
A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE, BEÜZEMELÉSE, A TECHNIKUSSAL ELÔZETESEN MEGBESZÉLTEK ALAPJÁN MEGTÖRTÉNT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖVETKEZÔKRE
(A helyes válaszok bekarikázandók! Kérjük, hogy mindegyik kérdésre válaszoljanak):

• A vízhálózatra nyomáscsökkentô már volt felszerelve? IGEN     NEM

• A víztisztító telepítésekor lett nyomáscsökkentô felszerelve? (a nyomás javasolt beállítási értéke 4-5 bar) IGEN   NEM

• A hálózati nyomás a víztisztító vízvételi helyén 3 és 7 bar között van; A Hálózati nyomás értéke: …..........….bar IGEN   NEM

• A víztisztító hideg vízforrásra lett telepítve! IGEN    NEM

• A víztisztító beszerelésének végeztével, mind a hálózati csatlakozás, mind pedig a tartály elzárója nyitott állásban van! IGEN    NEM

• A kinyitott csapból (a beüzemelés teljes befejezése után) vékony (1-2 mm vastag) sugárban (a légtelenítés miatt néha megszakadhat a vízsugár!) folyik a tisztított

víz. Ha a csapot elzárjuk kb. 1 percre, az újbóli megnyitásával, a tartályból az egy perc alatt összegyûlt víz kisnyomással, de vastagabb sugárban távozik, majd hamar

visszaáll a már említett 1-2 mm-es vízsugár! IGEN    NEM 

(A levegô könnyed eltávozása miatt fél órán keresztül a vevônek célszerû nyitva hagyni a csapot, majd a csap elzárásával kezd el telni a tartály!)

• Az ozmózisvíz ellenôrzése megtörtént, a mért érték: .……........… mg/l, mindenképpen 70 mg/l alatt! IGEN    NEM

A csapvíz értéke ugyan ebben az idôpontban: ..….........….. mg/l. 

(Amennyiben a beszerelés helyszínén nincs mûködô TDS mûszer, ezt a pontot figyelmen kívül lehet hagyni, hiszen a víztisztító helyes mûködését, illetve

összeszerelését az említett vékony vízsugár (kb. 1-2 mm vastag) már bizonyította. A Kisváros kft technikusainál mindig  kell lenni TDS mûszernek!

• A vízvételi hely kiépítésénél; a hálózati nyomás alatti gépen; az új csapnál; a szennyvízelvezetésnél (Itt a már meglévô szennyvízelvezetô csöveket is le kell

ellenôrizni /vizet engedünk a mosogatótálcába, majd leeresztjük/, hiszen esetlegesen elmozdulhattak a víztisztító beszerelésekor!) – és általánosan sehol - semmilyen

szivárgás nem tapasztalható. IGEN    NEM

• A tartály feltöltése az új tisztavíz csap elzárásakor kezdôdik. A tartályt a használati utasításnak megfelelôen háromszor meg kell tölteni (egy feltöltés kb. másfél óra,

ekkor érdemes ellenôrizni a tartály szigetelését is!), majd leengedni az új tisztavíz csap megnyitásával. A tartály háromszori leengedésére figyelmeztetô, fogyasztást

tiltó jelzés (pl. masni) a telepített csapra fel van helyezve! IGEN    NEM

• A három elôszûrô-ház kulcsa (a szûrôcseréknél kell majd!) a víztisztító mellé van helyezve. IGEN    NEM 

• Amennyiben másnap reggel (tehát tele tanknál) a berendezésre téve a kezünket, remegést érzünk; vagy a berendezés hangot ad; vagy a mosogató tálca lefolyójába

hallgatva csurgás hallható, (ezeket a vizsgálatokat egyébként havonta érdemes megismételni!), az nagy valószínûséggel azt jelenti, hogy a víztisztító egyik szelepe

beragadt! Ekkor zárja el a bejövô vizet a hálózati csatlakozás kék színû elzáró karjával (valamelyik irányba, 90 fokos elfordítás, a hajlékony csôre merôleges irányba!),

várjon 3 percet, a szelep ki fog pattanni, és a továbbiakban már jól fog mûködni! Nyissa vissza a hálózati csatlakozás kék színû elzáró karját! Az ebben a bekezdésben

leírtakat megértettem és betartom: IGEN    NEM

Jelen Jegyzôkönyv szerves részét képezi az Általános Feltételek és Jótállás dokumentumnak.  A víztisztító beüzemelése kizárólag valamennyi kék színû „IGEN"
bekarikázása mellett tekinthetô befejezettnek, a Kapcsolattartó vagy meghatalmazottja és a beszerelést végzô személy aláírásával! 
Egyéb:
..................................................................................................................................................................................................................................................................

/A Kisváros Kft. nem vállal felelôsséget a nem befejezett beüzemelés mellett kifizetett szállítási és beszerelési költségekért, mint ahogy a helytelenül bekarikázott
válaszok mellett kifizetett szállítási és beszerelési költségekért sem!/

Dátum: .……..………………. .……..……………….                    .……..………………. .……..………………. .……..………………. .……..……………….

A beszerelést végzô aláírása Kapcsolattartó aláírása

A Kisváros Kft. az SOS Gyermekfalu, és az  SOS Leukémiás Gyermekekért Alapítvány hivatalos támogatója. 

BESZERELÉSI JEGYZÔKÖNYV

KAPCSOLATTARTÓ (A VEVÔ VAGY MEGBÍZOTTJA) NEVE:…………………………………………………………………............................

TELEFONSZÁMA(I):……………………………………………………………………………………………………….............................

BESZERELÉSI CÍM, MEGKÖZELÍTHETÔSÉG:………………………………………………………………………………….........................

VEVÔ NEVE/CÉGNÉV:………………………………………………………………   TELEFONSZÁMA(I):……………………………………

A TERMÉK TÍPUSA, OPCIÓK:………………………………………………………………………………………………………………….

BESZERELÉSSEL KAPCSOLATOSFONTOSTUDNIVALÓK:……………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………........................................................…………………………..

…………………………………………………………………………........................................................…………………………..

SZERELÉSRE KIADVA (DÁTUM):……………………………………………………………………………………………..........................

A BESZERELÉST VÉGZÔ NEVE:……………………….…………………………..... MOBIL:..................................................................

KAPCSOLATFELVÉTEL IDÔPONTJA, ÉS EREDMÉNYE :………………………………………………………………….................................

KISVÁROS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ivó- és fürdôvíz technológiák
A Coolpex kizárólagos magyarországi forgalmazója   

Székhely: 1202 Budapest, Marót u. 34. 
Bemutató terem: 1202 Bp., Nagyvárad u. 26.
Tel: 06-20/47-00-594, 06-20/47-08-978
Számlasz.: 10404027-40204466-00000000

Adószám: 13290500-2-43 
E-mail: info@kisvaros.hu
www.zuhanyszuro.hu www.kisvaros.huKISVÁROS Kft.

Tiszta víz, tiszta élet elérhetô áron


