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Modern, QUICK-gyorscsatlakozós szűrőegységek 

Köszönjük, hogy a PurePro Water Corp. Termékét választotta! Annak érdekében,

hogy megfelelően üzemeljen a berendezés, kérjük, beszerelés előtt figyelmesen 

olvassa el a Gépkönyvet és kövesse a leírtakat. Jó egészséget kívánunk termékünk

használatához!
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1. S300-B bemutatása

 S300-B pult alatti háztartási víztisztító

Az S300-B pult alatti háztartási víztisztító „QUICK” típusú gyorscsatlakozós kivitelű 

szűrőegységeinek köszönhetően nagyon könnyen kezelhető, karbantartható készülék. 

A készüléken áthaladó vízből az alábbiakat távolítják el a szűrőegységek:

 az elszíneződést okozó lebegőanyagokat (pl. rozsda, homok, iszap...). 
 az oldott szerves szennyező anyagok (pl: kőolajszármazékok -benzol-, szerves savak, 

növényvédőszereket -peszticidek- és egyéb vegyszerek) 98%-át, oldott gázokat, 
műtrágyaszármazékokat és fenolokat, ezáltal a kellemetlen szag- és íz anyagokat. 

 a szabad és kötött aktív klórt, klórszármazékokat, pl. a rákkeltő trihalometánokat és a 
trihaloetilént, melyek a hálózati víz klórozása miatt mindig jelen vannak.

 az azbesztet és korlátozott mértékben a nehézfémeket (ólmot, vasat, mangánt, molibdént,
kadmiumot) is.

A kapilláris ultraszűrő (választható kiegészítő szűrő egység) kiszűr 0,02 mikron méretű 
részecskéket is, többek között a baktériumokat, algákat, gombákat és egyéb
mikroorganizmusokat, egyes vírusokat, spórákat, kriptosporidiumokat, és
fémrészecskéket (pl.: rozsda, ólom, stb.) is eltávolítja a vízből.

 Jellemzők 

- Maximális teljesítmény: 120 liter/óra
- Méretei, magasság: 36 cm, szélesség: 7 cm, hosszúság: 26 cm
- Súlya: 3,5 kg
- Maximális működési hőmérséklet: 45°C 
- Modern tervezésű, krómozott, fém, kerámiabetétes tisztavíz csaptelep (FC101)
- Nemesacél vízbekötés golyós vízvételi csappal, 3/8”
- ¼”-os polipropilén szerelékezés
- Gyárilag összeszerelt
- Gyárilag tesztelt és sterilizált, beüzemelésre kész állapot
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Szűrőegységek              2.

S300ST S300ND S300RD

1. lépcső 
5 mikronos üledékszűrő

rozsda, homok, iszap és egyéb
5 mikronnál nagyobb lebegő 
szennyeződések kiszűrésére 

2. lépcső 
GAC aktívszén szűrő

99%-ban eltávolítja a klórt +
származékait. Megköti a víz
ízét, színét és szagát
befolyásoló szerves
szennyezőanyagokat. 

3. lépcső 
GAC aktívszén szűrő

99%-ban eltávolítja a klórt +
származékait. Megköti a víz
ízét, színét és szagát
befolyásoló szerves
szennyezőanyagokat.
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3.          Tartozékok és kiegészítők

 Tartozékok

 Kiegészítők (külön rendelhetők) és egyéb termékajánlások 
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Csővezetékek bekötése             4.

1. Vízbemenet

2. Tisztavíz kimenet
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5. Beszerelési útmutató

JACO csatlakozó felszerelése:

A JACO csatlakozókat szigetelje
teflonszalaggal (ahogyan a képen látható)
és tekerje be őket a készülék vízbenetére, 
illetve a tisztavíz kimenetére (gyárilag ezek
már felszerelve!!!).

Hálózati vízbekötés elvégzése:

Tisztavíz csaptelep felszerelése:

Az ábra szerinti összeszerelést követően 
nyissa ki a készülék főelzáró csapját (a kar 
legyen párhuzamos a csővel). Nyissa ki a 
tisztavíz csapot. Folyasson ki kb. 5 liter
vizet, amíg a szűrőegységek átmosódnak.
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Szűrőegységek cseréje            6.

1. Zárja el a hálózati víz bekötést (a főelzáró karral, 2. Óramutató járásával egyező irányban 
 amely zárt állapotban merőleges a csőre).      tekerje ki a használt szűrőegységeket. 

3. Az új szűrőegységeket tekerje be az 4 Nyissa vissza a főelzárót, majd nyissa ki a 
óramutató járásával ellentétes irányban.* tisztavíz csapot. Folyasson ki kb. 5 liter vizet,

          amíg a szűrőegységek átmosódnak. 

*Amennyiben a készülékre fel van szerelve kapilláris ultraszűrő vagy más kiegészítő egység, 
akkor azokat a JACO csatlakozásuk kioldásával cserélje ki.
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7. Jótállás, garancia
1. A PurePro S300-B pult alatti háztartási víztisztítóhoz 1 év jótállás jár, mely valamennyi

meghibásodott alkatrészre vonatkozik.

Értékesítő az alábbi esetekben mentesül jótállási kötelezettsége alól: 

- Amennyiben Vevő a termék beszerelését/szervizelését nem a megfelelően végzi el.
- Amennyiben a termék Vevőnek felróható okból sérül. 
- Amennyiben a termék meghibásodását fagykár okozza.
- Amennyiben Vevő nem rendeltetésszerűen használta, illetve nem szakszerűen kezelte a 

terméket, vagy ha a terméket külső behatás érte. 
- Amennyiben csőtörés, vagy egyéb káresemény következtében rongálódik meg a termék. 
- Ha Vevő olyan vízforrásra telepíti, vagy telepítteti a terméket, amely nem a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően került bevizsgálásra és ivóvíz felhasználási célra engedélyezve. 

Kelt:……………………………….………….……………….……………

Értékesítő: ………………………………………… 
ph
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8. Vásárlói adatlap
Géptipus S300-B Pult alatti háztartási víztisztító
Kiegészítők Kapilláris ultraszűrő Egyéb kiegészítők: ..……….….….

Lúgosító egység ……………………………..…….…
Biokerámia egység ………………………………..…….
UV-lámpa

Beszerelést a
vevő nem kért

Beszerelést a vevő kért           Gép beszerelve
Beszerelési Jegyzőkömyv kiállítva, vevő által aláírva  

Vásárló neve

címe

beszerelés
címe
telefonja(i)
e-mail címe(i)

Értékesítő
neve

címe

telefonja(i)
e-mail címe(i)

@
weboldala

www.
Megjegyzések


