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anyagi sem jogi felelősséget a felelősséget vezérlő rossz telepítése és bekötése, a paraméterek rossz beállítása 
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(magasság/szélesség/mélység) 

900/400/250 
[mm] 
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IP Védettség IP44 
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250/300/250 
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1) Ábra. Vezérlőszekrény MonoBLOC ASC - Delfin PRO modell. 

 
 



 

A berendezés paraméterei 
 

 
 MONOBLOC ASC VEZÉRLŐ 

 

Tápfeszültség 
 

230 V AC 50Hz 
Teljesítmény felvétel 
készenléti üzemmódban: 

1.5 W 

A befúvó maximális 
teljesítménye 

120 VA 

Védettség IP55 / IP65 (opció) 
Üzemi hőmérséklet - 25 oC – + 50oC 
Riasztási kimenet 12 V DC / 50 mA 
Óra RTC elemes időmegtartással 
A vezérlő védelme Olvadó biztosíték 20 mm-es 3A 
A kimeneti áramkörök 
védelme 

Olvadó biztosíték 20 mm-es 3A 

Túlfeszültség elleni védelem 275 V AC 
Főkapcsoló Vörös hermetikus 

Szelepegység 3 szekciós, bemenet ½', 
kimenet ½’ szervo kimeneti 
egység 
(balról jobbra) 
1 Kimenet – reaktor - főülepítő recirkuláció 2 Kimenet – 
másodlagos ülepítő főülepítő recirkuláció 3 Kimenet – 
difffúzor 

 
 
 
 

 

2) Ábra.   Vezérlőszekrény MonoBLOC ASC - Delfin PRO modell. 
 



 

1. A MENŰBEN TALÁLHATÓ BEÁLLÍTÁSOK 

 

12:00 01/01/2016 
NOMINÁLIS 
ÜZEMELTETÉS 

A főképernyőn megjelenik: 
- az aktuális idő, 
- a tisztítás módja és ciklusa 
- a hiba állapotok 

 

A menüt a következőkből álló billentyűzettel mozgathatjuk: 
 
 

 
Érték növelése 

 

Érték csökkentése 

 

Visszalépés a menü előző nézetére 

 

Továbblépés a menü következő nézetére 

Ez szolgál a menübe bekerülésre adatok jóváhagyására 
vagy módosítására 

A menübe belépést /  a menüből kilépést /- almenüket 
eredményezi 

 

Töröl bizonyos hibákat 
 
 
 

Minden klikkelés rövid hangjelzéssel jelzett. Ha a képernyő a menüben marad a felhasználói beavatkozása nélkül, 

akkor 10 perc után automatikusan kilép a menüből visszalépve a fő képernyőhöz nem elmentve a beírt változásokat. 

Az LCD megvilágítása 2 percig működik minden klikkelés után. A vezérlő legalább 24 óránként egyszer inicializálja a 

vevőegységeket, ellenőrzi állapotukat és a befúvó és a szelep csatlakozását, valamint végrehajt egy belső elektronikai 

megfelelőségi szimulációt. Minden a menübe bevezetett érték vagy paraméter a paraméter / érték villogtatásával 

jelezve, amelyek változtathatóak 

Kék színnel jelöltek a menüben. A végrehajtott változások a szerviz menüben elmentődnek mindig az paraméter 

bevezetésének jóváhagyása után. A riasztó jelzés, amennyiben be van kapcsolva, csak 8:00 órától 20:00 óráig jelzi a 

hibákat. Az „R" billentyűt megnyomva a külső jelzés el lehet hallgattatni, ha a probléma továbbra is fennáll. A 

vezérlőnek van  téli / nyári időszámítás megváltoztatás funkciója. Ügyeljen arra, hogy ha az áram mérés ki van 

kapcsolva, akkor a vezérlő nem tárja fel a légsűrítő és a szelepek lekapcsolódását és károsodását. A rendszer 

üzemelése közben bekapcsolt áramméréssel, lekapcsolt vagy meghibásodott légsűrítővel fellép a szelepterminál 

károsodásának kockázata. Ha be van kapcsolva az áram mérés a mérés minden 15 másodpercben végrehajtásra kerül. 

A MONOBLOC vezérlő „ENERGO" megjelöléssel rendelkezik egy energiatakarékos szelep szigettel, azaz energia 

töltődik le az adott szekció nyitásának/zárásának pillanatában. Ha a vezérlő fel van szerelve szintérzékelővel, akkor 

önállóan kapcsol át a működési módok között. Ha nincs érzékelője, akkor a nominális és a szabadság mód 

változtatható a menü pozícióból. A szabadság mód automatikusan kikapcsol 14 nap elteltével. 

 

 



 

A kijelző rendszere a menüben. 
 
 

 

12:00 01/01/2016 
NOMINÁLIS 

ÜZEMELTETÉS 

A kijelző kinézete a vezérlő normál működés közben, megjeleníti az 
időt a ciklus valamint a tisztítási üzemmódot, Megjelennek még 

szintén a hiba és szerviz üzenetek. 

 

ÁLLITSA A 
DÁTUMOT 
01/01/2016-ra 

A dátum módosításához nyomja meg  és írja be a helyes 

dátumot a beállítás ideje alatt érvényesítve az adatokat  
pl. a napot a dátum többi része ki van maszkolva 01/   / _  

 

ÁLLÍTSA AZ 
IDŐT 12:00 
-ra 

Az idő módosításához nyomja meg  és írja be a helyes időt, a 

beállítás ideje alatt érvényesítse az adatokat   
pl. az órát az idő többi része ki van maszkolva 01:   

 

KÉZI 
ÜZEMMÓD 

A kézi üzemmódba való belépéshez nyomja meg  és a nyilak 

segítségével vagy válassza ki a vevőt és a bekapcsol / 

kikapcsol módot a gomb segítségével  az almenüből való 

kilépéshez nyomja meg a gombot   

 

BEFÚVÓ SZERVÍZ 
16000 H 

 
Információ a felhasználónak, hogy mennyi idő maradt a befúvó 

szervizéig / felülvizsgálatáig 

 

SZENNYVÍZKEZELŐ 
SZERVÍZ 365 NAP 

 
Információ a felhasználónak, hogy mennyi idő maradt a 

szennyvízkezelő szervizéig / 
felülvizsgálatáig 

 

ELSŐDLEGES ÜLEPÍTŐ 
180 NAP 

Információ a felhasználónak, hogy mennyi idő maradt az elsődleges 
ülepítő kiszivattyúzásáig. A felhasználó az elsőleges ülepítő 

kiszivattyúzása után törölheti ezt a számlálót a képernyőn megjelenő 
gomb segítségével 

 

A SZABADSÁG 
ÜZEMMÓD 
KIKAPCSOLVA 

Információ a szabadság üzemmód bekapcsolásáról /kikapcsolásáról. 

Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a gombot  és a 

nyilak segítségével vagy változtassa meg a paramétert és 

érvényesítse az a gombbal   

 

SZERVIZ 
MENÜ 

Fül a szerelő részére, meg kell nyomni a gombot a jelszó 
beírásához a nyilak segítségével és érvényesíteni a kódot a gombbal 

. A vezérlő gyártója nem adja meg a jelszót a szerviz menühöz. 
Jelszót a szennyvízkezelő gyártója adhatja meg. 

 

A NOMINÁLIS 
CIKLUS BEÁLLÍTÁSAI 

Ez az almenü tartalmaz a nominális ciklussal kapcsolatos minden 

adatot és paramétert. A belépéshez nyomja meg a gombot , az 

almenüből való kilépéshez nyomja meg a gombot . A vezérlő 
gyártója nem adja meg a működés algoritmusát és beállításait. 

 

A SZABADSÁG 
CIKLUS BEÁLLÍTÁSAI 

Ez az almenü tartalmaz a szabadság ciklussal kapcsolatos 
minden adatot és paramétert. A belépéshez nyomja meg a 

gombot , az almenüből való kilépéshez nyomja meg a gombot 

. A vezérlő gyártója nem adja meg a működés algoritmusát és 
beállításait. 



 

 

A 
VEVŐEGYSÉGEK 
SZÁMLÁLÓI 

Ez az almenü tartalmaz minden információt a vevőegységek 
működési idejéről az adott hónapban. A belépéshez nyomja meg a 

gombot , az almenüből való kilépéshez nyomja meg a gombot 

. A vezérlő gyártója nem adja meg a működés algoritmusát és 
beállításait. 

 

BEFÚVÓ 01/2016 620 
MIN 

Információ a befúvó működési idejéről 2016. év januárjában. Más 

hónapok áttekintéséhez nyomja meg a gombot vagy . A 
további 

 
 



 

 

 vevőegységek működési idejének megtekintéséhez nyomja meg a gombot 

vagy . Hasonlóan a többi 
vevőegységekre 

 

A 
SZÁMLÁLÓK 
TÖRLÉSE 

Az összes működési idő számláló törléséhez nyomja meg a gombot

, ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy érvényesíti-e a 

változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . A számlálók 
törlése után a vezérlő automatikusan kilép az almenüből. 

 

SZERVIZ 

Ez az almenü tartalmaz minden információt a szervizek idejéről. A 

belépéshez nyomja meg a gombot , az almenüből való kilépéshez 

nyomja meg a gombot . A vezérlő gyártója nem adja meg a 
működés algoritmusát és beállításait. 

 

BEFÚVÓ SZERVÍZ 
16000 H 

Ez a paraméter a befúvó szerviz idejéig mentett érték. A paraméter 

megváltoztatásához nyomja meg a gombot   és a nyilak 

segítségével vagy  írja be a megfelelő értéket és 

érvényesítse a gombbal  . 
 

SZENNYVÍZKEZELŐ 
SZERVÍZ 365 NAP 

Ez a paraméter a szennyvízkezelő szerviz idejéig mentett érték. A 

paraméter megváltoztatásához nyomja meg a gombot   és a 

nyilak segítségével vagy  írja be a megfelelő értéket és 

érvényesítse a gombbal  . 

 
ELSŐDLEGES ÜLEPÍTŐ 

180 NAP 

Ez a paraméter az elsődleges ülepítő kiszivattyúzása idejéig mentett 

érték. A paraméter megváltoztatásához nyomja meg a gombot   és 

a nyilak segítségével vagy  írja be a megfelelő értéket és 

érvényesítse a gombbal  . 

 
A BEFÚVÓ 
SZERVIZ 
TÖRLÉSE 

A befúvó szerviz számlálójának törléséhez (írja át a befúvó szerviz 
fővisszaszámlálójának korábban beállított értékét) nyomja meg a 

gombot , ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy 

érvényesíti-e a változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . A 
számlálók törlése után a vezérlő automatikusan kilép az almenüből. 

 
A 
SZENNYVÍZKEZ
ELŐ SZERVIZ 
TÖRLÉSE 

A szennyvízkezelő szerviz számlálójának törléséhez (írja át a 
szennyvízkezelő szerviz fővisszaszámlálójának korábban beállított 

értékét) nyomja meg a gombot , ekkor a vezérlő megkérdezi 
a felhasználót, hogy érvényesíti-e a változtatást, nyomja meg még 

egyszer a gombot . A számlálók törlése után a vezérlő 
automatikusan kilép az almenüből. 

 
AZ ÜLEPÍTŐ 

SZERVIZ 
TÖRLÉSE 

Az ülepítő szerviz számlálójának törléséhez (írja át az ülepítő szerviz 
fővisszaszámlálójának korábban beállított értékét) nyomja meg a 

gombot , ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy 

érvényesíti-e a változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . A 
számlálók törlése után a vezérlő automatikusan kilép az almenüből. 

 
 

ESEMÉNY 
ELŐZMÉNYEK 

Ez az almenü tartalmaz minden információt az eseményekről, 
amelyek megtörténtek a szennyvíztisztító üzemelése közben. 

Kiolvasható az 50 utolsó esemény, ha az események mennyisége 
meghaladja az 50-et a vezérlő felülírja a régi eseményeket. A belépéshez 

nyomja meg a gombot , az almenüből való kilépéshez nyomja meg 

a gombot . A vezérlő gyártója nem adja meg a működés 
algoritmusát és beállításait. 



 

 

01/01/2016 12:00 
ÁRAMKIMARADÁS 

Információ a 230 V AC tápfeszültség kimaradásról 2016. év január 1. 
12:00 óra. A további hibák megjelenítéséhez nyomja meg a gombot  

vagy   

 

ESEMÉNY 
ELŐZMÉNYEK 
TÖRLÉSE 

Az esemény előzmények teljes törléséhez nyomja meg a gombot 
, ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy érvényesíti-e a 

változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . Az esemény 
előzmények törlése után a vezérlő automatikusan kilép az almenüből. 

 
 



 

 

 

A MENÜ 
NYELVE 
LENGYEL 

Információ a menü nyelvéről. A nyelv megváltoztatásához nyomja meg a 

gombot  és a nyilak segítségével vagy  változtassa meg a 
paramétert és érvényesítse a gombbal 

. 

 

CSATOLT 
RIASZTÁS 

Információ a riasztó csatolásáról / kikapcsolásáról A riasztó működési 

módjának megváltoztatásához nyomja meg a gombot  és a nyilak 

segítségével vagy  változtassa meg a paramétert és 

érvényesítse a gombbal . 

 

CSATOLT ÁRAM 
MÉRÉS 

Információ az áram mérésének csatolásáról / kikapcsolásáról A 

riasztó működési módjának megváltoztatásához nyomja meg a gombot 

 és a nyilak segítségével vagy  változtassa meg a 

paramétert és érvényesítse a gombbal . Ha a mérés ki van 
kapcsolva akkor a vezérlőegység iniciálása szintén ki van kapcsolva. 

 
 

GYÁRI 
BEÁLLÍTÁSOK 

A gyári beállításokhoz való visszatéréshez nyomja meg a gombot , 
ekkor a vezérlő megkérdezi a felhasználót, hogy érvényesíti-e a 

változtatást, nyomja meg még egyszer a gombot . A vezérlőegység 
visszaáll és újraindul, a gyári beállításokkal Ügyeljen az aktuális dátum és 

idő beállításokra. 
 

A VEZÉRLŐEGYSÉG 
SZÁMLÁLÓJA 
000001 H 

 
A vezérlőegység üzemelési idejének számlálója, a számláló gyári és azt 

nem lehet törölni. 

 

2. Hibaelhárítás 

Bármilyen meghibásodás esetén a hibaelhárítást csak megfelelő ismerettel és engedélyekkel rendelkező személy 
végezheti. 

 
A jelzés 

Színe 
ESEMÉNY 
ELŐZMÉNYEK 

LEHETSÉGES OK 
MEGOLDÁS 

 

 
Világít 

 
NINCS 
ESEMÉNY 

  

 

 
Villog 

 
 

F2 BIZTOSÍTÉK 
HIBA 

A 230V AC táp 
túlfeszültség, rövidtárlat 
a befúvó vagy a szelepek 

külső áramkörében 

Cserélje ki az F2 
biztosítékot (olvadó 
betét 20mm-es 3A) 

 

 
Villog 

 
 

BEFÚVÓ ÁRAM 

 

Lekapcsolt befúvó vagy 
elektromos tekintetben 

sérült 

Ellenőrizze a befúvót, 
hogy megfelelően 
működik-e, a hiba 

törlése az „R” 
gombbal 

 
 

 
Villog 

 

 
SZELEP 1 ÁRAM 

Lekapcsolt szelep 1 (bal) 
vagy elektromos 

tekintetben sérült 
(hasonlóképpen a többi) 

Ellenőrizze a szelep 
1 -et, hogy 

megfelelően 
működik-e (kézi 

üzemmód), a hiba 
törlése az „R” 

gombbal 
. 



 

 

 
Villog 

 

Tápáram 
kimaradás 

Nincs a 
vezérlőegységnek 
táplálása 230V AC 
50Hz 

Ellenőrizze a 
vezérlőegység 

230V AC 
tápfeszültség 

vonalát 

 
Világít 

 

TÁPÁRAMELLÁTÁS 
VISSZATÉR 

  

 

 
Villog 

 

TISZTÍTÓ 
SZERVIZ 

 

A szennyvíztisztító szerviz 
számlálója elérte a 
megadott értéket 

Meg kell csinálni a 
szennyvíztisztító 

szervizét a tisztító 
gyártójának 

 
 



 

 

   ajánlásaival 
egyezően 

 
 
 

 
Villog 

 
 

BEFÚVÓ 
SZERVIZ 

 
 

A befúvó szerviz 
számlálója 
visszaszámolt a 
megadott értéktől 

Végre kell hajtani 
a befúvó szervizét 

a tisztító 
gyártójának 
ajánlásaival 

egyezően 

 
 
 
 

 
Villog 

 
 
 
 

ELSŐDLEGES 
ÜLEPÍTŐ 
SZERVIZ 

 
 

 
Az elsődleges ülepítő 

szerviz számlálója 
visszaszámolt a 

megadott értéktől 

Ki kell 
szivattyúzni az 

elsődleges 
ülepítőt a tisztító 

gyártójának 
ajánlásával 
egyezően 

valamint törölni 
kell az üzenetet 
(leírás fentebb a 

menüben) 

 

 
Villog 

 
 

VEVŐEGYSÉGI 
ÁRAM 

A befúvó aljzatába 
más berendezés 

lett csatlakoztatva, 
mint a gyártó által 

engedélyezett 
befúvó 

 

A vezérlőegység 
elveszíti a 

garanciáját 

 

 

 
TÜNET 

 
OK 

 
A kijelző fekete felső sora 

-átnedvesedett a vezérlőegység 
processzora 

- rossz csatlakoztatás a szabadság szonda 230V 
AC táplálásához 

 
 

A vezérlőegység nem indul el 

- Kiolvadt biztosíték F1 1A 
- sérült főkapcsoló 
- nincs tápfeszültség 230V AC 

- a nyomtatott áramköröket összekapcsoló 
belső csatlakozó ki van 
húzva 

 

Nem működik a befúvó és/vagy a 
szelepek 

- sérült biztosíték F2 3A 
- az adott vevőegység reléje hibás 

- a nyomtatott áramkör kiégett 
- sérült vevőegységek 

Szakadt varisztor ami az F1 és F2 biztosítékok 
között található, kiolvadt biztosíték F1, a 

vezérlőegység kikapcsolva 

 

- hálózati 203V AC túlfeszültség, garancia 
elvesztése 

 

A kijelzőn furcsa jelek jelennek meg, a jelek 
rossz kontrasztja 

 

- a vezérlőegység átnedvesedett a rosszul 
tömített nyílásoktól vagy a rosszul 
összerakott háztól 

 

A vezérlőegység furcsa dátumot és/vagy időt 
jelez ki pl. 35:68 55/15/2098 

 

- átnedvesedett valós idő rendszer 
- sérült vagy lemerült elem 3V 



 

 
 

 

3. A berendezés karbantartása valamint a szemlék 

A vezérlőszekrény szemléjét legalább12 havonta egyszer végre kell hajtani. A szemle valamint a 

karbantartás ideje alatt ellenőrizni kell: 

 

 



 

- minden elektromos csatlakozást, 

- a nyomás alatti csatlakozások tömítettek-e, 

- a mérési értékek helyesek-e, 

- a vezérlőegység számlálóinak leolvasása és az üzemelési naplóba beírása 
 

4. A berendezés csatlakoztatása 
 

A csatlakoztatást arra jogosult személynek kell végrehajtania. A berendezést az összeszerelési utasításnak, és a 

munkavédelmi előírásoknak megfelelően kell csatlakoztatni. A táphálózati kapcsoló tábla túlárami védelemmel kell 

legyen ellátva az áramütés elkerülése érdekében valamint a túlárami rövidzárlat védelmére. Az elektromos telepítés 

vége az aljzat hermetikus lezárásával zárul 230V 50Hz a nominális áramerősség nem kevesebb, mint 6 A. 

 
Az eljárás menete a telepítés során: 

- leásni a vezérlőszekrény alá, 

- minden nyomás alatti és elektromos vezetéket átvezetni a vezérlő szekrény alapján, 

- visszatölteni az alapot alulról az alap nyílásának feléig, 

- minden nyomás alatti és elektromos vezetéket szorítóbilincsekkel oda kell erősíteni a perforált sínekhez, amik a 

szekrény lábazatában találhatóak helyet hagyva a tisztító és a vezérlőszekrény között kb. 20 cm-t, 

- a tisztító tápkábelét, ami 230 V AC aljzatban végződik odaerősíteni bilincsekkel a vezérlő tartószerkezetéhez 

valamint csatlakozatni a vezérlő 230 V 50 Hz csatlakozóját, 

- csatlakoztatni a nyomóvezetékeket a megfelelő nyomás alatti csatlakozókhoz, 

- a csatlakozások megfelelőségéről meggyőződés után alapvető elektromos mérést kell végrehajtani 

jegyzőkönyv megírásával, 

- bekapcsolni a vezérlőt a vezérlőt és próbaüzemet végrehajtani („SZERVIZINDÍTÁS). Ha minden rendben van és 

minden vevőegység megfelelően működik meg kell írni a megvalósulási jegyzőkönyvet. 
 

 A gyártó nem vállal sem jogi sem anyagi felelősséget a vezérlőszekrény csatlakoztatásának és telepítésének pontosságáért és 

minőségéért 
 

SZERVIZINDÍTÁS 

A szervizindítást a tisztító telepítéséről és szervizéről megfelelő ismerettel rendelkező, a tisztító gyártójának képzéséről 

megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező személy végezheti el. 

Az eljárás lefolyása: 

- a tisztító telepítve van, elektromosan és nyomás alatt is csatlakoztatva van, a próbaindításra felkészítve, 

- nyomja meg az „OK” gombot a vezérlőn és gombot nyomva tartva csatlakoztassa a tápfeszültséget a vezérlő 
főkapcsolójával, 

- az első hangjelzés után engedje el az „OK” gombot, 

- a kijelzőn megjelennek a teszt fázisai és kijelzésre kerülnek a paraméterek (a felső sorban lesz kiírva, hogy mi van 

tesztelve valamint a megengedett értékek tartománya, az alsó sorban pedig a mért érték), 

- a szervizindítás befejeztével menjen át a „KÉZI ÜZEMMÓD” fülre és kézi üzemmódban csatlakoztassa egyenként a 

vevőegységeket és ellenőrizze a tisztítóban, hogy az adott egysége megfelelően működik-e és jól van-e csatlakoztatva. 

- a vevőegységek helyes működésének ellenőrzése után térjen vissza a főképernyőhöz 

- készítse el a végrehajtási jegyzőkönyvet (az elvégzett próbaüzemről) 
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Cég: 

AUTOMATIC SYSTEM CONTROL UL. 
POZIOMKOWA 2 
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E0017172WZ 

 
 

Teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a termék 
 

A MONOBLOC ASC VEZÉRLŐEGYSÉG 
 

amelyre vonatkozik az alábbi nyilatkozat megfelel az Európai Közösség következő direktíváival. 
 

1. Gyengeáramú direktíva (beleértve annak összes módosítását és kiegészítését) 

LVD 2006/95/WE 

 
2. Elektromágneses Kompatibilitás (beleértve annak összes módosítását és kiegészítését) PN- EN 
60730-2-7:2011 

 
 
 
 
 
 

…….…….………………….….. 
Bélyegző és aláírás 

04/02/2016 Racibórz 

Az alábbi nyilatkozat a vásárló kérésére lett kiadva egyezően a Szabvány Törvény 20.1 cikkével (Napi törvény 
3.4.94 Törvény Közlöny 
Nr. 53/93 251 pozíció; Törvény Közlöny Nr 95/95 471. pozíció) valamint a Belügy- és Közigazgatási 
miniszter 
1998.07.31-i rendeletével (Törvény Közlöny Nr 113/98 728 pozíció). 

 
 



 

GARANCIA 

A gyártó nem vállal pénzügyi és jogi felelősséget a rossz telepítésből és csatlakoztatásból, a hibás 

paraméter beállításokból illetve a „SZERVIZINDÍTÁS"lefolytatásának hiányából fakadó károkért. 

A telepítés előtt ismerkedjen meg az utasítással. 
A gyártó a MONOBLOC ASC vezérlőegységre 24 hónap garanciát 
biztosít. A garancia feltételei: 

1. A garancia nem vonatkozik a következőkből eredő hibákra: 

- önkényes, a felhasználó vagy más illetéktelen személy által végrehajtott javítás, átalakítások vagy szerkezeti 

változtatások, 

- mechanikus, termikus, kémiai, időjárás okozta károsodások vagy szándékos károkozás az eszközön, 

- a megfelelő üzemeltetés alapelveinek be nem tartásából adódó károsodásokért, és a nem rendeltetésszerű 

használatért. 

2. A garanciális időszakban feltárt hibák kijavításra kerülnek 21 munkanap alatt a vezérlőegység kézbesítésének 
napjától számítva. 

3. A reklamálónak köteles eljuttatni a vezérlőegységet megfelelően biztosítva a szállítás soráni károsodástól. 

4. Tilos a PLOMBA feltörése 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aláírás és a kiállítás dátuma: 

 

 

………………………………………………  


