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Serwis
Przed wezwaniem serwisu patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów”,  
aby rozwiązać drobne problemy. Jeśli potrzebujesz wsparcia  
zewnętrznego serwisu, może to kosztować.

Przed rozmową z Bluewater upewnij się, że masz dostępne 
następujące dane (znajdujące się na tabliczce znamionowej 
umieszczonej za filtrem):
–  Model
–  Numer produktu
–  Numer seryjny

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

80% elementów urządzenia do oczyszczania wody oraz jego opakowania posiada 
etykietę informującą o sposobie recyklingu oraz wyrzucania. Urządzenie do 
oczyszczania wody jest bardziej skuteczne, jeżeli oczyszcza wodę przed dłuższy 
czas. Przykład: nie napełniaj szklanki wodą. Zamiast tego napełnij cały dzbanek.

Urządzenia noszące ten symbol musi być oddane w wyznaczonym punkcie odbioru 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego do utylizacji. Produkt ten nie może być 
wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
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BEZPIECZEŃSTWO

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Z którymi należy zapoznać się przed montażem i obsługą urządzenia. Aby zapobiec urazom 
lub uszkodzeniu urządzenia, należy przestrzegać wytycznych podanych w niniejszej 
instrukcji. Niniejsza instrukcja zawiera PRZESTROGI i UWAGI dotyczące bezpiecznej obsługi 
urządzenia.

PRZESTROGA oznacza warunki, które mogą spowodować 
wypadki lub uszkodzenie sprzętu. Należy przestrzegać instrukcji 
i kontynuować działania dopiero po spełnieniu odpowiednich 
warunków.

Uwaga oznacza ważne informacje umożliwiające bezproblemową i optymalną pracę 
urządzenia do oczyszczania wody.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga! Nie pij wody ani nie używaj jej do innych celów, dopóki 
kontrolka „Poziom oczyszczenia II i/lub III” nie zaświeci się na 
zielono.
Gdy system jest w trybie gotowości, przed wypiciem wody lub 
użyciem jej do innych celów odkręć kran i pozwól, aby woda 
lała się do czasu, aż kontrolka „Poziom oczyszczenia II i/lub III” 
zaświeci się na zielono.

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku 
życia. Urządzenie może być również używane przez osoby 
o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej i umysłowej 
oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia ani wiedzy 
po zapewnieniu im odpowiedniego nadzoru lub instrukcji 
bezpiecznej obsługi oraz pod warunkiem, że rozumieją 
związane z tym ryzyko.

Pro jest systemem odwróconej osmozy. Zawiera wymienną 
membranę, która ma znaczenie w skutecznym obniżeniu 
całkowitej ilości substancji stałych (TDS). Membranę należy 
regularnie wymieniać. Jakość oczyszczonej wody wymaga 
sprawdzenia co najmniej raz do roku w celu upewnienia się, że 
urządzenie Pro działa poprawnie. Jeżeli woda nie jest czysta, 
pachnie lub smakuje źle – nie wolno jej pić.
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Serwis i naprawa urządzenia do oczyszczania wody mogą 
być przeprowadzane wyłącznie przez upoważniony personel 
Bluewater. Należy używać wyłącznie oryginalnych wkładów i 
części zamiennych firmy Bluewater. Katalog części zamiennych 
oraz informacje dotyczące zakupu znajdują się na stronie 
internetowej www.bluewatergroup.com.

Serwis i naprawa urządzenia do oczyszczania wody mogą 
być przeprowadzane wyłącznie przez upoważniony personel 
Bluewater. Należy używać wyłącznie oryginalnych wkładów i 
części zamiennych firmy Bluewater.

Woda do celów spożywczych musi spełniać wymagania 
określone w dokumencie „Dane techniczne”. Co najmniej raz 
w roku oddawaj oczyszczoną wodę do badania. Nie pij wody, 
jeśli występują jakiekolwiek objawy świadczące o tym, że nie 
nadaje się ona do spożycia, np. zapach, smak, zmętnienie lub 
obecność cząstek.

Muszą być spełnione obowiązujące przepisy i regulacje 
dotyczące instalacji wodociągowej.

Urządzenie oczyszczające wodę należy podłączyć do 
uziemionego źródła zasilania elektrycznego. Należy 
użyć wtyczki, która po instalacji będzie łatwo dostępna. 
Okablowanie stałe może wykonywać tylko uprawniony 
elektryk. W systemie należy zainstalować bezpiecznik. 
Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do powstania 
uszkodzeń lub niebezpieczeństwa użytkowania.

Nie wolno używać przewodu zasilającego, jeżeli są 
na nimwidoczne oznaki uszkodzenia. Jeżeli przewód 
zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 
wykwalifikowanego elektryka.

Nie należy używać urządzenia Pro bez filtrów. Może to 
spowodować uszkodzenie systemu. Filtr można wyjąć, 
gdy urządzenie Pro jest czyszczone lub odkładane do 
przechowywania.

Jeżeli urządzenie do oczyszczania wody będzie odłączone od wody i prądu przez 
więcej niż 5 dni, należy je odłożyć do przechowywania zgodnie z opisem znajdującym 
się w pełnej instrukcji obsługi w rozdziale „Przechowywanie”.

Skontaktować się z dystrybutorem Bluewater przed przeniesieniem urządzenia do 
oczyszczania wody w inne miejsce.

http://www.bluewatergroup.com


84Instrukcja obsługi

SCHEMAT PRODUKTU

Modele

Model Oczyszczanie wody z 
większą zawartością 
rozpuszczanych ciał 
stałych, włącznie z wodą 
słonawą

Użytek komercyjny bez 
funkcji automatycznego 
wyłączania

Zawór płukania wody 
czystej do stosowania 
w otoczeniu, w którym 
wymagana jest woda 
o wyjątkowo wysokiej 
jakości

Pro 400B-HR 

Pro 400C-HF 

Pro 400C-HR 

Pro 400BC-HR  

Pro 400CV-HR  

Pro 400BCV-
HR

  

Pro 600C-HF 

Pro 600CV-HR  

Pro – widok zewnętrzny

1 2 3 4 5 87 9 10 11 126

Figure 37. Pro – widok zewnętrzny 

Poz. Opis Poz. Opis

1 Panel kontrolny 7 Złącze elektryczne do kranu (opcjonalne) 

2 Pokrywa przednia 8 Wąż spustowy 

3 Przyłącze wody czystej 9 Przewód zasilania 

4 Przewód wody czystej 10 Przewód wody zasilającej 

5 Przewód wody do płukania (modele CV) 11 Filtr siatkowy 

6 Szczelina powietrzna (modele CV) 12 Przyłącze wody zasilającej
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Pro – widok wewnętrzny vi elementy zamienne 

Figure 38. Pro – widok 
wewnętrzny

Panel kontrolny

Informacje na temat kombinacji migających/włączonych kontrolek znajdują się w 
rozdziale „Rozwiązywanie problemów”.

1
2
3
4
5

6 7 8
Figure 39. Panel kontrolny

Poz. Kontrolka/przycisk Opis

1 on/off Wł.:
Wył.:
Miga:

Urządzenie do oczyszczania wody jest podłączone do zasilania. 
Urządzenie do oczyszczania wody nie jest podłączone do 
zasilania. 
Trwa czyszczenie urządzenia do oczyszczania wody. Czyszczenia 
nie można zatrzymać

2 filter I Wł.: Filtr musi zostać wymieniony. Pro 600: Wymienić oba filtry 
Carbon Block.

3 filter II Wł.: Filtr musi zostać wymieniony. Pro 600: Wymienić oba filtry 
Carbon Block.

4 stop Miga/
wł.:

Pojawił się problem, patrz „Rozwiązywanie problemów”.

5 Przycisk Różne funkcje.

6 purification level I Wł.: Kontrolki „Purification level” I-III wskazują poziom oczyszczenia 
wody.I to poziom niski, natomiast III – wysoki.

7 purification level II

8 purification level III

Poz. Opis Nr artykułu

1 Płyta podstawy 

2 Filtr wstępny I, Pro 600: Filtr Carbon 
Block

919240005

Filtr wstępny I, Pro 400: Filtr 
sedymentacyjny 

919240002

3 Filtr wstępny II, Pro 600: Filtr Carbon 
Block 

919240005

Filtr wstępny II, Pro 400: Filtr 
węglowy, granulkowy 

919240003

4 Membrana do odwróconej osmozy.

Zestaw serwisowy membrany, 
typ HR (wysoki wskaźnik 
nieprzepuszczalności).

150718900-SP

Zestaw serwisowy membrany,  
typ HF (szybki przepływ).

150718901-SP

1 2 3 4
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SCHEMAT SYSTEMU

Opis systemu

1

2

3

4

5

6

Figure 40. Przegląd systemu, przykład instalacji Pro

Poz. Opis Poz. Opis

1 Urządzenie do oczyszczania wody 4 Wąż spustowy, zamontowany ze 
szczeliną powietrz-ną 

2 Przewód zasilania 5 Uchwyt dla węża spustowego 

3 Przewód wody zasila-jącej 6 Przewód wody czystej
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Montaż
Urządzenie Pro nie może dostarczać wody do wszystkich 
kranów w domu. Może tospowodowaćkorozję w instalacji 
wodnej i podgrzewaczach wody. Jeśli urządzenie Pro nie 
zostało zainstalowane poprawnie, nie będzie ono objęte 
gwarancją.
Muszą być spełnione obowiązujące przepisy i regulacje 
dotyczące instalacji wodociągowej.
Podłączać urządzenie do oczyszczania wody tylko 
do dopływu zimnej wody zasilającej. Woda musi być 
odpowiedniej jakości i musi spełniać wymagania dotyczące 
wody zasilającej.

Po pierwszym podłączeniu do wody i zasilania urządzenie 
Pro wykonuje automatyczną procedurę czyszczenia. Czas 
czyszczenia wynosi 60 minut. Czyszczenia nie można 
zatrzymać. Nie odłączać urządze-nia Pro od zasilania i 
pozostawić otwarty kran.
Zalecamy montaż urządzenia do oczyszczania wody przez specjalistę rekomendo
wanego przez autoryzowanego dystrybutora Bluewater. Instrukcje dotyczące instalacji 
można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi na stronie www.bluewatergroup.com.

System ochrony przed przeciekami
Czujnik umieszczony w dolnej części urządzenia wykrywa wycieki wody. W przypadku 
wycieku dopływ wody zasilającej jest zatrzymywany. Do czasu wyeliminowania wycieku 
nie można uruchomić urządzenia.

Ochrona w przypadku niskiego ciśnienia wody

Jeśli urządzenie Pro wyłączy się z powodu niskiego ciśnienia 
wody zasilającej, należy usunąć przyczynę takiego stanu. 
W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia 
urządzenia Pro.

Funkcja ponownego uruchomienia w przypadku niskiego ciśnienia 
wody

Dostępna tylko w modelach do użytku komercyjnego.

Jeśli urządzenie Pro wstrzymało pracę z powodu niskiego ciśnienia (wody zasilającej), 
można wznowić jego pracę ręcznie, naciskając przycisk „filtr” przez 5 sekund.

Zadaniem funkcji ponownego uruchomienia w przypadku niskiego ciśnienia wody jest 
zapewnienie maksymalnej dostępności wody.

Urządzenie Pro włącza się automatycznie po zatrzymaniu pracy z powodu niskiego 
ciśnienia wody. Urządzenie podejmuje trzy próby wznowienia pracy: po 3 minutach, 
po 20 minutach i po 4 godzinach. Jeśli po trzech próbach ciśnienie wody nadal nie jest 
dostatecznie wysokie, urządzenie Pro wyłączy się.

http://www.bluewatergroup.com
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Czyszczenie wody

Uwaga! Nie pij wody ani nie używaj jej do innych celów, dopóki 
kontrolka „Poziom oczyszczenia II i/lub III” nie zaświeci się na 
zielono. Zanim urządzenie do oczyszczania wody wskaże dobrą 
jakość wody, może minąć do 60 sekund.

W modelach przeznaczonych do użytku komercyjnego kran można zastąpić na 
przykład zaworem lub zbiornikiem.

Figure 41. Wł./wył. czyszczenia wody

Automatyczne przepłukiwanie

Czas trwania procesu przepłukiwania różni się i wynosi od 5 do 120 sekund, 
w zależności od czasu trwania wcześniejszego poboru wody.

Automatyczne przepłukiwanie zostanie wykonane, jeżeli spełniony będzie jeden z poniższych 
warunków:

12 h15 min

2 min

1 2 3

Figure 42. Automatyczne przepłukiwanie

Poz. Opis

1 Przepłukiwanie po pobieraniu wody. Za każdym razempo pobraniu wody.

2 Przepłukiwanie w czasie pobierania wody. Po maksymalnie 15 minutach pracy (urządzenie 
Pro 400B musi zostać ponownie uruchomione ręcznie).

3 Urządzenie do oczyszczania wody w trybie gotowości. Urządzenie Pro jest podłączone do 
źródła wody i zasilania. Przepłukiwanie jest przeprowadzane co 12 godzin bez względu na to, 
kiedy miało miejsce ostatnie oczyszczanie wody.



89 © Bluewater Group 2018

PL

KONSERWACJA

Konserwacja codzienna

Sprawdzić kontrolki

Krok Czynność

1 Upewnić się, że kontrolki na panelu kontrolnym nie są włączone ani nie migają.

Czyszczenie urządzenia

Nie używać środków chemicznych do czyszczenia 
powierzchni. Alkohol, benzyna, kwasy organiczne i 
nieorganiczne oraz substancje chemiczne o odczynie silnie 
zasadowym (takie jak skoncentrowany detergent do mycia 
naczyń) mogą spowodować uszkodzenie powierzchni.

Nie używać twardych lub ostrych narzędzi do czyszczenia urządzenia.

Krok Czynność

1 Wyczyścić zewnętrzną powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką nasączoną słabym 
roztworem mydła w celu usunięcia kurzu, zanieczyszczeń i brudu.

2 Wytrzeć do sucha miękką, suchą ściereczką.

Regularna konserwacja

Regularna konserwacja pozwala na prawidłowe działanie i 
długotrwałą eksploatację urządzenia. Czynności konserwacyjne 
może przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i upoważniony 
personel.

Instrukcje dotyczące konserwacji można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi na stronie  
www.bluewatergroup.com.

Częstotliwość Czynność

Co 1 miesiąc Sprawdzić połączenia.

Wytrzeć kondensat z płyty podstawy.

Co 4-6 miesięcy* Wymienić filtry. Filtry należy wymienić po 4-6 miesiącach lub 37 850 l  
(10 000 gal) oczyszczonej wody.

Co 6 miesięcy* Usunąć kamień.

Co rok Sprawdzać wodę każdego roku. Jeżeli woda nie jest czysta, nie wolno jej pić. 
Skontaktować się z dystrybutorem Bluewater.

Co 4-6 lat* Wymienić membranę odwróconej osmozy (skontaktować się z 
dystrybutorem Bluewater).

*Częstotliwość zależy od jakości wody oraz częstości użytkowania. 

http://www.bluewatergroup.com
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DANE TECHNICZNE

Model Wymiary 
szer. × wys. × gł.

Masa Moc Zasilanie elektryczne, 
uziemione

Pro 400B-HR
Pro 400C-HF
Pro 400C-HR
Pro 400BC-HR
Pro 400CV-HR
Pro 400BCV-HR

220-240V 225×466×460 mm 29 kg 530 W 220-240V, 50-60 Hz

120V 8.9×18.3×18.1 “ 64 lbs 6 Amp 120V, 60 Hz

Pro 600C-HF
Pro 600CV-HR

220-240V 225×466×460 mm 29 kg 720 W 220-240V, 50-60 Hz

Wymagania dotyczące wody zasilającej

Nie stosować do wody, która jest zanieczyszczona 
mikrobiologicznie lub jej jakość jest nieznana bez 
odpowiedniego odkażenia przed lub po zastosowaniu systemu.

Podłączać tylko do dopływu zimnej wody zasilającej. Wartości 
graniczne temperatury znajdują się w tabeli „Wymagania 
dotyczące wody zasilającej do urządzenia oczyszczającego 
wodę”.

Skontaktować się z dystrybutorem Bluewater, jeżeli jakość 
wody ulegnie dużej zmianie.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  
www.bluewatergroup.com.

Pro 400B-HR
Pro 400BC-HR
Pro 400BCV-HR

Pro 400C-HF
Pro 400C-HR
Pro 400CV-HR

Pro 600C-HF
Pro 600CV-HR

230 V 120 V 230 V 120 V 230 V

Temperatura 2-30°C 36-86°F 2-35°C 36-95°F 2-35°C

Ciśnienie wody 
zasilającej

2-10 bar
0,2-1 MPa

29-145 psi 2-10 bar
0,2-1 MPa

29-145 psi 2,5-10 bar
0,25-1 MPa

TDS (rozpuszczone 
substancje stałe) < 7500 ppm < 1500 ppm < 1500 ppm

Przepływ wody > 10 l/min > 2,6 gal/min > 10 l/min > 2,6 gal/min > 10 l/min

Przewodność 
[µS/cm, 25°C 
(77°F)]

< 13 000 < 2000
< 2000

Twardość < 20°dH < 20,9 gpg < 20°dH < 20,9 gpg < 20°dH

Mętność [FNU] < 0,5 < 0,5 < 0,5

Żelazo Fe(II)/Fe(III) <1,5 / 
<0,3 mg/l

<1,5 / 
<0,3 ppm

<1,5 / 
<0,3 mg/l

<1,5 / 
<0,3 ppm <1,0 / <0,3 mg/l

http://www.bluewatergroup.com
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie prostych problemów

Jeśli urządzenie Pro zatrzyma się z powodu wystąpienia sytuacji awaryjnej, należy 
odłączyć je od źródła zasilania i podłączyć ponownie lub nacisnąć przycisk, aby 
zresetować awaryjne zatrzymanie pracy urządzenia.

W przypadku poważniejszych problemów należy zapoznać się z pełną instrukcją 
obsługi na stronie www.bluewatergroup.com.

Objawy Przyczyna Rozwiązanie

Kontrolka on/off miga. Trwa czyszczenie urządzenia do 
oczyszczania wody. Czyszczenia nie 
można zatrzymać.

Filtr I musi zostać wymieniony.
Pro 600: Wymienić oba filtry.

Patrz Complete User manual.

Kratka jest zapchana. Patrz Complete User manual.

Ciśnienie wody zasilającej jest zbyt 
niskie.

Upewnić się, że ciśnienie wody 
zasilającej jest wystarczające. Jeśli to 
konieczne, zwiększyć ciśnienie.

Filtr II musi zostać wymieniony. 
Pro 600: Wymienić oba filtry.

Patrz Complete User manual.

Pro 400 B-HR Filter II musi zostać 
wymieniony.

Patrz Complete User manual.
Zresetuj filtr II.

Ciśnienie wody zasilającej jest zbyt 
niskie. Urządzenie zatrzymało się. 
Znajduje się w stanie oczekiwania 
i musi zostać ponownie 
uruchomione.

Urządzenie do oczyszczania wody 
spróbuje uruchomić się automatycznie. 
Należy upewnić się, że ciśnienie wody 
zasilającej jest wystarczające. W razie 
konieczności wymienić filtry. Patrz 
pełna instrukcja obsługi.

Nacisnąć przycisk, aby urządzenie do 
oczyszczania wody rozpoczęło pracę. 
Zwolnić przycisk, gdy kontrolki „filter I” 
oraz „stop” zgasną.

Filtr I lub filtr II zablokowany. Upewnić się, że w filtrze nie znajduje się 
nic, co mogłoby zablokować przepływ 
wody. Jeżeli to konieczne wymienić 
filtry. Patrz Complete User manual.

Kratka jest zapchana. Patrz Complete User manual.

Ciśnienie wody zasilającej jest zbyt 
niskie.

Zamontować pompę wody zasilającej o  
zwiększonym ciśnieniu.

Sprawdzić części, które mogą 
mieć wpływ na ciśnienie wody 
zasilającej (instalacja wodna, filtr 
wstępny, dodatkowy filtr wstępnego 
oczyszczania).

http://www.bluewatergroup.com


92Instrukcja obsługi

Objawy Przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie zatrzymało się. Jakość 
wody oczyszczonej za bardzo się 
pogorszyła.

Odłączyć urządzenie do oczysz-
czania wody od zasilania. Podłą-
czyć ponownie, aby rozpocząć 
automatyczne przepłukiwanie. 
Powtórzyć proces 2 razy.

Zwiększył się stopień zasolenia 
wody zasilającej.

Skontaktować się z dystrybutorem 
Bluewater.

Miernik jakości wody nie działa 
prawidłowo.

Odłączyć urządzenie do oczysz-
czania wody od zasilania. Podłą-
czyć ponownie, aby rozpocząć 
automatyczne przepłukiwanie. Nie 
używać urządzenia do oczysz-czania 
wody przez 30 minut. 

Kran jest odkręcony od ponad 15 
minut. Urządzenie zatrzymało się. 
(Pro 400B).

Zakręcić kran i odczekać przynajmniej 
30 minut.

Nacisnąć przycisk, aby urządzenie do 
oczyszczania wody rozpoczęło pracę. 
Zwolnić przycisk, gdy kontrolka „stop” 
zgaśnie.

System ochrony przed przecie-
kaniem jest aktywny. 

Odłączyć urządzenie od zasila-nia i 
wyczyścić płytę podstawy. 

Trwa procedura pierwszego czysz-
czenia. 

Urządzenie do oczyszczania wody 
pracuje normalnie. 

Procedura pierwszego czyszczenia 
została przerwana. 

Należy upewnić się, że ciśnienie 
wody zasilającej jest wystarczające. 
Nacisnąć przycisk, aby urządzenie do 
oczyszczania wody rozpoczęło pracę. 

Procedura pierwszego czyszczenia 
została przerwana.

Otworzyć kran na przewodzie wody 
czystej (oraz na przewodzie wody do 
płukania w modelach CV). 

Przepływ wody 
przez kran do wody 
czystej jest niski.

Wąż wody czystej jest naprężony 
lub przygnieciony.

Należy upewnić się, że wąż wody 
czystej może poruszać się swobodnie.

Urządzenie musi zostać 
odkamienione.

Patrz Complete User manual.

Urządzenie do 
oczyszczania wody 
uruchamia się i  
po krótkim czasie  
znów zatrzymuje.

Ciśnienie wody pomiędzy 
urządzeniem do oczyszczania 
wody a kranem/zaworem/
zbiornikiem spadło poniżej 
początkowego poziomu.

Sprawdzić połączenia.

Upewnić się, że oba końce węża wody 
są okrągłe i nie mają zadziorów.

Upewnić się, że zakręcone krany i 
zamknięte zawory są szczelne.

Z urządzenia 
dochodzi 
nieprzyjemny 
zapach.

W wodzie nastąpił wzrost 
drobnoustrojów, ponieważ 
urządzenie nie było używane przez 
tydzień lub dłużej.

Patrz Complete User manual.
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Efektywność produktu

Złota Pieczęć Stowarzyszenia WQA jest dowodem na to, że urządzenie do oczyszczania 
wody Bluewater zostało poddane niezależnym testom i posiada certyfikat zgodności 
z normami NSF/ANSI 58 oraz CSA Standard B483.1. Stowarzyszenie WQA certyfikuje 
efektywność produktu oraz ocenia miejsce produkcji i procedury, aby zapewnić spójność i 
integralność produktów.

Urządzenie do oczyszczania wody Bluewater Pro zostało poddane testom według normy 
NSF/ANSI 58 pod kątem obniżenia całkowitej ilości poniższych substancji:

• TDS

• Chrom(+3) 

• Ołów

• Arsen(+5) (określany takśe jako arsen piściowartościowy, As(+5), As(V) lub arsenian).

Stężenie wymienionych substancji w wodzie wprowadzanej do systemu zostało obniżone 
do mniejszego lub równego dopuszczalnej granicy dla wody opuszczającej system, zgodnie 
z normą  
NSF/ANSI 58.

Arkusz danych dotyczących efektywności znajduje się na stronie internetowej www.
bluewatergroup.com.

Arkusz informacyjny na temat arsenu, dostępny także na stronie internetowej www.
bluewatergroup.com, zawiera informacje o warunkach związanych z efektywnością 
obniżania ilości arsenu(+5) oraz objaśnienie, dlaczego inne formy arsenu nie mogą być 
usuwane w takim samym zakresie.



BLUEWATER

Danderydsgatan 11 
SE-114 26 Stockholm 
Sweden
E: info@bluewatergroup.com

bluewatergroup.com

Bluewater is a world leading water purification company. 
Headquartered in Stockholm, Sweden, the company  
helps people and businesses globally enjoy the health  
and wellbeing benefits of cleaner, healthier tap water. 
Bluewater innovates, makes and sells compact water 
purifiers that harness the company’s patented reverse 
osmosis technology to remove virtually all pollutants  
from tap water, including lead, bacteria, pesticides,  
medical residues, chlorine and limescale.

Please visit us at bluewatergroup.com
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