GARANCIALEVÉL, -ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KERÁMIABETÉTES CSAPTELEPEKHEZ
Használati utasítás
A csaptelepek nagynyomású rendszerbe beépítését maximum 4-5 bar; termosztátos csaptelep esetén 3-3,5 bar üzemi nyomás és maximum 70°C vízhőmérséklet esetén javasoljuk.
Magasabb nyomású rendszereknél nyomáscsökkentést kell alkalmazni.
Szerelési útmutató

A csaptelepek felszerelését és üzembe helyezését mindig szakember végezze.

A kerámiabetétes csaptelepeknél központi vízszűrőt, szűrős sarokszelepet kell felszerelni.

A vízvezeték csővégét szerelés előtt alaposan át kell öblíteni, különösen új épületeknél.

Meg kell győződni arról, hogy a csővégben nem maradjon semmiféle kosz, szennyeződés.

A csaptelep felszerelése megnyitott állapotban történjen (nyitófogantyú „nyitva” helyzetben).
Felszerelés után lassan meg kell nyitni a sarokszelepeket, a nyitófogantyú jobbra-balra forgatásával kell ellenőrizni a csaptelep szabályos működését.
A csaptelep működésképtelenségét leggyakrabban szerelési hiba okozza, ilyenkor, forduljon a szakszervizhez.

A csaptelepek felszerelése mindig úgy történjen, hogy az később az esetleges meghibásodáskor hozzáférhető legyen.

A csaptelepekhez lakáson belül főelzáró csapot kell felhelyezni.
Karbantartási útmutató
A krómozott szerelvények rendszeres tisztítására szappanos víz vagy ecetes víz alkalmas. Ezután a csaptelepet langyos vízzel le kell öblíteni, majd, puha ronggyal szárazra törölni.

Az arany, és bronz csaptelepekhez csak szappanos víz használható.
Sohasem szabad sósavat, klórt, lúgos kémhatású (vízkőoldó, rozsdaoldó) vagy kemény szemcséket tartalmazó tisztítószert alkalmazni, mert elszíneződést, krómréteg leválást okozhatnak.

GARANCIA TERJEDELME:
Valamennyi egykaros és kétgombos szerelvény esetén a garancia az eladás napjától számított 5 év. A garancia a hibás termék által okozott károkat nem fedezi.
Az 5 év garancia a gégecsövekre és zuhanyfejekre nem vonatkozik.

A gégecső és a zuhanyfej érzékeny a mechanikai sérülésekre, ezért kérjük, hogy vásárláskor ellenőrizze annak műszaki állapotát. Rendeltetésszerű használatuk során a meghibásodá
kizárt. A tartozékokkal felmerülő probléma esetén garanciális cserére csak a vásárlástól számított 8 napon belül van lehetőség.
A jelen garanciavállalás alapján a gyártó, importőr a hibás alkatrészek cseréjét, illetve javítását vállalja, egyéb kár- és költségtérítésre a gyártó, importőr nem köteles.
Pótalkatrészek biztosítása a termékgyártás megkezdésétől számított 10 év.
A termékek az érvényes európai szabványokkal összhangban készülnek, folyamatos minőségellenőrzés mellett. Technikai változtatások jogát a gyár fenntartja.

A szavatossági felelősség nem érvényes:

Ha a vásárló nem tudja a vásárlást igazoló bizonylatot felmutatni
Ha a termék-meghibásodás:

mechanikus- szűrő hiányából

kezelőelemek szakszerűtlen működtetéséből eredő repedések, törések

a szerelvények rendeltetésellenes felhasználása esetén, ha a szállított közeg támadja meg a szerelvények fém, műanyag vagy gumi alkatrészeit

helytelen, durva használatból eredő törések

szakszerűtlen szerelésből

szakszerűtlen javításból

tömszelencék utánszabályozásából

nem eredeti alkatrészek felhasználásából

amennyiben a meghibásodott termék belsejében a javítás során szervizes szakemberünk szennyeződést talál, - ami a meghibásodás okozója- abban az esetben a garanc
érvényét veszti

nem a karbantartási útmutatóban leírt tisztítószerek használatából

vízkövesedés és vízszennyezettség miatt előállott tömítetlenség és szelepzárási hibák

beépített szűrő, perlátor eltömődése okozta kifolyási rendellenesség

szakszerűtlen tisztításból eredő felületi meghibásodások

galván, - és (vagy) festékréteg leválása - karcosság, mattosság.
A kiszállás és a javítás díját a felhasználónak kell térítenie.

A garancia igény bejelentése- Az igény érvényesítésének feltételei:




Az eladó által kiállított garancialevél
A termék vásárlását igazoló számla
Garanciális bejelentő (a vásárlás helyén kérhető)

Reklamáció bejelentésének helye:

Minden esetben a vásárlás helyén kérjük először lejelenteni, a garanciális bejelentő kitöltése segítségével
A szervizszolgáltatás: Csak garanciális időn belül, illetve gyári hibás csaptelepek esetén térítésmentes. Minden más esetben a szolgáltatásért és alkatrészcseréért fizetni kell.
Minőségi osztály
Gyártó:
Importőr:
Garanciális szerviz:

Rubinetteria Bugnatese, Olaszország
Bugnatese Hungary KFT
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Az Ön kereskedője:
Vásárlás dátuma:

PH:

Telefon:

Szakszerű beszerelés időpontja, és a beszerelést végző cég, szakember neve és telefonszáma:
Beszerelés dátuma:

PH:

06-70 290-7447

