
Elektrozawór do systemów odwróconej osmozy RO  

 

 

5 zasady bezpiecznego montażu i użytkowania 

elektrozaworu RO ( odwróconej osmozy). 

 

1.  Bezpośrednio przed elektrozaworem ZAWSZE instaluj liniowy filtr wody o gęstości minimum 10 

mikronów – filtr zapobiegnie przedostawaniu się do wnętrza elektrozaworu ciał stałych z rurociągu 

takich jak piasek, rdza, osady itp. chroniąc w ten sposób zawór przed zablokowaniem. 

2.  Elektrozawór instaluj ZAWSZE zgodnie z kierunkiem przepływu wody oznaczonym na korpusie – 

właściwy kierunek przepływu wody ma wpływ na prawidłową pracę elektrozaworu. 

3. Elektrozawór instaluj ZAWSZE w najwyższym punkcie instalacji – to zapobiegnie spływaniu do 

cewki elektrozaworu skroplin wody często tworzących się na wężykach RO na skutek różnicy 

temperatur (szczególnie latem) i zapobiegnie korozji elektrozaworu. 

4. Bezwzględnie ZAWSZE stosuj dodatkowe, alternatywne zabezpieczenia swojej instalacji wodnej 

RO, które zapobiegną stratom materialnym  w sytuacji awarii elektrozaworu lub innej części Twojej 

wodnej instalacji RO.  

5. Wymieniaj elektrozawór na nowy po dwóch latach użytkowania – części elektrozaworu zużywają 

się, lepiej wymienić elektrozawór na nowy zanim elektrozawór zawiedzie. 
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KARTA GWARANCYJNA 

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesiące i jest liczony od daty podanej na karcie gwarancyjnej (data sprzedaży). 

2. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu produktu lub w siedzibie producenta/dystrybutora, 

przedstawiając dowód zakupu, opis uszkodzenia oraz kartę gwarancyjną. Sprzedawca po zapoznaniu się z 

dokumentami i stanem reklamowanego produktu zdecyduje o dalszym postępowaniu gwarancyjnym. 

3. Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu (oryginał lub kserokopia), gdy posiada wpisaną datę 

sprzedaży, nazwę, model, oraz jest potwierdzona pieczątką i podpisem sprzedającego. 

4. Reklamowany produkt może wymagać przeprowadzenia szczegółowej ekspertyzy celem stwierdzenia zarówno 

zaistnienia uszkodzenia, jak i zasadności reklamacji. Produkt powinien zawierać wszystkie akcesoria dołączone 

przez producenta. 

5. Reklamowany produkt do serwisu powinien być dostarczony na koszt użytkownika. 

6. Niniejsza karta gwarancyjna uprawnia do naprawy gwarancyjnej wyłączenie sprzętu zakupionego i 

użytkowanego na terenie Polski. 

7. Gwarancja nie obejmuje: 

a. Materiałów i elementów eksploatacyjnych (jeśli występują). 

b. Uszkodzeń powstałych na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją / przeznaczeniem 

c. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montaż lub magazynowania produktu 

d. Trwałego zanieczyszczenia powodującego pogorszenie właściwości użytkowych produktu 

e. Uszkodzeń powstałych w wyniku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji produktu 

f. Uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (np. pożaru, wyładowań atmosferycznych, powodzi) 

g. Uszkodzeń powstałych na skutek transportu do serwisu 

h. Uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania mimo wykrytej usterki 

 

7. Serwis zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami materiałów, robocizny i transportu, gdy 

uszkodzenie nie było objęte gwarancją, lub produkt okazał się sprawny. 

8. Gwarancja nie obejmuje prawa Nabywcy do odszkodowania z tytułu utraty spodziewanych korzyści i 

poniesionych kosztów, wynikających z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu. 
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