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Hoidke seda juhendit, mis sisaldab teenindus- ja
garantiilogi jaotisi, et saaksime teile pakkuda paremat
müügijärgset teenindust.
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1. SISSEJUHATUS

3. ETTEVAATUSABINÕUD

palju õnne. Olete ostnud suurepärase koduse veepuhastusseadme.

See varustus aitab teil parandada vee omadusi.

TÄHELEPANU: Lugege hoolikalt läbi tehnilise juhendi
vastavas osas kirjeldatud hoiatused.

TÄHELEPANU: See seade ei ole veepuhasti. Kui puhastatav
vesi pärineb veevarustusest (ja vastab seega kehtivatele
õigusaktidele), parandab see seade oluliselt vee kvaliteeti.

2. MIS ON OSMOOS?
Looduslik või otsene osmoos on looduses kõige levinum, arvestades,
et poolläbilaskvad membraanid on valdavas enamuses organismidest
(näiteks taimejuured, meie enda keha organid, rakumembraanid jne
...).
Kui kaks erineva soolakontsentratsiooniga lahust eraldatakse
poolläbilaskva membraaniga, tekib loomulikul viisil veevool madalaima
kontsentratsiooniga lahusest kõige suurema kontsentratsiooniga
lahusest. See vool jätkub seni, kuni kontsentratsioonid membraani
mõlemal küljel on võrdsed.

Kui see protsess on tagurpidi, saavutades madalama soolasisaldusega
veevoolu kõrgemast kontsentratsioonist, tuleb süsteemi kalduvuse ja
loodusliku voolu ületamiseks rakendada membraanil kõrgeima
kontsentratsiooniga veele piisav rõhk. . Seda protsessi nimetame
pöördosmoosiks. Tänapäeval on pöördosmoos üks paremaid
meetodeid vee omaduste parandamiseks füüsikalise süsteemi abil
(ilma keemiatoodete kasutamiseta).

Töödeldav vesi avaldab survet seeme läbilaskvale membraanile, nii et
osa sellest läbib membraani poorid (osmoosivesi), ülejäänud vesi
(tõrjutud või kõrge kontsentratsiooniga) soolad) suunatakse äravoolu
(joonis 1).

Veepuhastusjaamad vajavad korrapärast hooldust kvalifitseeritud
tehnilise personali poolt, et tagada toodetud ja tarnitud vee kvaliteet.

3.1. SEADMETE KASUTAMINE

- Kui te pole enam kui nädal aega lahkunud, sulgege vee
sisselaskekraan seadme külge, tühjendage see ja ühendage see
vooluvõrgust lahti (mudel PUMP). Tagasi tulles ühendage toiteallikas,
avage sissepääsukraan ja kraan. Enne vee tarbimist laske veel voolata
vähemalt 5 minutit.

TÄHELEPANU: Pärast pikka aega (üle ühe kuu), mille
jooksul on leitud, et seade ei tööta või ei tooda vett, pöörduge
nõuetekohase kanalisatsiooni ja hoolduse saamiseks oma
edasimüüja poole.

- Seadmete parema töö tagamiseks eemaldage purgid või täis pudelid
ja vältige aeg-ajalt topsi väljatõmbamist.

TÄHELEPANU: Erilist tähelepanu tuleks pöörata osmoosi
tekke puhtusele ja hügieenile, nagu tavaliselt, eriti perioodilise
hoolduse ja desinfitseerimise ajal. Selleks kasutage ühekordselt
kasutatavat ühekordset desinfitseerimispihustit ja köögirätikut.
Mingil juhul ei tohi kasutada köögi puhastamiseks kasutatavat
käte- või universaalset lappi.

3.2. SOOVITUSED OSMOOSIVEE KOHASEKS KASUTAMISEKS

Membraan

Contaminación

Entrada de agua

Bakterid

Presión sobre la membrana Flujo

Compuestos químicos

del rechazo

Müügimineraalid

Membraan

Agua

Flujo del agua purificada

Rechazo: agua con müük
Agua purificada y elementos retenidos

Entrada

Presión

Membrana de ósmosis

- Kui soovite mõnda muud tarbimiskohta osmoositud veega toita
(näiteks ämbridisainiga külmkapp, teine kraan jms), ei tohiks
kanaliseerimist teostada metalltoruga, kuna see annaks vesi halb
maitse. Kasutage alati plasttoru.

TÄHELEPANU: Kodumajapidamises kasutatavate
osmoosiseadmete vesi on MADAL MINERALISEERITUD.
Inimorganismile vajalikke mineraalsooli annab peamiselt toit,
eriti piimatooted ja vähemal määral joogivesi.

- Soovitame mitte kasutada alumiiniumnõusid osmoositud veega
küpsetamiseks.
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4. PÕHITEGEVUS
Puhastatav põhivesi satub seadmetesse sette- ja süsinikfiltriga. Selles
filtreerimisetapis hoitakse suspendeeritud osakesi, kloori, selle
derivaate ja muid orgaanilisi aineid.

Vee läbimist seadmetesse kontrollib solenoidsulgurklapp.

Pärast puhastamist filtreerimisetapis suunatakse vesi pöördosmoosi
membraanide poole. Varustuses on rõhu suurendamiseks pump, kuna
vee rõhk membraanile võimaldab pöördosmoosiprotsessi.

Seadmest voolab osmoseeritud vesi tarbimiseks välja kraani.
Veejäätmed või liigsed soolad ja muud lahustunud ained suunatakse
äravoolu kõrvaldamiseks.

Kui kraanist pole vett vaja, lakkab seade töötamast maksimaalse rõhu
lüliti abil.

See seade on varustatud turvasüsteemina minimaalse rõhulülitiga, mis
kaitseb pumpa rõhulanguste eest, peatades seadme ja takistades
vaakumis töötamist.

5. KASUTAJA LIIDES
TÄHELEPANU: Sellel seadmel on elektrooniline kontroller,
mis haldab tõhusalt nii funktsionaalsust ja olekut, kui see on,
kui ka erinevaid turvasüsteeme.

Seadme tehnilises andmelehes kirjeldatakse süsteemi leidmise olekuid
ja selle pakutavat teavet (käesoleva juhendi lk 20–22).

6. HOOLDUS
Teie seadmete tarnitava vee kvaliteedi tagamiseks tuleks seda
regulaarselt hooldada.
Soovitatava hooldussageduse vaatamiseks lugege tehnilise
käsiraamatu vastavat jaotist (käesoleva juhendi lk 11).
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7. PROBLEEMIDE IDENTIFITSEERIMINE JA LAHENDAMINE
PROBLEEMID

VÕIMALIK PÕHJUS

LAHENDUS

1. Seadme väline leke.

Mitu võimalikku põhjust.

Helistage teenindusse.

2. Tootmist pole.

1. Veevarustus puudub.

1. Laske varul taastada.
2. Kontrollige oma kodu toiteallikat. Kui probleem ei
lahene, helistage teenindusse.
3. Lekkeandur on aktiveeritud. Kui leke on avastamata,
pühkige seadme põhi koos lekkeanduriga. Kui see
jätkub, pöörduge teeninduse poole.

2. Toiteallikat pole.
3. Lekkeandur on aktiveeritud.

1. Toitenupp on osaliselt suletud.

1. Avage täielikult.

2. Filtrid / membraan halvas seisukorras või
tühjad.

2. Helistage teenindusse.

Mitu võimalikku põhjust.

Helistage teenindusse.

ja lõhna.

Mitu võimalikku põhjust.

Helistage teenindusse.

6. Valkjas vesi
värv.

Õhk süsteemis. Mikroõhumullid, mis kaovad
mõne sekundi pärast.

See pole probleem. Välimus tuhmub, kui õhk seadmest
eemaldatakse.

7. Pidev tilkumine

Mitu võimalikku põhjust.

Helistage teenindusse.

8. Varustus teeb

1. Veevarustus puudub.

mitte alustama.

2. Toiteallikat pole.

1. Kontrollige üldvõti ja varustuse sissepääsu
seisukorda.
2. Kontrollige üldist toiteallikat. Kui probleem ei lahene,
helistage teenindusse.
3. Kui lekkeid ei tuvastata, kuivatage seadme põhi koos
lekkeanduriga. Kui see kordub, helistage teenindusse.

3. Madal toodang.

4. Liigne tootmine
mine.

5. Ebameeldiv maitse

müra äravoolus.

3. Lekkeandur on aktiveeritud.

9. Varustus
peatub ja algab
pidevalt.

Mitu võimalikku põhjust.

Helistage teenindusse.

10. Varustus
tantly kannab vett
rentslist alla.

1. Halvenenud sisselaske solenoidklapp.

1. Kontrollige ja asendage.

2. Halvenenud tootmise tagasitulek.

2. Kontrollige ja asendage.

Suletud

Avatud

Lugege tehniliste andmete lehe jaotist LIIDES. Rikke korral pöörduge SAT-i poole ja toimige nagu näidatud: Sulgege sissepääsuvõti. Süsteemi
rõhu eemaldamiseks avage kraan ja seejärel ühendage pistik lahti.
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TEHNILINE KÄSIRAAMAT

Pöördosmoosi seadmete jaoks
1. PEAMISED OMADUSED
KOHALDAMINE

Veepuhastus
Pöördosmoos
Kasutamine

Joogivee omaduste parandamine (järgides Euroopa joogiveedirektiivi 98/83 nõudeid või selle siseriiklikke ülevõtmisi Euroopa Ühenduse erinevates
liikmesriikides).
Muudatused vähendamise või sissemakse teel

- Pöördosmoosiga veepuhastus võimaldab vähendada soolade ja muude ainete kontsentratsioone suure protsendi võrra.
- Teatud ühendite ja parameetrite minimaalne vähendamine *:
Naatrium: 90%.

Kaltsium: 90%.
Sulfaat: 90%.
Kloriid: 90%.
Kõvadus: 90%.
Juhtivus: 90%.

* Sõltuvalt töödeldava vee omadustest (membraani väljapääsu juures). Need väärtused võivad varieeruda sõltuvalt seadmesse integreeritud
järelfiltri tüübist ja / või segamisventiili reguleerimisest (kui see on olemas).

TEGEVUSPIIRID
PUMBASEADME

Rõhk (max / min):
TDS (max):
Temperatuur (max / min):
Kõvadus (max):

4 baari - 1 baar (400kPa-100kPa). 1500 lk /
min.

38 ºC - 5 ºC.
15 ºHF. **

TÄHELEPANU: Kui teil on küsimusi selle seadme paigaldamise, kasutamise või hooldamise kohta, pöörduge oma edasimüüja
tehnilise toe teenuse (SAT) poole.
2. Ettevaatusabinõud
TÄHELEPANU: seadmed EI OLE VETIPOTABI SUURUSED. Kui
puhastatav vesi tuleb avalikust varustusest (ja vastab seega kehtivatele

2.1 SEADMETE ÕIGE KASUTAMISE TINGIMUSED

õigusaktidele), parandab see seade vee kvaliteeti oluliselt.
- Seadet ei tohiks varustada kuuma veega (T> 38ºC).

TÄHELEPANU: Kui puhastatav vesi ei pärine üldkasutatavast
toitevõrgust või on pärit tundmatust allikast, tuleb vee füüsikalis-keemiline
ja bakterioloogiline analüüs läbi viia, et tagada selle õige potabiliseerimine,
kasutades tehnilisi igale vajadusele vastavad küsimused ja seadmed,
ENNE seadme paigaldamist. Teie juhtumi jaoks sobivaima ravi saamiseks
pöörduge edasimüüja poole.

Käsitsi técnico

- Ümbritseva õhu temperatuur peaks olema vahemikus 4º kuni 45ºC.

- Vee soolsusega üle 1500 ppm pöörduge edasimüüja poole.
- Seadme optimaalse jõudluse saavutamiseks on soovitatav puhastada puhastatav
vesi või maksimaalne karedus 15 ºHF.

- kui töödeldava vee karedus on üle 15
º HF, see võib põhjustada membraani eluea ja seadmete jõudluse vähenemist.

- Kui vee kontsentratsioon on suurem kui
1,2 ppm üldkloori, on soovitatav paigaldada aktiivsüsiniku dekloorimisfilter, et
vähendada kloori kontsentratsiooni vees ning seeläbi kaitsta ja pikendada seadme

- Seda seadet ei tohiks paigaldada lamades ega kallutatuna (2), kuna
lekkeandur blokeerub.

Kui seade on vett täis, võib raskuste jaotumine ettenägematus asendis
põhjustada mõne ühenduselementi sundimise, mis võib põhjustada
rikke, seadme komponentide kahjustusi või veekadu.

osi.

- Paigalduskohas peab olema piisavalt ruumi seadme enda, selle
lisaseadmete, ühenduste ja mugava hoolduse jaoks (3).

kui puhastatav vesi sisaldab:
Suured raua- ja
hane (tagasilükkamisel mõõdetuna üle 1 ppm).

- Seadet ei tohi mingil juhul kinnitada õues (4).
Pikaajaline hüperkloratsioon aja jooksul. Muda või
hägusus üle 3 NTU.
Nitraadi kontsentratsioon on üle 100 ppm.
Sulfaatide kontsentratsioon üle 250 ppm.
- pöörduge oma edasimüüja poole, et saada nõu teie juhtumile kõige sobivama
eeltöötluse kohta, et tagada seadme nõuetekohane töö, vältida komponentide
kahjustamist ja tarnitava vee kvaliteeti.

- Seadmete ja kraanide paigaldamise keskkond peab olema piisavalt
hügieeniliste ja sanitaartingimustega.

- Vältige torude, kanalisatsiooni jms seadmetele välist tilkumist.

TÄHELEPANU: Seadet ei tohi paigaldada soojusallika juurde
ega otse selle kohale kuuma õhu voolu (kuivati, külmkapp
jne).
3.1. ALUSTAMINE JA HOOLDUS
TÄHELEPANU: Veepuhastusjaamad vajavad kvalifitseeritud
tehnilise personali regulaarset hooldust, et tagada toodetud ja
tarnitud vee kvaliteet.
2

1

- Kulumiskindlaid elemente tuleb muuta tootja määratud ajal.

- Enne sisselülitamist tuleb seadmed regulaarselt desinfitseerida.

- Pärast kasutuselevõttu visake ära kogu esimese 30 minuti jooksul
tekkinud vesi.
1m

3

4

- Seadme ja selle hüdrosüsteemi sisemise saastumise ohu
vähendamiseks peab hooldustöid tegema kvalifitseeritud tehniline
personal nõuetekohase hoolduse ja hügieenitingimustega. (Lisateabe
saamiseks pöörduge oma edasimüüja tehnilise teenistuse poole).

4. PAKENDAMINE

Enne paigaldamist ja kasutuselevõttu on oluline kontrollida seadme
kasti ja seisukorda, veendumaks, et see pole transpordil kahjustatud.

3. SEADMETE PAIGALDAMINE
- Kui korpuse paigaldamine on vajalik, et seadet kavandatud asukohta
paigaldada, tuleb seda teha vastavalt siseriiklikele vee- ja
elektrivarustuse paigaldamise standarditele.

TÄHELEPANU: Transpordi ajal tekkinud kahjunõuded tuleb
esitada koos saatelehe või arvega oma edasimüüjale, lisades
vedaja nimi hiljemalt 24 tunni jooksul pärast kauba kättesaamist.

Eemaldage seadmed ja tarvikud nende papppakenditest, eemaldades
vastavad kaitsed.
- See seade vajab pistikupesa vähem kui 1 meetri kaugusel (1).
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TÄHELEPANU: Kõrvaldage kilekotid nõuetekohaselt ja hoidke

5

16 mm

neid lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad neile

Seadmega kaasas oleval

ohtlikud olla.

intelligentsel kraanil on

Seest leiate: veepuhastusseadmed, paigaldustarvikud ja
dokumentatsiooni ...

ühenduskaabel.

Pakendites kasutatavad materjalid on taaskasutatavad ja need tuleb
jäätmetesse taaskasutamiseks visata asjakohastesse selektiivsetesse
kogumismahutitesse või kohalikku keskusesse.

kasutada 16 mm puurit.

Paigaldamiseks on soovitatav

6

Seda toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Seadme
kasutusea lõppedes tuleb see tarnida ettevõttesse või keskusesse,
kust seade osteti, või spetsiaalsesse kohalikku puhastuspunkti või
materjalide taaskasutamise keskusesse, näidates, et sellel on
elektrienergia. ja elektroonilised komponendid. Kasutamiskõlbmatute
seadmete nõuetekohane kogumine ja töötlemine aitab kaasa
loodusvarade säilitamisele ja võimalike ohtude vältimisele
rahvatervisele.

6 mm

6.1

40mm tühjendusklamber.

5. PAIGALDAMINE
Osmoosiseadmete paigaldamise peab läbi viima
kvalifitseeritud personal. Enne lugege seda juhendit ja
kui teil on küsimusi, pidage nõu oma edasimüüjaga.

TÄHELEPANU: Kuna paigaldatav seade parandab tarbitava
vee kvaliteeti, peavad kõik monteerimiseks ja paigaldamiseks
kasutatavad tööriistad olema puhtad ega tohi mingil juhul olla
määrde, õlide või oksiididega saastunud ega imbunud. Kasutage
tööriistu ainult torude lõikamiseks, membraanide käsitsemiseks
jne. Hoidke neid puhtana ja desinfitseerige neid perioodiliselt.

TÄHELEPANU: Töö peab toimuma nõuetekohase
lähenemisviisi ja hügieenitingimustega, võttes eriti
ettevaatusabinõusid kõigis materjalides ja komponentides, mis
puutuvad kokku töödeldava või tarbitava veega.

(Lisateabe saamiseks pöörduge edasimüüja poole).

TÄHELEPANU: Vältige seadmete välise saastumise ohte,
käsitsedes seadmeid nõuetekohaselt, kasutades kindaid, käte
desinfitseerimisgeeli või peske käsi nii tihti kui vaja kogu
seadme paigaldamise, käivitamise ja hoolduse ajal.

Kõige tavalisem koht seadmete paigaldamiseks on tavaliselt
köögivalamu all või külgnevas kapis.
Paigaldage kraan hüdrauliliselt ja elektriliselt äravoolukrae ja
sisselaskeadapteri külge ning ühendage need vastavate seadmete
pistikutega (5, 6, 6.1 ja 7).

Käsitsi técnico

Adapter ja sisselaskeklapp
3/8 ”ühenduste jaoks.

7

Hüdraulika skeemi leiate lk 13.

TÄHELEPANU: Mõned seadme lisaseadmed võivad
varieeruda sõltuvalt mudelist ja piirkonnast, kus seadet
jaotatakse.
5.1. SEGAKOMPLEKT

- Kui soovite väljundis pH-taset, juhtivust ja kloori kontsentratsiooni tõsta,
peate selle paigaldama vastavalt järgmisele skeemile ja kasutades
vastavaid komponente, mis sisalduvad segamiskomplektis (pidage nõu oma
edasimüüjaga).

- Pärast sisselülitamist avage kraan ja vastava huvipakkuva parameetri
mõõdikuga, mõõtke kraanist väljastatud vesi ning avage segamisventiil
aeglaselt ja järk-järgult, kuni soovitud parameeter on saavutatud.

- Vesi peab olema kooskõlas Euroopa direktiivi 98/83 kehtestatud
vastavusnõuetega või vastava siseriikliku õigusega, mis selle üle
võtab.

tootja näidatud protseduur (vt sanitaarmenetlus). Kahtluse korral
pidage nõu oma edasimüüjaga.

5.2. FILTRITE PAIGALDAMINE

- Eemaldage eelfiltri (CF), membraani (RO) ja järelfiltri (CB)
veevõtuvõimaluste kummikorgid, nagu on näidatud

6.3. SÜSTEEMI tihendamine, seiskamine ja käivitamine

8, 9 ja 10.
- Paigaldage CF-filter LATT-masina esimesse etappi (alumine asend),
RO-membraan LATT-masina teise etappi (ülemine asend) ja
CB-järelfilter LATT-masina kolmandasse etappi (keskmine asend) .

- Sulgege tööpinnal olev kraan ja hoidke
seadmete hüdro13
loogiliselt või elektriliselt,
kontrollides süsteemi silma
(veendumaks, et lekkeid pole)
(umbes).

- Filtrite paigaldamiseks asetage kõik filtrid vastavasse korpuse koos
käepidemega horisontaalasendis, nagu on näidatud joonisel 11.

- Kui seadmepump ei peatu,
reguleerige maksimaalse
rõhulüliti taaramass

- Sisestage kindlalt lõpuni ja keerake käepidet 90 kraadi päripäeva. Pärast
paigaldamist peaksid kolm filtrit jääma, nagu on näidatud joonisel 12.

kuuskantvõtit 2, kuni pump (13) seiskub.
9

8

Avage jaoturi kraan. Varustus peaks olema aktiveeritud ja veega
varustatud. Lülitage kraan uuesti välja ja kontrollige, kas seade peatub.

6.4. LOPUTAMINE JA PUHASTAMINE

- Avage kraan ja mõõtke toodetava vee kvaliteeti. Juhtivusmõõturi või
TDS abil kontrollige, kas saadud soolade vähenemine on töödeldava
vee suhtes piisav (14).
CF

RO

10

14

CB
12

11

RO

RO

CB

CB

CF

CF

6. KÄIVITAMINE
6.1. FILTRI LOPUTAMINE

- On vaja eemaldada tolm, mille filtri süsinikuaine tekitab seadmete
transportimisel ja käsitsemisel ning mis vastab sellele. See tolm tuleb
eemaldada, kuna see võib membraani osaliselt või täielikult ummistada
ning põhjustada seadme talitlushäireid. Filtrite vahetamisel teostab
seade automaatselt pesemist.

6.2. SEADMETE SANITSEERIMINE

TÄHELEPANU: kui tuvastatakse, et väljastatud vesi ei vasta
praegu kehtivatele riiklikele õigusaktidele, tehke mõõtmine
uuesti. Kui kõrvalekalle püsib, sulgege seadme
sisselaskeklapp, tühjendage see kraani kaudu, lahutage see
elektriliselt ja pöörduge oma tehnilise teenistuse poole.

- Lõpuks puhastage seadme sisemus ja põhi ühekordse
kuivatuspaberiga, et eemaldada seadmesse kukkunud vesi, kuna see
võib põhjustada valehäire ja süsteemi blokeerimise.

7. HOOLDUS
TÄHELEPANU: Mõned teie seadme komponendid, nagu
eelfiltrid ja membraan, on piiratud elueaga kulumaterjalid.

Kestus sõltub kohaliku vee kvaliteedist, puhastatava vee kasutamisest
ja eripäradest, nagu äärmine hägusus, kõrge kloorimine, liigne raua
jne.

TÄHELEPANU: Teie seadmete tarnitava vee kvaliteedi
tagamiseks tuleb seda regulaarselt hooldada.

- desinfitseerige seadmed vastavalt mudelile ja
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SOOVITATAV HOOLDUS
CF eelfilter: vähemalt iga 12 kuu tagant. *
RO osmoosimembraan: umbes iga 2 aasta tagant (pehmeks töödeldava vee
korral (kõvadus <15 ºHF)).
Postfilter CB: vähemalt iga 12 kuu tagant.
Hügieenimine: käivitamisel. Kasutamisest olenevalt vähemalt iga 12
kuu tagant. Iga kord, kui juurdepääsetakse seadme veega
kokkupuutuvatele komponentidele või kui vett pole tarbitud rohkem kui
ühe kuu jooksul.

* Sõltuvalt töödeldava vee kavandatud kasutusest ja omadustest.

Hoolduse peab läbi viima kvalifitseeritud personal, kes peab
seadmetega nõuetekohaselt ümber käima, samuti originaalsete
varuosade kasutamine seadme omaduste, garantii, sertifikaatide ja
jõudluse säilitamiseks ning seeläbi väljastatava vee kvaliteedi
säilitamiseks.

TÄHELEPANU: Mitteoriginaalsete varuosade kasutamine,
paigaldamine väljaspool töö- ja kasutuselevõtu piire, ebaõige
hooldus või kasutamine võib põhjustada garantii kaotuse, samuti
seadmete kehtetuks tunnistamise kehtetuks tunnistamise visatud.

Mis tahes ühendi (täielik kloor, hägusus, kõvadus jne ...) liigne
kasutamine võib vähendada filtrite ja teatud komponentide eluiga.
Need hooldused on soovituslikud.

Teie edasimüüja näeb ette tarbekaupade kestuse vastavalt
puhastatava vee omadustele ja igal juhul ette nähtud tarbimisele.

TÄHELEPANU: Kõiki kulumaterjale tarnitakse eraldi
pakendites, mis on spetsiaalselt ette nähtud hügieeniliste
ladustamis- ja transporditingimuste tagamiseks. Pärast
kulumaterjalide pakendist eemaldamist ning erinevate ühenduste
ja komponentide käsitsemisel olge äärmiselt ettevaatlik.

TÄHELEPANU: Enne seadme demonteerimist esitage kogu
materjal, mida vajate hooldustoimingute tegemiseks (lugege
jaotist 5 Tõlge) ja selleks vajalik ruum. Töötage mugavalt
toimimiseks vaid valgustatud kohas, sobivates
hügieenitingimustes ja piisavalt ruumis.

- vahetage filtrid korralikult. Veenduge ühenduste veekindlus ja
süsteemi algne hüdrauliline konfiguratsioon vastavalt tootja
soovitusele.
- Hügieenige seadmeid järgides hügieenimisprotseduuris kirjeldatud
juhiseid.
- Lisateavet leiate seadme tehnilisest andmelehest. Kui teil on muid
küsimusi, pidage nõu oma edasimüüjaga.

TÄHELEPANU: Kui kasutate desinfitseerimisel kemikaale,
kandke kindaid või sobivaid isikukaitsemeetmeid.

Käsitsi técnico

Hüdrauliline skeem. Vt lk 10.

1/4 ”

1/4 ”
�
SISSE / SÖÖDA

3/8 ”

1/4 ”

3/8 ”

RO 1/4 ”

1/4 ”

ÄRAVOOL
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HÜGIEENIMISE MENETLUS

TÄHELEPANU: Veega kokkupuutuvate filtrite, membraanide
ja seadmete osade käsitsemisel olge äärmiselt ettevaatlik.
Seadmete saastumise ohu vältimiseks kandke ühekordseid
kindaid või peske käsi nii tihti kui vaja.

1. HÜGIEENIMINE
Nõutav materjal:
- käsitsi klapp.
- doseerimiskupp ja pistikud.
- vesinikperoksiid 3% (0,5 l).
- Hari.

3

4

- Ühekordselt kasutatavad vinüülkindad.

- seep või pesuvahend lihtsaks loputamiseks.

- Toidu määrdeaine.

- vesinikperoksiidi tuvastamise ribad.
- desinfitseeriv pihusti.

- Pabertaskurätik.

Vajaduse korral teostage seadme desinfitseerimine käivitamise ajal
(kui on oht seadme saastumiseks veega kokkupuutuvate
komponentidega manipuleerimise teel) või näidatud perioodilisusega.
Selleks toimige järgmiselt.

TÄHELEPANU: Desinfitseerimisel kasutatav vesi peab olema
joogivesi (avalikust jaotusvõrgust, mis vastab RD 140/2003,
Euroopa direktiivi 98/83 või kehtivate kohalike õigusaktide
vastavatele joogivee nõuetele).

- Avage kraan ja laske veel ringlusse minna, et vett seadmes sees
uuendada.

- Seadmete desinfitseerimiseks tuleb filtrid asetada nende korpuse
sisse (4).
- Kui asendate riknenud membraani või filtri selle kasutusea lõppedes,
eemaldage hävitamiseks kasutatud kõdunenud membraan ja
puhastage korpuse sisemus ja ühendused harjaga (mida tuleb puhtana
hoida ja desinfitseerida) koos seebi või pesuvahend, mis on kergesti
loputatav (tekitab vähe vahtu) ja sobib toiduga kokkupuutuvate
pindade puhastamiseks (5). Seejärel loputage korpused ja pistikud
korralikult, tagades, et pesuvahendist jäävad kõik jäljed.

- Seadme rõhu vähendamiseks sulgege sisselaskeklapp (1) ja avage
jaoturikraan (2).
5
2

1

Suletud

Avatud

- Vahetage filtrid ja peske neid vastavalt seadme tehnilise juhendi
vastavale jaotisele. Desinfitseerimine tuleb läbi viia eelnevalt sobival
viisil paigaldatud ja loputatud uute eelfiltrite ja järelfiltritega (eemaldage
neilt õigesti süsinikutolm).

- Puhastustoodete käsitsemiseks kasutage vinüülkindaid, mis on valmistatud ühest (3)
kasutuskorrast.

Procedimiento de higienización

2. EELFILTREERIMINE, LIIKMETE JA FILTRI
JÄRGNEV JÄRELDUS
- Ühendage sisselasketoru seadme külge, millel on märge
“Sisselaskmine”, ja sisestage doseerimiskraan korgi ja seadme vee
sisselaskeava (6) vahele. Suurema mugavuse ja juurdepääsu
hõlbustamiseks desinfitseerimise ning sisendklapi avamise ja
sulgemise ajal võite koos desinfitseeriva doseerimiskupiga sisestada
suletud asendis oleva klapi, mis täidab samu funktsioone nagu
seadme sisselaskeava juures olev käsitsi sulgeklapp.

- Pärast seadme paigaldamist hoidke uus manuaalne sisselaskeklapp
suletuna ja avage seinaadapteriga ühendatud sisselaskeklapp (7).
Mõõtekupp peab olema tühi.
- Valage seadme sisselaskeavasse sisestatud mõõtekuppi (8) 0,25
liitrit vesinikperoksiidi. Keerake keeduklaas õigesti pea külge.

- Manuaalne sisselaskeklapp ja kraan peavad olema suletud.
Ühendage seade toiteallikaga.
- Avage seadme sissevoolukraan seadme ja segisti külge, võimaldades
selle käivitamist ja võimaldades vesinikperoksiidi selle sisse imeda.
Täitke 1L karahvin kraaniveega. Enne segisti sulgemist sulgege rõhu
langetamiseks sisselaskekraan uuesti. Täitke dosaator uuesti 0,25 l
vesinikperoksiidiga ja tühjendage veel 1 liiter vett. Keera kraan kinni.
Sel hetkel sisaldab kogu vooluring desinfitseerivat vedelikku.

- 10 minuti pärast. avage jaoturi kraan (9) ja laske veevoolul 5 minutit
ringelda.
- Tühjendage mõõtekupp. Enne avamist hoidke käeulatuses mahuti,
kus saaksite selle tühjendada, kuna see võib olla veega täidetud.

6

7

Suletud

Avatud

8

9
Avatud

Avatud

Suletud

10

Mõõtmine
tass

K ualsus
andur

CF PrefiltraSisenemine

mine

RO Membrana

CB Postfiltración
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- Pöörake erilist tähelepanu kraanitoru desinfitseerimisele. Kasutage
desinfitseerivat pihustit (või selle puudumisel vesinikperoksiidi, mõõtes
seda nii, et see vaataks segisti tila) ja ühekordselt kasutatavale
kuivatuspaberile. Pihustage pihusti kraanidüüsile (11), hõõruge tila ja
koputusotsikut ühekordselt kasutatava paberiga ning ärge puudutage
seda otse oma kätega (12).

11

12

3. LOPUTAMINE

- Kuna desinfitseerimine ja loputamine ei taga süsiniku tolmu täielikku
eemaldamist uutelt filtritelt või desinfitseerimisjääkidest, loputage
osmoosivarustust pärast igat desinfitseerimist rohke veega,
ringlustades sobiva kvaliteediga põhivett 5 minutit või rohkem. Enne
tarbimist visake esimesed 5 liitrit vett ära.

- Eelfiltrit loputage iga kord, kui see vahetatakse, ja enne seadme
puhastamist.
- Loputage eelfilter, eelistatavalt ülejäänud seadmetest isoleeritult, juba
enne paigaldamist.
- Loputage rohke veega, mis vastab kohalikele eeskirjadele vee
püsivuse parameetrite osas.

- Täitke eelfilter aeglaselt, et eralduda õhust ja vältida sisemisi
turbulentse, mis võivad filtreerimise erinevaid etappe muuta. Kui vesi
voolab läbi väljalaskeava, suureneb voolukiirus järk-järgult.
Ekstraheerige vähemalt 4L ja veenduge, et see vesi ei sisaldaks enam
söeterakesi.

- Hoidke filtrit kogu protsessi vältel samas asendis, nagu see
seadmesse paigaldatakse.
- Protsessi lõppedes võtke kuivatuspaber ja pühkige kõik märjaks
saanud osad, eriti Aquastopi lekketuvastuse andur (juhul kui seadmel
seda on).

Procedimiento de higienización
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TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Pöördosmoosi seadmete jaoks
1. TEHNILISED OMADUSED
KOHALDAMINE

Veepuhastus
Pöördosmoos
Kasutamine

Joogivee omaduste parandamine (järgides Euroopa joogiveedirektiivi 98/83 nõudeid või selle siseriiklikke ülevõtmisi Euroopa Ühenduse erinevates
liikmesriikides).
Muudatused vähendamise või sissemakse teel

- Pöördosmoosiga veepuhastus suudab kõrge protsendiga vähendada soolade ja muude ainete kontsentratsioone.
- Teatud ühendite ja parameetrite minimaalne vähendamine *:
Naatrium: 90%.

Kaltsium: 90%.
Sulfaat: 90%.
Kloriid: 90%.
Kõvadus: 90%.
Juhtivus: 90%.

* Sõltuvalt töödeldava vee omadustest (membraani väljumisel). Need väärtused võivad varieeruda sõltuvalt seadmesse integreeritud järelfiltri
tüübist ja / või kinnitusklapi reguleerimisest (kui see on komplektis).

TEGEVUSPIIRID
EQUIPO CON BOMBA

Rõhk (max / min):
TDS (max):
Temperatuur (max / min):
Kõvadus (max):

4 baari - 1 baar (400kPa-100kPa). 1500 lk /

Kontrolli tüüp:

Maksimaalne rõhulüliti.

min.

38 ºC - 5 ºC.
15 ºHF. **

Magnetventiil sisselaskeava juhtimiseks.
Solenoidne loputusklapp

Turvasüsteem:

Minimaalne rõhulüliti.

A

Elektrooniline lekkeandur.

Vee kvaliteedi kontroll.
Hooldushoiatus.

Mõõtmed (L x S x K mm):
Kaal (kg, koos kõigi tarvikutega):

C

B

414 x 130 x 445.
12,45.

Sisendühendus:
Tühjendusühendus:
Puudutage ühendust:

Seina adapter:
Drenaažikrae:

3/8 ”.
1/4 ”.
1/4 ”.
3/8 ”MF. *****
Toruklamber

40 mm drenaaž.

Ficha técnica

1

2

4

3

5

1. Andmeliides
2. Drenaaž
3. Koputage

4. Sissepääs
5. "Võimsus"

CF eelfilter

1 x sete / süsinik kokku.
Sisse
VÄLJAS

RO membraan

1 x 500 GPD membraan.
Sisse

OUT / PURE
JÄÄTMED

Osmoositud vee voolukiirus: 1,6 lpm.
Osmoositud vee maht: 4000 l. Optimaalne
töörõhk: 2bar.
CB Postfilter

1 x postfiltriline süsinik.
Sisse
VÄLJAS

Toiteallikas:
Elektriline adapter:

24 VDC 4 A.
100–240 Vac 50/60 Hz: 24 Vdc. Nutikas
puudutus.
1,6 lpm.
(sissevoolu tingimused: 450 µS, 15 ºHF, 17 ºC ja 3 baari) Automaatne
loputus (vt 3.2)

Puudutuse tüüp:

Tootmine
Membraanipuhastussüsteem:
HÜDRAULIKA DIAGRAMM

Nutikas

kraan

QS
LPS

HPS

CB

SI

P

RO

Piirang.
CF
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HÜDRAULILINE JUHTIMISDIAGRAMM

* Kui soolsus on üle 1500 ppm, pidage nõu oma edasimüüjaga.
* * Kõrgemad kõvadused võivad lühendada teatud komponentide eluiga ja
funktsioneerimist.
45

* * * Maksimaalne akumuleerumine sisendrõhu funktsioonina.
* * temperatuurist,
* * Vooluhulk võib
varieeruda
20%, sõltuvalt
töödeldava vee
rõhust
ja konkreetsest
koostisest.
3

1

* * * * * Võib olenevalt mudelist erineda.

2

1. Interfaz de datos
2. Desagüe
3. Grifo
4. Entrada
5. "Võimsus"

2. SEADMETE KASUTAMINE
- Puhastatav põhivesi siseneb seadmetesse eelfiltreerimise etapil,
millel on GAC (CF) hägusus ja süsinikfilter. Selles filtreerimisetapis
jäävad suspendeeritud osakesed, kloor, selle derivaadid ja muud
orgaanilised ained.

- Seadmel on minimaalne rõhulüliti, et kaitsta pumpa võrgu
rõhulanguste eest (LPS).

toodetud membraani ja komponentide seisundi hindamiseks (Q). Kui
kraanist eraldatakse vett, mõõdab süsteem toodetud vee juhtivust.

- Automaatne filtri vahetuse hoiatus, et teavitada kasutajat, et
väljastatava vee kvaliteedi tagamiseks tuleb läbi viia nõuetekohane
hooldus.

3. LIIDES. SÜSTEEMI OLUKORD
Kuva

- Vee voolu seadmetesse reguleerib solenoidsulgurklapp (Si).
Indicador de calidad del agua o fallo

- Pärast filtreerimise etapis töötlemist surutakse vesi pöördosmoosi
(RO) membraani suunas. Varustuses on rõhu tõstmiseks pump (P).
Vee rõhk membraanile võimaldab pöördosmoosiprotsessi.

CF

- Enne kraanist välja minemist läbib vesi puusöefiltri, mis parandab
maitset.

- Tagasilükatud vesi või soola ja muid lahustunud aineid sisaldav vesi
suunatakse äravoolu kõrvaldamiseks.

- Otsevooluseade kontrollib käivitamist ja seiskamist rõhulüliti (HPS)
abil.
- varustus sisaldab erinevaid funktsionaalseid ja / või turvasüsteeme,
mida haldab tipptasemel elektrooniline moodul:

- elektrooniline lekete tuvastamise süsteem (L). Kui süsteem selle
olukorra tuvastab, blokeerib see seadme, mis väljastab sellest
teavitavat akustilist ja helendavat signaali. Varustus jääb blokeeritud
seni, kuni tuvastamisproov on kuivanud.

- sond vee juhtivuse hindamiseks

Ficha técnica

RO

Indicadores / pulsadores de vida de los filtros

3.1 VEEKvaliteedi näitajate värvid
- sinine: TDS≤100ppm

- Lilla: 100 ppm <TDS ≤ 150 ppm
- punane: TDS> 150 ppm

CB

3.2. FUNCIONALIDADES
FUNKTSIOON

TEGEVUSED

VALGUSSTAATUS

1. Esmakordne puhastamine.

RO membraani peseb pesemise ajal veekvaliteediga kerge masin 5 minutit. Seejärel avage näidik, mis vilgub
punaselt 1 Hz juures. Pärast 6 mi - koputage 30 minutit.
nuudid, taastub veekvaliteedi valgus aktiivse
mõõtmise olekusse.

2. Puhastamine masina
sisselülitamisel

Kui süsteem on sisse lülitatud, siis pesemise ajal pestakse RO membraani 20 sekundit. Kui ter-kvaliteedi
valgus näitab eelmist, avab kasutaja kraani, peatub masin.

peal.

pesta ja minna tavarežiimi.

3. Puhastage, kui tööaeg
on täis.

Iga kord, kui kumulatiivne tööaeg taastub - Pesemise ajal on vesi 2 tundi, peseb süsteem 20 minuti jooksul
eelmise pesukraani. Kui kasutaja avab oleku.
koputage, masin lõpetab pesemise ja läheb tavarežiimi.

4. Igapäevane koristamine.

Kui masin on olnud välja lülitatud - kui pesemine on pooleli, tuleb vett 24 tunni jooksul pesta, kvaliteetvalgus
näitab 20 sekundi jooksul eelmist pesumembraani. Kui kasutaja avab oleku.
kraani, lõpetab masin pesemise ja läheb tavarežiimi.

5. Pärast puhastamist

filtrite vahetamine.

CF: CF-eelfiltri vahetamisel ja uuesti- Kui RO membraan kasutab oma loendurit, hakkab süsteem töötama,
veekvaliteedi tuli süttib CF-filtri pesemisel ja RO-membraan punase värviga ning see vilgub 1Hz juures. 5
minutit.
Kui muud filtrit pestakse, tuleb
RO: Kui vahetate RO membraani ja veekvaliteedi valgust reaalajas oma kasutusloenduri lähtestamiseks,
peavad need olema vee kvaliteedi andmed ja vilkuma 1Hz juures. avage kraan 30 minutiks.

CB: CB postfiltri vahetamisel ja selle loenduri uuesti
seadistamisel tuleks filtrit pesta, avades kraani 15
minutit.
Kui kõiki filtreid vahetatakse ja taaskäivitatakse samal
ajal, peseb süsteem CF-filtrit ja RO-membraani 5 minutit.
Seejärel avage kraan 30 minutit, et pesta CB-filtrit.

6. Kraani avamine.

Süsteem lülitatakse tavapärasesse töösse.

Esimesed 30 sekundit näitab veekvaliteedi tuli
viimast kvaliteedistaatust ja põleb alati.

Järgmise 30 sekundi jooksul kuvab veekvaliteedi
tuli reaalajas kvaliteediandmeid ja põleb alati.

7. Kraani sulgemine.

Süsteem lõpetab vee tootmise ja pannakse veekvaliteedi tuli kustuma. ootel.

8. Süsteemi

Süsteem käivitub.

sisselülitamine.

Pärast toite sisselülitamist kostab piiks ning kõik
tuled põlevad ja kustuvad korraga, muutudes
sinisest sirelist punaseks. Iga värvi kuvatakse 1
sekund.
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3.3. VIGADE IDENTIFITSEERIMINE JA PARANDAMINE

TEADAJA

TÜÜP

LAHENDUS

EKRAAN

AKUSTIKA

1. Vee rõhu puudumine

Punasega rikketuli,

3 piiksu.

sisselaskeava juures.

CF sinine.

2. Leke masina sees.

Punasega rikketuli,

Piiksub 3 miili

uz RO sinisega.

nuudid.

Punasega rikketuli,

4 piiksu.

3. Pumba aja kaitse.

Kui veesurve sisselaskeava juures taastub,
naaseb ka süsteem oma normaalsesse olekusse
ja alarm lülitatakse välja.
Kui leke on kõrvaldatud, lülitatakse häire välja ja
süsteem naaseb oma tavapärasesse olekusse.
Sellest ajast alates on pump töötanud 30–33
minutit. Ühendage elektriline ühendus lahti ja
ühendage uuesti.

CB-tuli on sinine.

4. Pumba käivitamine / seiskamine

Punasega rikketuli,

kaitse.

CF ja RO on sinises värvitoonis.

5. Madal temperatuur

Punasega rikketuli,

kaitse.

CB ja RO on sinises värvitoonis.

5 piiksu.

Lahutage ja ühendage uuesti elektriühendus.

Lahutage ja ühendage uuesti elektriühendus.

6 piiksu.

Kui tuvastate, et seade on mõnes ülalnimetatud

pärast mitmetunnist pidevat töötamist ilma vee

olekus, pöörduge vajaliku hoolduse saamiseks

väljavõtmiseta.

kohtumiseks hooldusteenuse poole.

või mis tahes tüüpi alarmi näitamine.

Pärast filtrite vahetamist loendurite lähtestamiseks pöörduge oma

Pöörduge oma tehnilise teenistuse poole, kui seade

hooldustehniku poole.

on korduvalt blokeeritud, kuna sisselaskeava
Vaadake tehnilise juhendi vastavat jaotist.

vooluvõrgu rõhk puudub ja ülejäänud eluruumis on
rõhk. Kui pärast segisti kasutamist on seade
puhkeolekus ilma kraani kaudu vett välja andva,

Kui seade ei peatu (paagi täitmine), pöörduge oma

pöörduge oma tehnilise teenistuse poole.

tehnilise teenistuse poole

3.4. FILTRITE ELUAEGNE KUVA
ELU JÄÄB

TAASTAMISJÕUD

(PÄEVAD)

NING LIITRID

EKRAAN

AKUSTIKA

Normaalne.

> 15

> 150

Püsisinine.

Äratust pole.

Seda on vähe

0 <X ≤ 15

0 <Y ≤1 50

Püsililla.

Topeltpiiks, kui filtri eluiga on
lühike.

≤0

≤0

Püsiv punane.

Piiksub, kui vesi väljastatakse.

ELUAEG

TEADAJA

vasakule.

Väsinud.

3.5. PESEMISE KÄSIRAAMAT

Käsitsi pesemise režiimi aktiveerimiseks vajutage kolme nuppu CF, RO ja CB korraga 3 sekundit. Pärast piiksu peseb süsteem CF-filtrit ja
RO-membraani 5 minutit. Kui selle 5 minuti jooksul vajutatakse kolme nuppu korraga 3 sekundi jooksul uuesti või kui kraan on avatud, naaseb
süsteem automaatselt tavarežiimi.
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4. GARANTII
Turustaja garanteerib seadmetele kaheaastase garantii seadmete mis tahes nõuetele mittevastavuse korral vastavalt 16. novembri kuninglikule määrusele 1/2007
(tarbijate ja kasutajate kaitse üldise seaduse muudetud tekst) .
- Garantii hõlmab vigaste osade remonti ja väljavahetamist turustaja poolt volitatud personali või ametliku tehnilise abi teenistuse poolt paigalduskohas või selle
töökodades. Garantii sisaldab võimalikke töö- ja saatmiskulusid.
- Turustajal ei lubata garantiid anda osadele, mis on loodusliku kulumise, hoolduse puudumise, löökide või muude mittevastavuste tõttu, mis tulenevad seadme
ebaõigest kasutamisest või ebapiisavast vastavalt sama tootja tootja poolt näidatud tingimustele ja tööpiirangutele . Samuti kaotab garantii kehtivuse seadmete
ebaõige käitlemise ja kasutamise korral või juhul, kui neid on muutnud või parandanud väljastpoolt turustusettevõtet või ametlikku SAT-i töötav personal.

- Garantii korras välja vahetatud osad jäävad edasimüüja omandiks.
- Levitaja vastutab seadme mittevastavuse eest, kui see viitab toodete päritolule, identiteedile või sobivusele vastavalt nende laadile ja otstarbele. Pidades silmas
seadme omadusi, on garantii puhul oluline katta mittevastavus, paigaldamise ja käitamise tehniliste tingimuste täitmine. Nende tingimuste eiramine võib põhjustada
garantii puudumise, võttes arvesse seadme sihtkoha asjakohasust ning tingimusi ja tööpiiranguid, milles see peab töötama.

- Turustaja peab tagama, et paigaldatud seadmed sobivad eelkõige puhastatava vee kvaliteedi parandamiseks vastavalt seadme omadustele ja kehtivatele
eeskirjadele.
- Edasimüüja peab tagama seadme õige paigaldamise ja käivitamise vastavalt tootja ja kehtivate eeskirjade nõuetele ning vastutab ka seadme ebaõige rakendamise,
paigaldamise või käivitamise tagajärjel tekkinud puuduste eest.
- Iga garantiinõude korral on vaja esitada ostuarve. Kaheaastane ajavahemik arvutatakse seadme edasimüüjalt ostmise põhjal.
- Kui garantiiajal on teie seadmetega probleeme, pöörduge oma edasimüüja poole.

Seade on paigaldatud ja töötab kliendi rahuloluks ja teadmiseks:
* Seadmete eeltöötlus:
* Seadmesse sisenemise raskus (ºF):
* TDS sisend seadmesse (ppm):
* TDS toodetud vesi (ppm):
* Seadmesse sisenemise rõhk (baar):
* Paigaldus- ja kasutuselevõtu lehe tulemus: õige:

Teised:
Seadme omanikku on nõuetekohaselt ja selgelt teavitatud kasutamisest, käsitsemisest ja hooldusest, mida seade vajab nõuetekohase toimimise ja toodetud vee
kvaliteedi tagamiseks. Selleks pakutakse hoolduslepingut.
* Viide: Hooldusleping:
VÕTAB Hoolduslepingu vastu
EI VÕTTA Hoolduslepingut vastu
Kui vajate teavet, teavitage rikkest või rikkest, tehniku hoolduse või sekkumise taotlusest, lugege eelnevalt läbi käesoleva käsiraamatu jaotised Toimimine, tõrkeotsing
ja tõrkeotsing ning pöörduge edasimüüja või ettevõtte poole, kes teie seadme müüs.

ETTEVÕTJA ja / või volitatud paigaldaja, kuupäev ja allkiri:

SEERIANUMBER:

MÄRKUS ETTEVÕTJALE JA / VÕI LUBATUD TEHNIKALE / PAIGALDAJALE: * sümboliga tähistatud andmed peab installija täitma ja ta ise
installimise lehelt installima.
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5. PAIGALDAMISE REGISTRILEHT
TEHNIKA / PAIGALDAMISE MÄRKUSED: lugege seda juhendit hoolikalt läbi. Kui teil on kahtlusi, pöörduge oma edasimüüja tehnilise toe
teenuse (TAS) poole. Sümboliga * tähistatud andmed peab täitma tehnik / paigaldaja ja ise transkribeerima GARANTII lehele. Paigaldaja peab seda
lehte hoidma ja turustaja võib seda küsida, et parandada müügijärgset teenindust ja klienditeenindust. Seadme paigaldamise ja
kasutuselevõtmise tehnikul peab olema piisav tehniline väljaõpe.

TEAVE SEADME KASUTAMISE KOHTA: Puhastatava vee
päritolu:
AVALIKU TARNEVÕRK
MUU
* Seadmete eeltöötlus:
* Seadmesse sisenemise raskus (ºF):
* Seadmesse sisenemise TDS (ppm):
* TDS toodetud vesi (ppm):
Seadme sisendrõhk (bar): PAIGALDUSSAMMU
JUHTIMINE:
Eelfiltri komplekt:

Isolatsiooni möödaviigu paigaldamine:

Ülevoolu paigaldamine:

kanalisatsiooni õige paigaldamine:

Käivitamine vastavalt protokollile:
Liitmike kontroll:
Sisendkõvaduse mõõtmine:
Väljundkõvaduse mõõtmine:

Soolvee imemise test / paagi täitmine:
Survesüsteemi leke: Seadme
programmeerimine: Jääkkõvaduse
reguleerimine:

KOMMENTAARID

* Paigaldamise ja kasutuselevõtmise tulemus:

ÕIGE (seadmed on paigaldatud ja töötavad õigesti. Toodetud vesi sobib rakenduse jaoks). MUU:

LUBATUD TEHNIKA / PAIGALDAJA IDENTIFITSEERIMINE: SEADME OMANIKU VASTAVUS:
Mind on selgelt teavitatud kasutamisest, kasutamisest ja hooldusest
ETTEVÕTJA / KORRALDATUD INSTALLER, DATEANDSIGNATURE:

paigaldatud seadmete nõutav toetus, kui talle on pakutud hoolduslepingut ja talle
on teada antud, kuidas pöörduda klienditeeninduse poole teabenõude, rikke või
rikke teatamise, hoolduse või sekkumise korral tehnik.

Märkused:

* Viide: Hooldusleping:
SEERIANUMBER

VÕTAB Hoolduslepingu vastu
EI VÕTA VASTU hoolduslepinguga Mudel / viide:

Omanik:

Tänav
JAGAJALE SUUNATUD SEADMETE GARANTII:
Turustaja vastutab osade väljavahetamise eest ainult mittevastavuse korral.
Seadmete remondi ja sellega seotud kulud (tööjõukulud, saatmiskulud,
sõidukulud jne) kannab turustaja vastavalt lepingu üldtingimustele, nii et seda ei
saa hiljem ettevõtjale üle kanda. tootja.

Telefon:
Linn:

Provints:

CP:
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6. HOOLDUSTEENUS
Volitatud tehniku nimi, allkiri ja tempel
KUUPÄEV

TEENUSE TÜÜP

SEADISTAN
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TÄIELIK HOOLDUS

TEHNIK

ETTEVALMISTUS

MÄRK

TAVA

HÜGIEENIMINE

VÄLJAPAISTEV.

MUU

GARANTII

TÄIELIK HOOLDUS

TEHNIK

ETTEVALMISTUS

MÄRK

TAVA

HÜGIEENIMINE

VÄLJAPAISTEV.

MUU

GARANTII

TÄIELIK HOOLDUS

TEHNIK

ETTEVALMISTUS

MÄRK

TAVA

HÜGIEENIMINE

VÄLJAPAISTEV.

MUU

GARANTII

TÄIELIK HOOLDUS

TEHNIK

ETTEVALMISTUS

MÄRK

ORDINARIA

HÜGIEENIMINE

EXTRAORDINARIA

MUU

GARANTÍA

TÄIELIK HOOLDUS

TEHNIK

ETTEVALMISTUS

MÄRK

TAVA

HÜGIEENIMINE

VÄLJAPAISTEV.

MUU

GARANTII
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MUU
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TÄIELIK HOOLDUS

TEHNIK

ETTEVALMISTUS

MÄRK

TAVA

HÜGIEENIMINE

VÄLJAPAISTEV.

MUU

GARANTII
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6. HOOLDUSTEENUS
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TEHNIK
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MUU

GARANTÍA
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TAVA
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