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GÉPKÖNYV 
Beüzemelési- és kezelési útmutató 

PurePro MH-943 háztartási vízdesztilláló készülékhez 
 
 

 
 
Köszönjük, hogy a PurePro Water Corp. termékét választotta! Reméljük, termékünkkel elégedett lesz és a jövőben is hozzá nk 
fordul víztisztító termék vásárlása esetén! 
 
Annak érdekében, hogy megfelelően üzemeljen a készülék, kérjük, beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el a Beüzemelési - és 
kezelési útmutatót, és kövesse a leírtakat! Jó egészséget kívánunk termékünk használatához! 
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Az MH-943 desztillálóról általánosságban 

Az MH-943 háztartási desztilláló megfelel a legfejlettebb vízgőz lepárló technológiának és aktívszenes szűrési elvnek egyaránt, tiszta, egészséges 
és biztonságos ivóvizet biztosít, és egyben fokozza (kiemeli) a vele készített szörpök, levesek, teák, kávék, és egyéb italok természetes ízét, 
aromáját. A desztillálás hatékonyan távolítja el a vízből a következő lehetséges szennyező anyagokat: vegyszerek, mérgek, radioaktív anyagok, 
szervetlen ásványi anyagok, biológiai organizmusok. Nincs szükség vízhálózatra történő bekötésre, így az MH-943 a legideálisabb hordozható 
ivóvíz rendszer, amellyel egyszerűen biztosíthatunk tiszta vizet a család, háziállatok és növények számára, továbbá pl. gyógyászati- vagy labor 
alkalmazások részére. 
 
 
 
 
A csomag tartalma 

A készülék dobozának kibontásakor a hungarocell csomagoláson 
kívül találja a hálózati csatlakozó kábelt, a szűrőtartó kifolyócsövet, 
vízgyűjtő kancsó fogantyút, vízkőoldó szert és 6 db aktívszén szűrő 
filtert, a vízgyűjtő kancsót pedig a készülék belsejében, a 
főzőtartályban. Vegyük ki a vízgyűjtő kancsót belülről, és üzemelés 
alatt mindig tartsuk a készülék előtt, a szűrőtartó kifolyócső alatt. 
Megvásárolható kiegészítők, tartozékok: 4 literes üvegkancsó, 500gr-
os citromsav granulátum (vízkőoldó szer), 12 db-os aktívszén szűrő 
filter. A termékeket keresse a készülék forgalmazójánál. 
 
 
 
 
 
 
 
A desztilláló készülék felépítése 
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Biztonsági előírások 

Kérjük, tartsa be a következőket: 
- A termék kizárólag háztartásban, helyi vízkezelés céljára használható. 
- A termék nem alkalmazható mikrobiológiailag szennyezett vízre vagy ismeretlen eredetű vizek kezelésére. 

Tilos tengervizet desztillálni! 
- A készülék kikapcsolását követő 20-30 perc lehűlési idő alatt tilos: a gép felső részét levenni, tisztítási, illetve 

karbantartási munkálatokat végezni a készüléken és tologatni vagy szállítani azt, az esetlegesen kicsapó forró 
gőz miatt, ami égési sérüléseket okozhat. 

- Ne üzemeltesse a készüléket szabad ég alatt (esővíz ne érje a készüléket) vagy mozgó járműben! 
- Ne állítsa a készüléket fűtőtest, tűzhely, főzőlap, kályha, stb. közelébe! 
- A desztilláció során képződő vízgőz és a készülék lehűlésére szobahőmérséklet szükséges. 
- A készüléket ne tegye vízsugár alá, ne merítse vízbe. 
- A vízgyűjtő kancsóba ne öntsön forró vizet, ne helyezze tűzhelyre vagy kályhára! 
- Áramtalanítsa a készüléket mielőtt feltölti vízzel, tisztítja vagy nem üzemelteti. 
- Ügyeljen, hogy a vezetékek ne törjenek vagy sérüljenek meg, a készüléket csak szabványos hálózati aljzatba 

csatlakoztassa! 
- Ne üzemeltesse a készüléket sérült állapotban! 
- A készülék alja üzemelés közben felmelegedik (itt helyezkedik el a fűtőszál), ezért mindig hőálló felületre 

állítsa azt, minimum 5 cm távolságot hagyjon körülötte! A készülék fölött pedig minimum 10 cm szabad helyet 
hagyjon a megfelelő szellőzés miatt! 

- Figyelem! A készülék nem játékszer, gyerekektől tartsuk távol! Ügyeljünk arra, hogy üzemelés közben gyerek 
egyáltalán ne férjen hozzá a készülékhez forrázási balesetek elkerülése végett. 

- A készülék esetleges meghibásodása során a javítást bízza szakemberre! Garanciális idő alatt mindenképp 
forduljon a készülék forgalmazójához, ellenkező esetben a garancia érvényét veszíti! 

- Figyelem! A készülék felső részét a ventilátor motor működése közben, illetve kikapcsolását követően 20-30 
percig ne nyissa ki a felcsapódó vízgőz miatt, amely komoly égési sérülést okozhat! 

Mi a desztilláció? Működési elv 

Az MH-943 háztartási kisberendezés kiváló minőségű vizet készít a legősibb módszer alkalmazásával. A természetben a víz elpárolog a felszíni 
vizekből (folyók, tengerek, tavak, stb.). A halmazállapot változás során 
a folyékony halmazállapotból légnemű keletkezik és minden, a vízben 
oldott állapotban jelenlévő szilárd anyag pedig visszamarad. A víz gőz 
formájában felemelkedik, kondenzálódik, és végül csapadék 
formájában visszahullik a földfelszínre. Az MH-943 desztilláló 
ugyanezen elven működik. Üzemelés közben melegítés hatására 
növekszik a víz hőmérséklete, amikor eléri a 100°C-t a víz hőfoka, 
akkor elpusztulnak a baktériumok, vírusok és csírák. Az ekkor fejlődő 
forró vízgőz kis nyíláson keresztül elvezetődik a zárt rendszerű 
lepárlóba, ahol hűtőventillátor hatására hűtőcsövekben lecsapódik, 
végül kicsöpög a kifolyón az aláhelyezett edénybe (kancsó). A vízben 
lévő, desztillálás során visszamaradt oldott anyagok a főzőtartályban 
kicsapódnak. A vízgőzzel esetlegesen távozó íz- és szaganyagokat a 
szénszűrő maradéktalanul kiszűri. 
 

Üzembe helyezés 

Első üzembe helyezés során az alábbiak szerint járjunk el: 
- Vegyük ki a készüléket a csomagból. 
- A készülék alsó feléből húzzuk ki a felső rész tápkábelt, és vegyük le a felső részt a készülékről. 
- Vegyük ki a főzőtartályból a tisztavíz kancsót, szereljük fel rá a fogantyút, és öblítsük át tisztavízzel. 
- Állítsuk a helyére a desztilláló készüléket (a fent leírt biztonsági előírások figyelembevételével!). 
- Átmosatás: a főzőtartályba (alsó rész) töltsünk kb. 1 liter vizet, majd helyezzük vissza a felső részét és csatlakoztassuk a felső rész tápkábelt. 
- A szűrőtartó kifolyócsőbe helyezzük a félbehajtott szénszűrő filtert, majd helyezzük a műanyag szűrőtartót a kifolyóba (lásd képeken következő 

oldalon). 
- Helyezzük a desztilláló készülék szűrőtartó+kifolyócsöve alá a vízgyűjtő kancsót. Vegyük le róla a zárókupakot! 
- Csatlakoztassuk a készüléket az elektromos hálózatba. 
- Ekkor a felsőrészben lévő ventillátor el kezd forogni, üzemel a készülék, ugyanis a gyárban bekapcsolt állapotba állítják a főkapcsolót(!). 
- A desztillálás lassú folyamat, nem fog rögtön csöpögni a víz a kifolyócsőből, hiszen a készüléknek először fel kell forralnia a vizet. 
- A készülék automatikusan kikapcsol, ha a víz teljesen elpárolgott a főzőtartályból. 
- Áramtalanítsuk a készüléket (húzzuk ki a hálózati csatlakozó kábelt a konnektorból). 
- Az átmosatáskor lepárlott víz fogyasztásra nem alkalmas, apró szénport tartalmazhat, ezért azt öntsük ki. 
- A készülék most már készen áll a normál üzemelésre. Mostantól desztillált víz fogyasztásra alkalmas. 
- Amennyiben mégis a víznek esetleg még kellemetlen íze van, ismételje meg az átmosatás folyamatát a fentiek szerint. 
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Mindennapi üzemeltetés 

Üzemen kívül mindig húzza ki a hálózati kábelt az elektromos aljzatból. Feltöltés előtt mindig csatlakoztassa le a felső rész tápkábelt, mielőtt a felső 
részt leemelné. Az alsó részt mindig maximum a MAX jelölésig töltsük fel vízzel (4 liter maximum). Töröljük le a készülékről az esetleges 
vízcseppeket, majd állítsuk a helyére. Helyezzük vissza a felső részt a főzőtartályra, ismét csatlakoztassuk a felső rész tápkábelt, majd az 
elektromos hálózatba a készüléket, végül nyomjuk meg a főkapcsoló gombot. Elindul a desztillálás, ami egészen addig tart, míg az összes, 
főzőtartályban lévő víz elpárologtatása meg nem történik. A végén a gép automatikusan kikapcsol. A vízgyűjtő kancsóban lévő víz felhasználható. 
Az üzemeltetés végén húzzuk ki a készüléket a konnektorból. Üzemelés közben soha ne emeljük le a felső részt! Ha meg szeretnénk szakítani a 
desztillálást és ki szeretnénk nyitni a fedelet, akkor elsőnek mindig kapcsoljuk ki a készüléket a főkapcsolóval és csak utána nyissuk ki a felső részt! 

TIPP 1.: Ha a hideg csapvíz helyett, (gyorsforralóval) felforrt vizet öntünk a főzőtartályba, lerövidül a desztillálási idő. 
TIPP 2.: Ha már előtisztított, pl. ozmózis vizet tölt a főzőedénybe, akkor nem fog nagymértékű lerakódás visszamaradni a főzőedény felületén. Így 
jóval ritkábban kell vegyszeres vízkőtelenítést (tisztítást) végeznünk benne. 

Ötletek a desztillált víz tárolására, felhasználására: 
- A desztillált vizet hűvös helyen tartsuk. 
- Az íz hatást jobbíthatjuk, ha a vizet kevergetve oxigénnel dúsítjuk. 
- Ha üvegkancsóba átöntve napra tesszük egy ideig, akkor finomabb vizet kapunk. 
- A desztillált víz struktúráját javíthatjuk, ha néhány órát állni hagyjuk, vagy kristály kvarcot teszünk bele. 

Tisztítás, karbantartás 

- Vízgyűjtő kancsó tisztítása: annak érdekében, hogy a kancsó csíramentes maradjon és jóízű legyen a benne tárolt víz, a kancsót tisztán kell 
tartani. Rendszeresen öblítse át a kancsót ecetes vagy szódabikarbónás vízzel. Csak desztillált víz tárolására használja. 

- Főzőtartály tisztítása: minden(!) használat után tisztítsuk meg a főzőtartályt vízzel és az erre kijelölt szivacs segítségével, hogy a desztillálás 
során a csapvízből visszamaradt, kicsapódott szennyeződéseket legalább részben eltávolítsuk a felületről. Ha a főzőtartály belső felületén 
(alján és oldalán) a lerakódások már felgyülemlettek, akkor vízkőoldóval (pl. ecet, citromsav) tisztítsa ki azt.  

- Főzőtartály vízkőtelenítése citromsav granulátummal (az MH-943 desztilláló csomagja tartalmaz 1 db 250 gr-os citromsav granulátumot):  
1. Áramtalanítsa a készüléket. 
2. Nyissa ki és vegye le a desztilláló készülék felső részét, miután lecsatlakoztatta felső rész tápkábelt. 
3. Öblítse ki a főzőtartályt. 
4. Tegyen a citromsav granulátumból 2-3 csapott evőkanál mennyiséget a főzőtartályba. 
5. Tegyen bele tisztavizet a lerakódás szintjéig, csatlakoztassa vissza az elektromos aljzatba a készüléket, majd kacsolja be a főkapcsolóval 

és forralja a vizet kb. 20 percig. Ekkor NE legyen a felső rész ráhelyezve! Forralás során a lerakódások feloldódnak. 
6. 20 perc eltelte után ellenőrizze, hogy a lerakódások maradéktalanul feloldódtak-e, ha még szükséges 10 percig forralja a vizet. 
7. Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval. 
8. Áramtalanítsa a készüléket. 
9. Öntse ki belőle a meleg vizet, majd jól mossa ki és többször öblítse át az edényt. Ügyeljünk rá, hogy ne használjon erős súrolót, ne 

karcolja meg az edény felületét! 
Csapvíz desztillálása esetén ezt a vízkőtelenítést érdemes hetente elvégezni, vagy sűrűbben, ha szükséges. 

- A készülék külső tisztítása: puha, kissé nyirkos ruhával töröljük át a felületet. Mindig tartsuk szárazon. 
- Felső rész (belső) tisztítása: ha a hűtőcső külső bordázata erősen beporosodott, akkor a vízgőzt nem tudja megfelelő mértékben lehűteni. 

Ilyenkor a vízgyűjtő kancsóban kevesebb víz található, mert gőz formájában távozik egy része. (A porosodás jól látható a felső rész 
rácsozatánál.) Figyelem! Mivel a készülék felső részében elektromos eszköz található, nem szabad azt víz alá tenni vagy vízzel tisztítani. A 
por eltávolítását szívással (porszívó) vagy fújással (levegő spray) végezhetjük el. Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor kérje szakember 
segítségét, forduljon a készülék forgalmazójához. Semmi féle képen ne nyissa ki a felső rész belsejét garanciális időn belül, mert ez 
garanciavesztéssel jár! 
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Szűrőcsere 

Az aktívszén szűrő a vízben esetlegesen jelen lévő íz-, és szaganyagokat maradéktalanul eltávolítja. Ha elmulasztjuk a szűrőcserét, akkor olyan 
anyagok, mint pl. a klór, stb. bekerülhetnek a desztillált vízbe. A teljes tisztítás és biztonságos desztillált víz tehát csak a szénszűrővel lehetséges. A 
szűrőcserét mindig idejében végezzük és, a gyártó által javasolt időközönként (havonta), vagy azonnal, ha a készített friss desztillált víz íze 
kellemetlen. A készülék aktívszén szűrőtöltete kókuszdióhéjból készült. A készülékkel a csomagjában gyárilag 6 db szűrőbetét van, azaz 6 hónapra 
elegendő mennyiség. 
Szűrőcsere menete: áramtalanítsa a készüléket, pattintsa le a szűrőtartó kifolyócsövet a helyéről, távolítsa el belőle a használt szűrő filtert, majd 
öblítse ki a szűrőtartó kifolyócsövet, és helyezze bele az új szűrő filtert, végül pattintsa vissza a helyére (lásd korábbi képek). A szűrőcsere utáni 
desztillálás során összegyűlt első fél liter (2-3 bögre) vizet öntsük ki (az atívszén por az egészségre nem káros, azonban tőle a víz színe esetleg 
szürkés lehet). 

Hibaelhárítások 

Hibajelenség Elhárítás 

A készülék nem állít elő desztillált vizet. (Figyelem! Teljesen 
természetes, hogy bekapcsolást követően nem azonnal kezdődik meg a 
desztillálás folyamata és kezd el csöpögni a víz a kifolycsőből, hiszen a 
készüléknek először fel kell forralnia a főzőtartályban lévő vizet.) 

- Csatlakoztatva van-e a készülék az elektromos hálózatba? 
- Van-e áram a konnektorban? 
- A felső rész tápkábel csatlakoztatva van-e? 
- Megnyomtuk-e a főkapcsolót? 
- Feltöltöttük-e a főzőtartályt vízzel? 

Túl kevés desztillált vizet állít elő a készülék. - A felső rész tápkábel csatlakoztatva van-e? 
- A felső- és alsó rész közötti tömítőgyűrű megfelelően van-e 

felhelyezve? Azaz megfelelő-e a tömítés? 
- Nincs-e túl sok por lerakódva a felső rész hűtőrácsán? 
- Nincs-e túl sok vízkőlerakódás a főzőtartályban? 
- Működik-e a ventilátor? 
- Megfelelően van-e a szénszűrő filter elhelyezve a 

szűrőtartóban? 
- Pontosan a kifolyócső alá van-e helyezve a vízgyűjtő kancsó 

nyílása? 

A kifolyócsőből vízgőz távozik el. - A felső rész tápkábel csatlakoztatva van-e? 
- Nincs-e túl sok por lerakódva a felső rész hűtőrácsán? 

Kellemetlen ízű a frissen készített desztillált víz. - Cserélje ki az aktívszén szűrőt. 
- Fertőtlenítse ki a vízgyűjtő kancsót. 
- Fertőtlenítse ki a készüléket. 

Műszaki adatok 

- Elektromos csatlakozás: 240V/50Hz/580W (Fűtés: 565 W, Hűtés: 15W) 
- A készülék űrtartalma: 4 liter 
- Teljesítmény: kb. 0,7 liter/óra, 17 liter/nap víz desztillálása 
- Káros anyag (összes oldottanyag tartalom/TDS) kivonás hatásfoka: 99,9% 
- Méret: Magasság - 36 cm, átmérő - 20 cm 
- Vízgőz-előállító edény anyaga: rozsdamentes acél (ss304) 
- Kondenzátor anyaga: rozsdamentes acél (ss304) 
- Vízgyűjtő kancsó anyaga: polipropilén (PP-5)* (élelmiszerbarát műanyag) 
- Súlya: 3,5 kg 
- Minősítések: GS, CE, TÜV 
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Jótállási jegy 
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új, tartós fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet alapján. 

Háztartási víztisztító 
Típusa: 

 
PurePro    MH-943 (MEGAHOME) vízdesztilláló     SN: ……………………………..(gyáriszám) 

Értékesítő 
                                                             neve: 

                                                             címe: 

                                                elérhetőségei: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….            ……………………………….………… 
aláírás+p.h. 

Gyártó:  
Importőr: 

Pure-Pro Water Corporation (19636 S. 97th Ave Mokena,  Illinois, U.S.A.) 
ZS+G Ker. és Szolg. Bt. (HU-1183 Budapest, Székely György u. 39.) 

Eladás vagy beüzemelés* napja: 
(*megfelelő aláhúzandó) 

 
20……….…év……………………....………........hó………………nap 

Beüzemelést Vevő: Kért                          NEM kért 

Beüzemelést végezte*: 
(*Értékesítő által megbízott szerviz/technikus) …………………………………………………Aláírás+p.h.:…………………………………………….. 

A pénzügyi teljesítést igazoló számla 
sorszáma: …………………………………………………………………………… 

Javítás esetén töltendő ki! 

Jótállási igény és hiba bejelentésének napja: …………………………  

Javításra átvétel napja:…………………………………...…………...…. 

Fogyasztónak történő visszaadás napja:………………..……...……… 

Jótállás meghosszabbítva ………………..nappal* 
(*javítási időtartam) 

A hiba oka:…...………………. ……..……………………………………….. 

Javítás módja:………………………………………………………………... 

Érintett alkatrész megnevezése:……………………………………………. 

Aláírás:……………………………….p.h.:……………………………...…… 

Jótállási igény és hiba bejelentésének napja: …………………………  

Javításra átvétel napja:…………………………………...…………...…. 

Fogyasztónak történő visszaadás napja:………………..……...……… 

Jótállás meghosszabbítva ………………..nappal* 
(*javítási időtartam) 

A hiba oka:…...………………. ……..……………………………………….. 

Javítás módja:………………………………………………………………... 

Érintett alkatrész megnevezése:……………………………………………. 

Aláírás:……………………………….p.h.:……………………………...…… 

Jótállási igény és hiba bejelentésének napja: …………………………  

Javításra átvétel napja:…………………………………...…………...…. 

Fogyasztónak történő visszaadás napja:………………..……...……… 

Jótállás meghosszabbítva ………………..nappal* 
(*javítási időtartam) 

A hiba oka:…...………………. ……..……………………………………….. 

Javítás módja:………………………………………………………………... 

Érintett alkatrész megnevezése:……………………………………………. 

Aláírás:……………………………….p.h.:……………………………...…… 

Jótállási igény és hiba bejelentésének napja: …………………………  

Javításra átvétel napja:…………………………………...…………...…. 

Fogyasztónak történő visszaadás napja:………………..……...……… 

Jótállás meghosszabbítva ………………..nappal* 
(*javítási időtartam) 

A hiba oka:…...………………. ……..……………………………………….. 

Javítás módja:………………………………………………………………... 

Érintett alkatrész megnevezése:……………………………………………. 

Aláírás:……………………………….p.h.:……………………………...…… 
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7. oldal 

Jótállási feltételek és jogok 

- A PurePro MH-943 vízdesztillálóhoz 1 év jótállás jár, mely valamennyi meghibásodott alkatrészre (kivéve szűrőbetétek), a javításra, valamint az 
alkatrészcsere munkadíjára vonatkozik. A jótállás igénybevétele esetén esetlegesen felmerülő kiszállás költsége azonban Vevőt terheli. 

- A termékhez járó jótállás/garancia a Vevő vagy megbízottja által történő beüzemelés esetén is érvényes. 
- A jótállási/garanciális határidő a termék, vevő részére történő átadás (eladás) napjával kezdődik, vagy ha a termék beüzemelését az Értékesítő vagy 

annak megbízottja végzi, a beüzemelés napjával kezdődik. 
- A jótállási/garanciális kötelezettség teljesítése az Értékesítőt terheli. 
- Jótállási/garanciális igény nem érvényesíthető a következő esetekben: 

- Amennyiben Vevő vagy megbízottja a termék beszerelését/szervizelését nem a Beüzemelési- és kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően 
végezte el. 

- Amennyiben a termék Vevőnek felróható okból sérült. 
- Amennyiben a termék meghibásodását elemi kár, helytelen tárolás, fagykár okozta. 
- Amennyiben Vevő nem rendeltetésszerűen használta, átalakította, illetve hibásan vagy szakszerűtlenül kezelte a terméket, vagy ha a terméket külső, 

fizikai behatás érte. 
- Ha Vevő vagy megbízottja olyan vízzel üzemeltette a terméket, amely nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került bevizsgálásra és ivóvíz 

felhasználási célra engedélyezve. 
- Ha Vevő vagy megbízottja nem eredeti alkatrészeket és/vagy szűrőt telepített a termékbe. 
- Ha a termékben lévő alkatrészek rendeltetésszerű üzemeléséből adódó elhasználódása, szennyeződése okozza a nem megfelelő működést/szűrési 

hatékonyságot. 
- A termék beüzemelése nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe, azt a Vevő megrendelésére a munkát elvégző szerviz/technikus külön költség 

terhére végzi el. Szakszerűtlen beüzemelés, valamint az ebből eredő meghibásodás esetén a jótállás nem érvényesíthető. 
- A Jótállási jegy elvesztése esetén annak pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) 

esetén kerülhet sor. 
- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 
- Jótállási/garanciális igény érvényesítésére Vevő a terméket saját költségén beküldheti vagy beszállíthatja Értékesítő telephelyére a jogosultságot 

bizonyító pénzügyi bizonylattal (számlával) és jelen Jótállási jeggyel együtt. Beküldés esetén kérjük a csomagot „törékeny”-ként megjelölni, és a 
termék hibaleírását mellékelni. 

- Amennyiben Vevő a termék helyszínen történő javítását kéri, a kiszállás költsége a Vevőt terheli. 
- Az utánvéttel vagy portósan feladott csomagot nem áll módjában Értékesítőnek átvenni. 
- Ha a termék gyári hibás, akkor forduljon az Értékesítőhöz minőségi kifogásával. Szavatossági igény estén Vevő kérheti a hibás termék (alkatrész) 

javítását, ha az nem kivitelezhető, a cseréjét, vagy a vételár csökkentését. 
- A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 
- Értékesítő köteles a termék eladásakor a Jótállási jegyen a készülék típusát leellenőrizni, a Jótállási jegyet az eladás (beüzemelés) keltének, készülék 

gyári sorszámának feltüntetésével, céges aláírásával hitelesíteni és azt a vásárlónak átadni. 

Fontos! A jótállási/garanciális igény a kitöltött Jótállási jegy és a vásárlást bizonyító pénzügyi bizonylat (számla) bemutatásával 
érvényesíthető! Kérjük, őrizze meg mindkettőt! 

 


