
Jótállási jegy és megfelelőségi nyilatkozat 
 

Az eladótól feltétlen követelje meg a jótállási jegy pontos és hiánytalan kitöltését! A jótállás csak a 
helyesen kitöltött jegy felmutatásával érvényesíthető. Az SI 2000 és SI 4000 berendezésekre 12 
hónap jótállást biztosítunk. A jótállás érvényét veszti, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a beren-
dezés rendeltetés ellenesen lett használva, illetve, ha a használati utasításban rögzítettek nem lettek 
betartva, valamint jogosulatlan személy(ek) által végzett javítási kísérlet történt. 
 
Importőr neve és címe: HYDRO-KING Kft. 2472 Kajászó, Rákóczi u. 147-149. www.hydroking.hu 

 
 
Vásárlás helye: …………………………………………………………………………………….. 
 
 
Vásárlás dátuma:   20…...…év .………...……………………hónap …………..………….nap 
 
 
Számla sorszáma: ………………………………………………………………………………… 

 
 
 

……………………………………………… 
aláírás 

(bélyegző) 
 
A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai 
A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény 306-307 §-aiban, továbbá az 1978. 
évi 2. Törvényerejű rendelet 6.§.(1) bekezdésében, valamint a 117/1991.(IX.10) és a 6/1997.(I.22.) 
Kormányrendeletben meghatározott alábbi jogok illetik meg. A 35/1978.(VII.6.), illetve a 
74/1987.(XII.10.) MT.sz. rendelet szerint a forgalmazó köteles a javításról gondoskodni a vásárlástól 
számítva 3 évig, ha az áru fogyasztói ára 1500Ft alatt van, 6 évig, ha 1500-10000 Ft, és 8 évig, ha 
10000Ft fölött van. 
Eljárás vitás esetekben 

- Ha a hiba jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, javítás módja, stb.) tekintetében vita merül 
fel, a szerviz beszerzi a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv – Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelőség – szakvéleményét. 

- Amennyiben az előzőekben leírt kötelezettséget a szerviz nem teljesíti, a Vásárló maga 
fordulhat a minőségvizsgáló szervekhez. 

- A szakvélemény beszerzésére irányuló megbízáson fel kell tüntetni mind a szerviz, mind a 
Vásárló álláspontját és a nyilatkozatait (a hiba jellegére, keletkezésének lehetséges okaira 
vonatkozó eltérő vélemény) és mindkét fél aláírását. A Vásárló nyilatkozatát a megbízás-
hoz csatolt és az általa észlelt hibákat felsoroló feljegyzés is pótolhatja. A terméket a felek 
nyilatkozatának megtételét követő 3 munkanapon belül a szerviznek a kijelölt minőség-
vizsgáló szervhez be kell szállítania. 

- Arra az esetre, ha a jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban a felek között olyan jog-
vita alakulna ki, melyet peren kívül nem tudnak rendezni, a felek kifejezetten kikötik a Pesti 
Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. 

 
Megfelelőség: 

NF C15-100 / MSZ EN 60-335-2-41 / EN 60-335-2-55 / CEI 64-8 
 

 

SI 2000,- 4000  szűrő-vízforgatók 
 

Használati utasítás - jótállási jegy 

 
Biztonsági szabályok 
A szűrő-vízforgató működtetése előtt kérjük, hogy gondosan olvassa át a hasz-
nálati utasítást. Ne feledje: az üzembe helyező nem csak önmaga, hanem a 
környezetében élő, dolgozó embertársai személyes biztonságáért is felelős! 
FIGYELEM! 16 éven aluli személynek TILOS a berendezést üzembe helyezni, 
működtetni! A vízforgató gyárilag szerelt kábelét csak vizsgázott szakember 
hosszabbíthatja meg. TILOS a kábel házilag való toldása, javítása! E munkákat 
feltétlen bízza szakemberre! TILOS a berendezést annak elektromos kábelénél 
fogva felemelni, felfüggeszteni, mozgatni! TILOS az elektromos csatlakozókat, 
olyan helyre telepíteni (akár időlegesen is), ahol azokat nedvesség, pára, víz-
permet, ill. áradás érheti! A vízforgató egység működtetése előtt feltétlen győ-
ződjön meg a vezeték és a csatlakozások veszélytelenségéről (repedés, törés, 
utólagosan szigetelt szakasz). FIGYELEM! Mielőtt bármi munkát végezne a 
berendezésen (áthelyezés, tisztítás, ellenőrzés…stb.) azt a villamos hálózatról 
feltétlen kapcsolja le! A mindenkori üzembe helyező, szerelő, felhasználó felelős 
a helyi biztonsági, érintésvédelmi, munkahelyi előírások betartásáért. Ezért kér-
jük Önt, hogy környezetében élő, dolgozó családtagjait, munkatársait feltétlen 
oktassa ki a vízforgató helyes, biztonságos kezelésére, használatára. FIGYE-
LEM! Bármilyen szükséges javítást csak az erre illetékes szakszerviz alkalma-
zottainak szabad végrehajtani! Csak eredeti pótalkatrészek használhatók (lásd: 
karbantartási szabályok)! Nem illetékes szerviz munkája, ill. nem eredeti pótal-
katrészek használata esetén a jótállás megszűnik! FIGYELEM! TILOS A BE-
RENDEZÉST SZÁRAZON, VÍZFEDÉS NÉLKÜL ÜZEMELTETNI! 
 

Üzembe helyezés 
A szűrő berendezés a beszívó nyílásokon, a felszínén szívja be a szűrendő vi-
zet. Kiszűri a víz felszínén lebegő szennyeződéseket (falevél, haj, boga-



rak…stb). Tilos a szűrő-vízforgatóba közvetlenül bármilyen vegyszert ada-
golni! Tilos a vízforgató egységet folyamatos üzemben 2 óránál hosszabb ideig 
üzemeltetni! A transzofmátort a medencétől 3,5 m-es távolságon belül kell elhe-
lyezni (a megfelelő elhelyezés az 1. ábrán látható). A transzformátorba 
hővédelem van beépítve, amely túlmelegedés esetén leold. Az összeszerelés 
lépéseit lásd a 2. ábrán. Magyarázat az ábrákhoz; 1:úszó fedél; 2: ház; 3: szi-
vattyú ház; 4: fölöző fedél; 5: szivacs (3db); 8: rögzítő lemezek; 9: szivattyú; 12: 
rögzítő-rúd vég; 13: rögzítő csavar; 18: transzformátor; 19: rögzítő-rúd; 20-21: 
medencefalhoz rögzítő szett. A rögzítés beállítása úgy történjen, hogy a szűrő 
fedél a víz felszínén legyen (3. ábra). 

    
 

          
 

Karbantartás és szerviz 
Az SI szűrő-vízforgató berendezések nem igényelnek különösebb karbantartást, 
viszont az elszívó belsejében található szűrőket rendszeresen ellenőrizni kell és 
ki kell tisztítani (4. ábra). Amennyiben a szivacs elhasználódik, ki kell cserélni 
(forduljon a szakkereskedőhöz, vagy a forgalmazóhoz). A szűrőt a téli időszakra, 
ill., ha a berendezést hosszabb ideig nem működteti, akkor tisztítsuk meg és 
száraz jól szellőző helyen tároljuk. BÁRMILYEN KARBANTARTÁSI MUNKÁT 
VÉGEZNEK A SZŰRŐ-VÍZFORGATÓN, AZT ELŐZŐLEG TELJESEN ÁRAM-
TALANÍTANI KELL! A BERENDEZÉST MEGBONTANI, SZÉTSZERELNI 
CSAK A SZAKSZERVIZBEN SZABAD! 
 

Szakszervizek 
HYDRO-KING Kft. 2472 Kajászó, Rákóczi u. 147-149. Tel.: 22/580-080, fax: 
22/455-450; e-mail: sszoke@hydroking.hu 
Greatz Elektromotor Kft. 6725 Szeged, Bakay N. u. 52. Tel.: 62/488-542, 
ügyelet: 30/273-2554; e-mail: greatz@elektromotorkft.axelero.hu 
JF. KO-RUND Kft. 7630 Pécs, Alkotás u. 1. Tel.: 72/224-857, fax: 72/327-137; 
e-mail: korund@axelero.hu 
 

Átvevőhely 
HYDRO-KING Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 64. Tel.: 261-2233, fax: 261-
7120; e-mail: info@hydroking.hu 


