’’Jos=szondaíaríó=

ü= halábráló=folóadékI=TJÉs=és=NMJÉs=éeJéríék=

ü= N=röÖzííőcsomaÖ=EcsavarokI=síbKF=
=

O =_bpwbobiÉp=

hövÉssÉ=az=alábbá=lééésÉkÉí=a=éluÖ=C=élaó=ée=modul=bÉszÉrÉléséÜÉzK=
A=modul=és=íaríozékaának=szÉrÉlésÉ=száÖorúan=az=alábbá=rajzoí=kövÉssÉW=
=

=
= =



ée=szabálózó=készülék=taíÉrsalíÜoz=
pzÉrÉlésá=és=kÉzÉlésá=úímuíaíó=4KLNO=oldal=

OKN= mluÖ=C=mlaó=ée=szávaííóú==
EíávolsáÖa=az=ÉlÉkírolízás=készülékíől=Z=maxK=O=mF==
=

·= oöÖzíísÉ=a=ée=szávaííóúí=a=falra=a=mÉllékÉlí=röÖzííő=készlÉííÉlK=
·= Csaílakozíassa=a=szávaííóúí=az=ÉlÉkírolízás=készülék=fÉkÉíÉ=kámÉnÉíérÉW=

=

=
=

OKO= ée=szonda=és=a=bÉfÉcskÉndÉző=kör=
=

NK= Csaílakozíassa= a= ée= szávóáÖra= a= szállííoíí= íömlőíK= ÜÖóÉljÉn= a= nóíllal= jÉlzÉíí= áránóra= a= éeJ
szávaííóú=fÉdÉlénK=

OK= hössÉ=a=éeJbÉfÉcskÉndÉző=kámÉnÉíéí=a=csaílakozíaíó=közdarabra= EtaíÉrsalí=részÉI=szÉrÉlvÉ=
vanF=a=másák=íömlővÉl=és=a=íaríozékcsomaÖban=lévő=állÉszíővÉlK=

PK= Távolíísa=Él=a=csaílakozíaíó=ádomon=a=szonda=ÜÉlóéről=a=kuéakoíI=jÉlöljÉ=bÉ=és=fúrja=ká=ÜÉlóbÉn=
a=csövÉíK=Csavarja=íÉflon=szalaÖÖal=a=ÜÉlóérÉ=a=szondaíaríóíK==

4K= celíéílenül íegóe el a szállííoíí kuéakoíI merí a szonda kalábrálásakor szüksége lesz rá 
Emosí és később mándágF.=

RK= Távolíísa=Él=a=éeJszonda=véÖéről=a=Öumá=védőkuéakoíK=kóomja=a=szondáí=a=szondaíaríóba=és=
csavarja=a=közdarab=íÉíÉjérÉ=EÖóőződjön=mÉÖ=rólaI=ÜoÖó=káfoÖásíalanul=állÉszkÉdákFK=

SK= Csaílakozíassa=a=éeJszonda=kábÉléí=E_kCF=a=taíÉrsalí=vÉzérlődobozáÜozK=



ée=szabálózó=készülék=taíÉrsalíÜoz=
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=

= =

=

=

=
=

P =Üwbj_b=ebivbwÉp=

PKN= A=mluÖ=C=élaó=ée=modul=akíáválása=
A=taíÉrsalí=ÉlÉkírolízás=készülék=auíomaíákusan=érzékÉlá=a=éluÖ=C=élaó=ée=modul=jÉlÉnléíéíK=
NK= Távolíísa=Él= a= "éluÖ=and=élaó=ée"=cámkéí=a=bal= fÉlső= sarokbólK=jÉÖjÉlÉnák=a=éeJszabálóozás=

mÉnűjénÉk=kájÉlzőjÉK=
OK== kóomja=OJP=méJÉn=kÉrÉszíül=a= ÖomboíI= a= kééÉrnóő=bÉkaécsolI= és= mÉÖjÉlÉnák= a= válJ

loÖó=ée=="MM"=jÉlzésK=
PK= A= ée= szabálózó= akíáválásáÜoz= adja= bÉ= a= „VP”= kódoí= a= kövÉíkÉzőkéééÉnW= sálassza= ká= a= „V”=

számoí= a= ÖombokkalI= majd= a= mÉÖnóomásával= ÜaÖója= jóvá= a= váJ
laszíásíK==
=
rÖóanÉz=az=Éljárás=a=másodák=számjÉÖÖóÉl=ásK=

4K= A= kájÉlző= a= "Cm"= fÉláraí= mÉÖjÉlÉnííésévÉl= kérá= a= mÉdÉncÉ= ííéusának= közléséíK= eaÖója= jóvá= a=
Öomb=lÉnóomásávalI=Ékkor=mÉÖjÉlÉnák=a=„NR”=éríékK=

=
=

RK= Írja=bÉ=a=kódoí=az=alábbá=íáblázaí=szÉráníI=majd=ÉrősíísÉ=mÉÖ=a== Öomb=lÉnóomásávalK=
=
=



ée=szabálózó=készülék=taíÉrsalíÜoz=
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=
=

=
A mlug & mlaó ée modul íeleéííve van. 

= =



ée=szabálózó=készülék=taíÉrsalíÜoz=
pzÉrÉlésá=és=kÉzÉlésá=úímuíaíó=TKLNO=oldal=

PKO= A=mÉdÉncÉvíz=mánőséÖénÉk=ÉllÉnőrzésÉ=
=
A=készülék=Élső=üzÉmbÉ=ÜÉlóÉzésÉ=Élőíí=és=a=szÉzon=kÉzdÉíén=mándáÖ=ÉllÉnőrázzÉ=az=alábbáakaíW=
=
A=mÉdÉncÉ=vázÉ= ÁííÉíszőI=alÖaJ=és=ülÉdékmÉníÉs=

sízkÉménóséÖW=TACLTe=
A=víz=mÉÖfÉlÉlőÉn=káÉÖóÉnsúlóozoíí=lÉÖóÉn=ETACI=TeFW=
A=TACI=a=vízbÉn=oldoíí=bákarbonáíok=koncÉnírácáójáí=muíaíja=
A= TeI= a= vízkÉménóséÖÉí= muíaíjaI= azaz= a= vízbÉn= oldoíí= kalcáumJ=
vaÖó=maÖnézáumsók=koncÉnírácáójáíK=
=

ée=éríék= TIM=J=TI4=közöíí=
BármálóÉn vÉgószÉrÉs vízkÉzÉlésí ás használI a klór haíékonósága góorsan 
csökkÉn a ée növÉkÉdésévÉlI és magas vagó ánsíabál ée ÉsÉíén fokozódák a 
vízkőkééződésK 
=

=

PKP= éeJéríék=bÉállííása=
A=készülék=Öóárá=bÉállííása=TIO=éeJéríékK=bnnÉk=az=éríéknÉk=a=módosííásáí=az=RK=fÉjÉzÉí=NK=és=OK=éoníJ
jában=lÉíríak=szÉrání=lÉÜÉí=ÉlvéÖÉznáK=
=

A ée-élug & élaó ée modul már üzemel. 
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4 =jbkŰ_bÁiiÍTÁplh=

4KN= sálíozíaíÜaíó=éaraméíÉrÉk=
=

hód= cunkcáó= _Éállííás=

 

hézá=bÉfÉcskÉndÉzés=
iÉÜÉíővé=íÉszá=a=mÉdÉncÉ=ée=éríékénÉk=kézá=bÉállííásáí=az=adaÖoJ
lás=mÉÖválíozíaíása=nélkülI=vaÖó=a=ée=szávaííóú=bÉüzÉmÉlésÉkorK=

MJVIR=éÉrc=

 

A=ée=szonda=bÉállííása=
jÉÖ=lÉÜÉí=jÉlÉnííÉná=a=készülék=kájÉlzőjén=azí=a=ée=éríékÉíI=amÉlóÉí=
ÜaÖóománóos=mérőÉszközzÉl=méríK=

A=kájÉlzÉíí=éríék==
H=L=J=MIR=B=

 A=ée=szonda=kalábrálása=ée=T=és=ée=NM=folóadékkal=
A=mÉÖfÉlÉlő=ée=szabálóozás=érdÉkébÉn=szükséÖ=van=a=szonda=kaJ
lábrálására=mándÉn=szÉzon=kÉzdÉíén=és=mándÉn=szondacsÉrÉ=alJ
kalmávalK=

=SKNK=fÉjÉzÉí=

 

A=mÉdÉncÉ=íérfoÖaíának=bÉállííása=
_ÉállííÜaíja=a=ée=korrÉkcáós=vÉÖószÉr=adaÖolásá=mÉnnóáséÖéí=a=
mÉdÉncÉ=íérfoÖaíáíól=füÖÖőÉnK=bzí=a=éaraméíÉrí=a=készülék=bÉJ
üzÉmÉlésÉ=során=kÉllÉíí=bÉállííanáK=

RJNSM=mP=

 

A=ée=szabálózó=vÉÖószÉr=káválaszíása=
A=készülék=alaébÉállííása=savas=vÉÖószÉr=Üasználaíára=vonaíkozákK=
A=mÉdÉncÉ=vázénÉk=füÖÖvénóébÉn=szükséÖ=lÉÜÉí=ÉnnÉk=a=bÉállíJ
íásnak=a=mÉÖválíozíaíására=EsavasLbázákusFK=

pavas=EéeJF=
vaÖó=lúÖos=Eée=HF=

üzÉmmód=

 

A=kívání=ée=éríék=módosííása=
dóárá=bÉállííásW=TIOK=iÉÜÉíséÖÉs=Éííől=Élíérő=alaééríék=bÉállííásaK= SIUJíól=TISJáÖ=

=

4KO= A=éaraméíÉrÉk=mÉÖválíozíaíásaW=
=

Ø= A=pÉíué=mÉnü=ÉléréséÜÉzW=nóomja=mÉÖ=a= Öomboí=P=mé=ÜosszanK=

Ø= sálassza=ká=a=funkcáó=kódoí=EjAI=AdI=CAI=CmI=CoI=pbFF=a= Öombokkal=és=érvénóÉsíísÉ=a=

válaszíásí=a= Öomb=mÉÖnóomásávalK=

Ø= sálassza= ká= a= kívání= éríékÉí= a= Öombok= ÜasználaíávalI= majd= ÉrősíísÉ= mÉÖ= a=
ÖombbalK=Az=éríék=bÉfaÖóaszíásáí=kövÉíőÉn=a=kájÉlző=vásszaíér=a=főmÉnübÉK=
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R =hbwbiÉp=

RKN= A=ée=szonda=kalábrálása=
A=éeJszonda=ÉÖó=síandard=ÖörbévÉl=rÉndÉlkÉzákI=amÉló=a=mÉdÉncÉ=Üasználaíáíól=füÖÖőÉn=módosulJ
ÜaíK=Az=oéíámálás=ÉllÉnőrzés=céljából=foníos=a=szonda=kalábrálása=a=mÉdÉncÉ=mándÉn=újraándííásakor=
vaÖó=a=szonda=csÉréjÉ=ÉsÉíénK=
=
halábrálás=Élőíí=készíísÉ=Élő=a=ée=T=ETIMNF=és=ée=NM=ENMKMNF=kalábráló=folóadékoíK=

�hészíísÉn=Élő=ÉÖó=éoÜár=csaévázÉíK==

�Állíísa= lÉ=a= szűrésíK=wárja= Él=a= szűrőrÉndszÉr= szívóJ= és=nóomóáÖáí= a= ÖolóóscsaéokkalI=ÜoÖó=nÉ=
séráccÉljÉn=ká=a=víz=a=szonda=ÉlíávolííásakorK=

�sÉÖóÉ=ká=a=éeJszondáíK=

�Az=ÉrÉdÉíá=zárókuéakoí=csavarja=a=szonda=ÜÉlóérÉK=kvfppA hf MfkahÉT dlivÓpCpAmlTI=és=ánJ
díísa=bÉ=a=szűrőíK=

=

=
= =



ée=szabálózó=készülék=taíÉrsalíÜoz=
pzÉrÉlésá=és=kÉzÉlésá=úímuíaíó=NMKLNO=oldal=

=
ÖblíísÉ=lÉ=a=éeJszondáí=vÉzÉíékÉs=vízzÉlI=majd=szárííás=és=íörlés=nélkül=ÜÉlóÉzzÉ=bÉ=a=ée=NMJÉs=kaJ
lábráló=oldaíbaK=

=
=

�Az= lÜ= fÉláraí= mÉÖjÉlÉnésévÉl= a= kalábrálás= bÉfÉjÉződákI= a= készülék= az= akíuálás= éeJéríékÉí= jÉlzáK=
AmíÖ=a=szonda=a=ée=NM=kalábráló=folóadékban=vanI=válloÖó=„NM”= fÉláraí= jÉlÉnák=mÉÖI=Éz=a=maÖas=éeJ
éríék=ráaszíó=jÉlzésÉK=A=ráaszíás=ÉlíűnákI=amání=a=íénólÉÖÉs=mÉdÉncÉvíz=éeJéríékéí=méráKF=

 
ea=az=éríék=nÉm=mÉÖfÉlÉlőI=a=kájÉlzőn="br"=fÉláraí=jÉlÉnák=mÉÖK=A=szonda=már=nÉm=ÜasználÜaíóI=iééJ
jÉn=kaécsolaíba=szakÉmbÉrrÉl=a=csÉrÉ=érdÉkébÉnK=
=

�A=szonda=vásszaÜÉlóÉzéséÜÉz=ásméí=ká=kÉll=kaécsolná=a=szűrőbÉrÉndÉzésíI=és=Élzárná=a=ÖolóóscsaJ
éokaí=EkülönbÉn=séráccÉl=a=vízFK=A=szűrő=bÉándííása=Élőíí=nÉ=fÉlÉjísÉ=Él=kánóáíná=mándkéí=ÖolóóscsaéoíK=
ŐrázzÉ=mÉÖ=a=zárókuéakoíI=az=újrakalábráláskor=szükséÖÉ=lÉsz=rá!=

=
=

= =



ée=szabálózó=készülék=taíÉrsalíÜoz=
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RKO= TéláÉsííés=
Amákor=a=mÉdÉncéí= íéláÉsííá= ElÉállííja=a= szűrésí=ésLvaÖó=lÉürííá=a=szűrőJvízforÖaíó=rÉndszÉríFI= íÉÖóÉ=a=
kövÉíkÉzőkÉíW==
Ø= Távolíísa=Él= a= szondáí=a=csőbőlI= és= íarísa=mÉÖbízÜaíóan= faÖómÉníÉs=ÜÉlóÉnI=ÉÖó= vÉzÉíékÉs=

vízzÉl=íÉlí=üvÉÖbÉnK=
Ø= ÖblíísÉ=ká=a=éÉrászíalíákus=szávaííóú=íömlőjéí=íászía=vízzÉlK=
Ø= A=éeJkorrÉkcáós=folóadék=ÜÉlóérÉ=íÉÖóÉn=íászía=vázÉíK=
Ø= A=mÉnűbÉn=állíísa=bÉ=a=„jA“=mÉnűéoníoíK=

S =_fwTlkpÁd=

T= dAoAkCfA=

A=készülék=ÉlőállííásáÜoz=műszaká=íudásunk=lÉÖjaváí=adíuk=és=a=lÉÜÉíő=lÉÖnaÖóobb=ÖondossáÖÖal=járJ
íunk=ÉlK=A=készülékÉí=mánőséÖá=ÉllÉnőrzésnÉk=ás=alávÉíÉííükK=ea=mándÉn=ÉlőváÖóázaíossáÖunk=ÉllÉnérÉ=
fÉlmÉrül=a=Öarancáa=érvénóÉsííésénÉk=lÉÜÉíőséÖÉI=az=csak=a=Üábás=alkaírészÉk=csÉréjérÉ=vonaíkozákI=
a=szállííásá=kölíséÖÉk=nélkülK==

TKN= A=Öarancáa=ádőíaríama*=
ée=szávaííóúW== O=év=
pzÉrÉlésW=és=kás=alkaírészÉk= N=Üónaé=
 

*A számla kÉlíéíől számííva 

TKO= A=Öarancáa=íárÖóa=
A= Öarancáa= mándÉn= alkaírészrÉ= vonaíkozákI= kávévÉ= azokaíI= amÉlóÉkÉí= a= íÉrmészÉíÉs= koJ
éásLÉlÜasználódás=máaíí=rÉndszÉrÉsÉn=csÉrélná=kÉllK=
A=készülék=Öarancáája=káíÉrjÉd=mándÉn=Öóárá=ÜábáraI=amÉnnóábÉn=a=készülékÉí=családá=úszómÉdÉncéJ
nél=normálás=módon=üzÉmÉlíÉíákK=hözösséÖá=mÉdÉncéknél=íöríénő=Üasználaí=ÉsÉíébÉn=a=mándÉn=ÖaJ
rancáa=érvénóéí=vÉszíáK=

TKP= gavííások=

ü= jándÉn= javííásí= szakműÜÉlóbÉn= kÉll= ÉlvéÖÉznáK= A= szállííás= kölíséÖÉá= a= vÉvőí= íÉrÜÉlákK= A=
készülék=Üasználaíának=ÜáánóaI=Élmaradása=nóomán=sÉmmálóÉn=káríérííésá=köíÉlÉzÉííséÖ=nÉm=
kÉlÉíkÉzákK==

ü= Az= áru= szállííása= a= vÉvő= kockázaíára= íöríénákK= A= vÉvő= köíÉlÉsséÖÉI= ÜoÖó= áívéíÉlkor=
mÉÖÖóőződjön= az= áru= íökélÉíÉs= állaéoíárólI= ÉllÉnkÉző= ÉsÉíbÉn= káfoÖásaáí= a= fuvarozó=
szállííólÉvÉlérÉ= kÉll= fÉlvÉzÉínáI= majd= Ézí= TO= órán= bÉlül= íéríávÉvénóÉs= lÉvélbÉn= ás= mÉÖ= kÉll=
ÉrősííÉnáK===

clkTlp : A garancáálás csere semmálóen eseíben sem hosszabbííja meg az eredeíá garancáa 
ádőíaríamáí.  

TK4= A=Öarancáa=érvénóÉsséÖénÉk=korláíaá=
A garancáa nem vonatkozák az alábbá esetekre : 



ée=szabálózó=készülék=taíÉrsalíÜoz=
pzÉrÉlésá=és=kÉzÉlésá=úímuíaíó=NOKLNO=oldal=

1.=A=bÉszÉrÉléskor=ÜasználíI=Üarmadák=fél=álíal=szállííoíí=íÉrmékÉkrÉ=és=a=munkavéÖzésrÉK=
2.=A=nÉm=mÉÖfÉlÉlő=bÉszÉrÉlés=álíal=okozoíí=károkraK=
3.=A= módosííásokI= balÉsÉíÉkI= íúlzoíí= vízkÉzÉlésI= ÜanóaÖsáÖI= nÉm= ÉnÖÉdélóÉzÉíí= javííásokI= íűzkárI=
ÉláraszíásI= vállámlásI= faÖóásI= fÉÖóvÉrÉs= konflákíus= vaÖó= ÉÖóéb= rÉndkívülá= ÉsÉménó= álíal= okozoíí=
károkraK=

cIdvbibj: Arra a készülékreI amelóákkel kaécsolaíban nem íaríoííák be a jelen úímuíaíóban 
leírí bázíonságáI beszerelésáI használaíá és karbaníaríásá uíasííásokaíI nem vonaíkozák a ga-
rancáa. 

jándÉn=évbÉn=javííunk=a=íÉrmékÉánkÉn=és=a=szofívÉrÉkÉnK=Az=újabb=vÉrzáók=koméaíábálásÉk=a=réÖÉbbá=
modÉllÉkkÉlK=Az=új=vÉrzáók=frássííéséí=nÉm=lÉÜÉí=ÉlvéÖÉzíÉíná=a=Öarancáa=kÉrÉíén=bÉlülK=

TKR= A=Öarancáa=érvénóÉsííésÉ=
Továbbá=ánformácáókérí=a=jÉlÉn=Öarancáával=kaécsolaíban=kÉrÉssÉ=mÉÖ=ÉladójáíK=

TKS= goÖszabálóok=és=váíák=rÉndÉzésÉ=
ü= gÉlÉn= ÖarancááraI= a= rÉklamácáó= ádÉjén= Üaíálóos= francáa= íörvénóÉk= és= olóan= Éuróéaá= vaÖó=

nÉmzÉíközá= szabálóok= vonaíkoznakI= amÉlóÉk= érvénóÉsÉk= crancáaorszáÖ= íÉrülÉíénK= sáíákI=
nézÉíÉlíérésÉk=ÉsÉíén=a=fÉlÉk=joníéÉlláÉr=város=_írósáÖáí=íÉkáníák=állÉíékÉsnÉkK==

U= hÖokvbwbTsÉabibj=

A=körnóÉzÉí=védÉlmÉ=alaévÉíő=foníossáÖúK=TársasáÖunk=Ézí=Üaíározoíían=szÉm=Élőíí=íaríjaK==

TÉrmékÉánkÉí=maÖas=mánőséÖűI=körnóÉzÉíkímélőI=újraÜasznosííÜaíó=anóaÖokból=és=alkaírészÉkJ
ből=íÉrvÉzíük=és=ÖóáríoííukK=bnnÉk=ÉllÉnérÉ=bázonóos=részÉk=íÉrmészÉíÉs=úíon=nÉm=bomlanak=ÉlK=

Az= Éuróéaá= körnóÉzÉívédÉlmá= dárÉkíívák= szabálóozzák= az= ÉlÉkíronákaá= Észközök= sÉlÉjíÉzéséíK= A=
mÉÖfoÖalmazoíí=cél=a=Üulladékok=mÉnnóáséÖá=és=vÉszélóÉsséÖá=csökkÉníésÉ=és=ÜasznosííásaI=vaJ
lamání=a=íÉrmékÉk=újraÜasznosííásának=ÉlősÉÖííésÉK==

=
A=íÉrmékÉánkÉn=fÉlíüníÉíÉíí=jÉlzés=a=szÉlÉkíívI=a=Üázíaríásáíól=ÉlkülönííÉíí=ÜulladéklÉrakásí=jÉlÉníáK==

hövÉíkÉzéskéééÉn=íálos=a=íÉrmékÉí=a=szabadban=Üulladékkéní=ÉlÜÉlóÉznáK==

*hérjük=váÖóÉ=ÉÖó=mÉÖfÉlÉlő=Üulladék=Öóűjíő=ÜÉlórÉK=
*ea=ÉÖó=Üasonló=működésű=készülékÉí=vásárolI=a=réÖáí=lÉadÜaíja=vásárláskor=ÉladójánakK=

=
dóáríóW=

mlli=TbCeklildfb=
wac=a=gassÉs=

NNR=ruÉ=dÉ=lDllávÉraáÉ=
salÉrÖuÉs=P4NPM=–=crancáaorszáÖ=

wwwKéoolJíÉcÜnoloÖáÉKcom=

http://www.pool-technologie.com/

