
 
Preklad pôvodného návodu na použitie 
 
 

 

 
 

 



 
O tomto dokumente 
 

 Inštrukcie a informácie v tomto návode tvoria nedeliteľnú súčasť zariadenia a popisujú jeho 
bezpečné a určené použitie 

 Majte tento návod vždy prístupný  

 poskytnete tento návod užívateľovi alebo inštalatérovi 

 Inštrukcie a špecifikácie aplikujte len na zariadenie popísané v tomto návode na použitie. 

 Za účelom vylepšenia a rozvoja výrobku môžu nastať technické zmeny bez predchádzajúceho 
upozornenia 

 

Bezpečnostné upozornenia a symboly 

Upozornenia a symboly 

  

Popis 

 

 
Priame a okamžité nebezpečie pre život a/alebo zdravie osôb 

 

 
Možné nebezpečie pre život a /alebo zdravie osôb. 

 

Dôležité informácie. 
Pre správnu a bezpečnú prevádzku by ste mali tieto informácie 
dodržiavať. Možné nebezpečie fyzickej a/alebo materiálovej škody. 

 
 

Bezpečnosť 
 
Oboznámte sa  s bezpečnostnými pravidlami uvedené v tomto návode, ktoré sú špecifikované nižšie. 
 

Určené použitie 
 

 Zariadenie popísané v tomto návode je určené na použitie s ponornými motormi Franklin Electric. 

 Správne volené čerpadlo musí byť pevne spojené s motorom. 

 Čerpadlo s motorom musia pracovať zásadne pod vodou. 

 Systém čerpania musí spĺňať platné smernice, nariadenia a zákonné ustanovenia. 
 

Strata záruky a vylúčenie zodpovednosti 
 
Franklin Electric nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Riziko takého 
používania nesie v plnom rozsahu užívateľ. 
 

Inštalácia 
 
Hocijaký elektrický systém, popísaný v tomto návode musí byť inštalovaný výlučne odbornými 
pracovníkmi ( kvalifikovanými elektrikármi). 
 

Všeobecné bezpečnostné inštrukcie 
 
Pred uvedením do prevádzky ovládacej skrine musia byť  dodržané nasledovné bezpečnostné 
inštrukcie : 
 

 Namontujte ovládaciu skriňu na vhodné miesto do správnej polohy 

 nevykonajte zmeny na ovládacej skrini, alebo na jeho elektrických alebo mechanických prípojoch 

 neodstraňujte žiadnu časť alebo časti ovládacej skrine 

 nikdy neinštalujte ovládaciu skriňu s poškodeným motorom 

 pred zahájením prác na ovládacej skrini odpojte ho od elektrickej siete. Vypnutie napájania 
nepostačuje. 
 



 

 presvedčte sa, v priebehu prác nemôže dôjsť k neočakávanému zapínaniu napájania 

 nikdy nepracujte na ovládacej skrini počas búrky 

 uvedenie do prevádzky a preskúšanie môžu vykonávať len kvalifikovaní pracovníci ( kvalifikovaní 
elektrikári) 

 po ukončení prác vráťte späť všetky ochranné a bezpečnostné zariadenia 

 pred zapínaním sa presvedčte , že všetky zapojenia a bezpečnostné zariadenia boli skontrolo-
vané a poistky a bezpečnostné zariadenia sú nastavené správne 

 presvedčte sa, že žiadne nebezpečné zóny nie sú prístupné ( napr. elektrické spoje) 

 pred zapínaním ovládacej skrine prečítajte inštrukcie výrobcu na prevádzku  

 opravy musia byť vykonané v odbornom servise autorizovaným osobami . Používajte len pôvod-
né náhradné dielce Franklin Electric. 

 

Skladovanie, preprava a vyradenie 
 

Skladovanie 

 do doby inštalácie nechajte ovládaciu skriňu v jeho pôvodnom balení 

 odkladajte návod spolu s ovládacou skriňou pre použitie v budúcnosti 

 neskladujte zariadenie na priamom slnku alebo blízko zdrojom tepla 
 

Preprava 
Pri preprave dodržiavajte špecifikované hodnoty teploty a vlhkosti. ( -25oC až +55oC bez konden-
zácie) 
 

Rozbalenie 
Po rozbalení, skontrolujte či nedošlo k mechanickému poškodeniu zariadenia z hľadiska bezpečnosti 
ako je poškodenie krytu, káblovej priechodky atď. Dodržiavajte miestne nariadenia pri odkladaní 
baliaceho materiálu. 
 

Vyradenie 
 Dodržiavajte miestne nariadenia pri vyradení ovládacej skrine. Tento produkt obsahuje elektrické 
a elektronické dielce a podľa toho by malo byť aj vyradené.  
 

Technické špecifikácie a parametre modelov 
Sortiment ovládacích skríň SubTronicSC bol skonštruovaný ako náhrada za konvenčné ovládacie 
skrine  PSC motorov. Ako také , budú pracovať so štandardne montovanými tlakovými / plavákovými 
spínačmi rozšírené o väčší komfort a ochranu systému čerpania vody z vrtov. 
 

Parametre modelov 

 
 Výkon 

motorov 

kW 

Typ 2  

1~PSC / 

230V 50Hz 

 Číslo modelu 1 

0,25 ST025PSC 284 623 3511 

0,37 ST037PSC 284 624 3511 

0,55 ST055PSC 284 625 3511 

0,75 ST075PSC 284 626 3511 

1,1 ST110PSC 284 627 3511 

1,5 ST150PSC 284 628 3511 

2,2 ST220PSC 284 629 3511 

 
 
 
 
 
 
 



 

Menovité prúdy 

 
Výkon 

motorov 

kW 

Menovitý   

prúd 

A 

Maximálny 

prúd 

A 

Kondenzátor 

450V 

uF 

0,25 2,4 9,4 12,5 

0,37 3,3 12,6 16 

0,55 4,3 17,7 20 

0,75 5,7 22,7 35 

1,1 8,4 33,9 40 

1,5 10,7 41,7 50 

2,2 14,7 61,8 70 

 
 

Špecifikácie 

 
 Mechanické špecifikácie   

 Stupeň krytia  IP54 

 Prostredie  Zariadenie je vhodné do prostredia B podľa  IEC/EN 60439-1 

 Vonkajšie rozmery  290 x 210 x 95 mm 

 Hmotnosť  0,6 – 1,0 kg 

 Poloha inštalácie   Na stenu ( fixačné prvky priložené) 

 Skladovacia teplota  -25 oC až +55 oC 

 Prevádzková teplota  -5 oC až +50 oC 

 vlhkosť  50% pri 55oC ( bez kondenzácie) 

    

 Elektrické špecifikácie   

 Menovité napätie  1~ /50Hz       220 – 240V +/- 10% 

 Menovité izolačné napätie  400 Vst 

 Menovitý skratový prúd  1,5kA 

 Menovitý podmienený    
skratový prúd  1kA 

Prúd 16A 

Výkon 0,25 – 2,2kW 

  

Normy  

IEC / EN 60439 - 1  

  

Ochrana  

Ochrana proti chodu na 
sucho s autoresetom 

Vypnutie pri behu naprázdno s autoresetom do max. 70 minút 
v závislosti na podmienkach. Manuálne resetovanie je možné 
odpojením a opätovným pripojením napájania. 

Prepäťová a podpäťová 
ochrana s autoresetom 

Pracovné pásmo 184 Vst – 265Vst s autoresetom do pribl. 3 minút. 
Manuálne resetovanie je možné odpojením a opätovným pripojením 
napájania. 

Nadprúdová ochrana 
s autoresetom 

Pri hodnote 150% nominálneho prúdu vypnutie do 4 sekúnd. 
Autoresetovanie do 10 minút. Manuálne resetovanie je možné po asi 5 
minútach odpojením a opätovným pripojením napájania. 

Ochrana proti rýchlemu 
cyklovaniu s autoresetom 

Vypnutie pri rýchlom slede zapínania a vypínania. Autoresetovanie do 
5 minút po odstránení príčiny poruchy. Manuálne resetovanie je 
možné po asi 5 minútach odpojením a opätovným pripojením 
napájania. 

  
 
 
  



 

Popis vlastnosti   

Ochrana proti chodu na 
sucho (bez elektród)  

Chráni motor a čerpadlo pred poškodením pri strate vody na základe 
spoľahlivej metódy detekcie. 

Autoreset ochrany proti 
chodu na sucho 

Čas automatického resetu s ohľadom na najlepší pracovný bod 
v úzkych  vrtov. Čas resetu  v rozmedziach  5 až 60 minút zabezpečí 
maximálny prietok z úzkych vrtov. Viď. tiež „Beh na naprázdno“ 

Prepätie & podpätie Chráni motor pred možným poškodením pri abnormálnych napätiach 
mimo povolený limit. 

Nadprúdová ochrana Chráni motor v podmienkach prúdového preťaženia.  

Ochrana proti rýchlemu 
cyklovaniu 

Chráni systém pred poškodením pri rýchlom slede zapínania 
a vypínania a nadmernom tepelnom preťažení motora zapríčinené 
poruchou nádrže alebo tlakového spínača. 

  

Indikátory  

Stav Kontrolky ukazujú normálne prevádzkové alebo iné podmienky. 

Napätie Ukazujú nevhodné napäťové podmienky. 

Poruchové stavy Chod na sucho, prúdové preťaženie, rýchle cyklovanie, systémová 
chyba, chyba zapojenia, prepätie a podpätie  

 
 

Rozmery káblov – použite medený kábel (Cu) 

 

 Výkon 

motorov 

kW 

Maximálny prierez kábla5 

mm2 

0,25 1,5 

0,37 1,5 

0,55 1,5 

0,75 1,5 

1,1 2,5 

1,5 2,5 

2,2 2,5 

 

Poznámky: 
1. môžu byť používané tak pre 22-230V ako aj 230-240V 
2. typ ukazuje menovitý výkon motora a typ motora 
3. menovitý prúd napájania pri menovitom napätí 
4. rozbehový prúd za  menovitých podmienok 
5. pre prierezy káblov väčší ako 2,5 mm2  použite externú skriňku na pripojenie 

 
 

Priebeh inštalácie 

 

 
Overte si, že menovitý prúd ovládacej skrine je v súlade s hodnotou prúdu motora. 
 

Inštalácia – mechanická 
Vaša ovládacia skriňa je dodávaná s vyznačenými montážnymi rozmermi. Náčrtok FIGURE B udáva 
pohľad na skriňu s montážnymi rozmermi. 
Ovládacia skriňa by mala byť inštalovaná vertikálne na rovný povrch. 

 
Vyvarujte sa montáži ovládacej skrine na priame slnko, do blízkosti otvoreného ohňa alebo 

vystavené účinkom tlakovej vody alebo iných kvapalín. Berte do úvahy dané environmentálne 

podmienky. 

 



 

Inštalácia - elektrická 
Elektrický systém aký je popísaný v tomto návode musí byť inštalovaný len odborným personálom 
( kvalifikovanými elektrikármi). 

 
Nebezpečné napätie 

Presvedčte sa, že počas prác na zariadení nemôže dôjsť k nečakanému zapínaniu zariadenia. 

 
Presvedčte sa, že je zabezpečený spoločný bod uzemnenia zodpovedajúce miestnym normám  

a nariadeniam pre inštaláciu do vrtov. 
 
Schému zapojenia viď na obr.FIGURE  A. Ak ste inštaláciu nevykonali Vy, všetky spoje musia byť 
skontrolované. 

1. Vypnite striedavý prúd zdroja napájania ( hlavný elektrický rozvod) a presvedčte sa, že počas 
prác nemôže dôjsť k náhodnému zapínaniu napájania. 

2. Odstráňte kryt zariadenia 
3. Pripojte napájací sieťový kábel s 230Vst do ovládacej skrine  ako je to uvedené v schéme 

zapojenia ( obr.FIGURE A) 
4. Pripojte motor do ovládacej skrine 
5. Dotiahnite všetky skrutky svorkovnice 
6. Dajte späť kryt/panel zariadenia 
7. Zapnite striedavý prúd zdroja napájania ( hlavný elektrický rozvod) 

 
 

Prevádzka 

 
A. Ručná prevádzka 
Pre uľahčenie prevádzky zariadenie SubTronicSC je vybavené sieťovým vypínačom. Tento vypínač 
môže byť použitý na zapínanie a vypínanie čerpadla / motora. Pre optimálne využitie prevádzkových 
možností  SubTronicSC sledujte kontrolky a využite pomoc sekcie Hľadanie porúch v tomto návode. 

 
Ak sa opakovane vyskytne stav preťaženia, obráťte sa na Vášho inštalatéra alebo predajcu. 
 

B. Automatická prevádzka – tlakový spínač 
Napájanie zariadenia SubTronicSC sa môže uskutočniť cez plavákový, tlakový alebo hocijaký iný 
externý spínač. Pri použití externého spínača nezabudnite na zariadení SubTronicSC  sieťový spínač 
nechať v polohe ON. 
 

Riadenie činnosti zapínania a vypínania  
Pri každom zapnutí dôjde k akumulácii tepla vo Vašom elektromotore. Motor preto musí bežať určitý 
čas , ktorý zaručí rozptyl tepla. Pri príliš častých cykloch zapínania by mohlo dôjsť k poškodeniu 
čerpadla a/alebo motora. Dodržiavajte podmienky zapínania a motora / čerpadla.  Pri takomto 
preťažení motora alebo čerpadla zariadenie SubTronicSC  preruší prevádzku. Pre odhalenie 
problému prečítajte sekciu Hľadanie porúch alebo skontaktujte Vášho inštalatéra alebo dodávateľa. 
 

Beh naprázdno 
 
Ak sa objaví porucha Beh naprázdno, s najväčšou pravdepodobnosťou je to spôsobené vyčerpaním 
vrtu alebo behom na sucho. K obnoveniu stavu vo vrte, zariadenie SubTronicSC počká 5 až 60 minút 
( v závislosti na dobe chodu čerpadla predtým) pred opätovným zapnutím motora.  
Napríklad, po prvom vyskytnutí poruchy zariadenie počká cca 5 minút pred novým reštartom. Ak 
potom systém bude v prevádzke menej ako 3 minúty a objaví sa porucha Beh naprázdno, zariadenie 
počká 10 minút pred opätovným zapínaním čerpadla. Toto umožňuje optimalizáciu doby státia 
čerpadla a obnovenie stavu vo vrte. Viď obr.1 ďalej 
 



 
 
obr.1 Čas autoresetovania v závislosti na chodu čerpadla 
 

Vrty 
Výrobné nastavenie SubTronicSC  zaručuje ochranu proti chodu na sucho vo väčšine možných 
podmienok. 
Avšak, pri použitiach kedy vrty sú vybavené čerpadlami s nízkym prietokom, môže dôjsť k vypnutiu 
čerpadla/ motora aj  keď dodáva vodu alebo nedôjde k vypnutiu ani pri chodu na sucho. Ak nastanú 
takéto podmienky pri prevádzke, inštalatér by mal vykonať jemné nastavenie  prahu zapnutia ochrany 
behu naprázdno : 

 Nastavovací bod (prvok) sa nachádza v pravej spodnej časti PCB dosky a je označené „Underload 
sensitivity“ 

 pomocou izolovaného skrutkovača nastavte citlivosť chodu na sucho až  je jeho funkcia správna 

 nastavenie by malo byť vykonávané pomaly  - vykonajte malú zmenu nastavenia a počkajte na 
reakciu. Ak nie je žiadna reakcia pokračujte v malých zmenách nastavenia kým sa dosiahne  
žiaduci výsledok 

 

Tlakový spínač 
Zariadenie SubTronicSC bolo navrhnuté na používanie s konvenčnými tlakovými spínačmi. Ak sú 
parametre tlakového spínača v súlade so spínaným motorom, nie je potrebný žiadny ďalší stýkač 
alebo pomocný spínací obvod. 
 

Údržba a opravy 
SUbTronicSC nevyžaduje žiadnu údržbu alebo opravu. Poškodené dielce sa vymieňajú za nové. 
 
 

Hľadanie porúch 
 
K signalizácii prevádzkových podmienok SubTronicSC používa jednoduchý systém indikácie. Popis 
so symbolmi na prednom paneli SubTronicSC  poskytuje informácie ako najlepšie používať čerpací 
systém. Rôzne podmienky , ktoré sa môžu vyskytnúť, môžeme zhrnúť to troch skupín. 
 



 
Po sprevádzkovaní Váš systém bude pracovať bez akejkoľvek potreby údržby.  Pri potrebe 

akejkoľvek zmeny a pri vyskytnutí stavu poruchy , nesnažte sa o neustále obnovenie 

prevádzky. Zavolajte Vášho inštalatéra alebo   predajcu. 
 

Bežná prevádzka  

 

 Signalizácia  Príčina/ odstránenie 

  

 Ručný režim: 
SubrTronicSC je vypnutý – vypínač v polohe OFF.  
Zapnite  čerpadlo – poloha ON. 

Automatický režim ( s tlakovým spínačom): 
Systém je natlakovaný. Tlakový spínač je vypnutý. Čerpadlo sa zapne, keď 
tlak v systéme klesne pod hodnotu zapínacieho tlaku tlakového spínača. 
 

  

Ručný režim: 
SubrTronicSC je zapnutý – vypínač v polohe ON.  
K zastaveniu čerpadla prepnite do polohy OFF. 

Automatický režim ( s tlakovým spínačom): 
Tlakový spínač je v polohe zapnutom a čerpadlo beží. Čerpadlo sa vypne, 
keď tlak v systéme dosiahne hodnotu vypínacieho tlaku tlakového spínača. 

 

Hľadanie porúch 
 

Signalizácia  Príčina/ odstránenie 

Motor/čerpadlo sa nezapne 

 

Strata napätia – skontrolujte napájacie napätie.  
(Sú ostatné zariadenia v prevádzke ?) 
 

Poškodený vypínač – skontaktujte Vášho predajcu. 
 

Vypla ochrana - resetujte ochranu. 

Motor/čerpadlo sa nezapne 

 

Poškodený vypínač – skontaktujte Vášho predajcu. 
 

Motor/čerpadlo sa nezapne 

 

Problém s napájaním – vysoká hodnota napájacieho napätia. 
SubTronicSC sa resetuje do 10 sekúnd. Ak problém ostáva skontaktujte 
distribútora el. energie alebo Vášho inštalatéra. 

 Motor/čerpadlo sa nezapne 

 

Problém s napájaním – nízka hodnota napájacieho napätia. 
SubTronicSC sa resetuje do 10 sekúnd. Ak problém ostáva skontaktujte 
distribútora el. energie alebo Vášho inštalatéra. 

Motor/čerpadlo sa nezapne 

 

 Príliš veľké množstvo čerpanej vody alebo čerpadlo pracuje 

s uzatvoreným výtlakom alebo s prekážkou vo výtlačnom potrubí –  
Odstráňte prekážku vo výtlačnom potrubí alebo znížte prietok čerpadla. Ak 
problém ostáva, výdatnosť vrtu je malá. Resetujte v rôznych časových 
intervaloch medzi 5 až 60 minút, aby ste si overili max. výdatnosť vrtu. 
Pozri tiež „ Beh naprázdno“. Ak sa nenašla žiadna iná príčina, skontrolujte 
zapojenie čerpadla. 



Motor/čerpadlo sa nezapne 

 

Čerpadlo je blokované alebo kábel je poškodený – možný vstup kúskov 
nečistôt do čerpadla alebo poškodený kábel pri inštalácii čerpadla. 
SubtronicSC približne do 15 minút sa vyresetuje. Ak čerpadlo nenaskočí do 
20 minút, vyberte ho a skontrolujte nepoškodenosť kábla. Ak problém 
pretrváva, skontaktujte inštalatéra / predajcu alebo vyberte motor/čerpadlo 
z vrtu a vyčistite ho. Ak sa nenašla žiadna iná príčina, skontrolujte zapojenie 
čerpadla. 

Motor/čerpadlo sa nezapne 

 

Motor/čerpadlo sa zapína príliš často alebo čas behu je veľmi krátky – 
SubTronicSC sa resetuje do 3 minút. Neustále zapínanie a vypínanie 
a tepelné preťaženie motora môže byť spôsobené poruchou nádrže, 
kontaktov, tlakového spínača, problémami dodávky alebo poruchou systému. 
Skontaktujte Vášho inštalatéra alebo dodávateľa.  
Ak sa nenašla žiadna iná príčina, skontrolujte zapojenie čerpadla. 

 

SubTronicSC zaregistroval poruchu vypínača, kontaktu, alebo 

prerušenie spojenia. 
SubTronicSC sa resetuje do 10 sekúnd. 

Ak problém pretrváva, skontaktujte inštalatéra alebo dodávateľa. Ak sa 

nenašla žiadna iná príčina, skontrolujte zapojenie čerpadla. 

 

SubTronicSC zaregistroval stratu alebo prerušenie napájacieho kábla 

motora.  
SubTronicSC sa resetuje do 10 sekúnd. 
Ak problém pretrváva, skontaktujte inštalatéra alebo dodávateľa 

    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo 
dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je 
s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom . Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykoná-
vať deti bez dozoru. 

 
 

 

 

 

LIKVIDÁCIA 
 

                 Neuložte výrobok na konci jeho životnosti, jeho opotrebované a vymenené dielce  
                 do komunálneho odpadu. Výrobok, jeho obal a príslušenstvo sú vyrobené z recyklova-     
                 teľných materiálov a musia byť odovzdané  do špecializovaných zberných stredísk           
                 v súlade s platnými predpismi na zaobchádzanie s odpadom. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribútor : 

 
 

 



ZÁRUČNÝ LIST   a   ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 

1. Na akosť , kompletnosť, funkčnosť a bezpečnú prevádzku výrobku poskytuje výrobca záruku  na dobu              
24 mesiacov odo dňa predaja výrobku užívateľovi. 

2. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou materiálu alebo nesprávnou výrobou, ktoré sa prejavia 
v záručnej lehote v dodanom výrobku vinou výrobcu. Pokiaľ sa vyskytnú, tak nedostatky budú odstránené 
bezplatne. 

3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie a zodratie výrobku prevádzkou, nevhodným zaobchádzaním, 
nevhodnou inštaláciou, nevhodným prostredím a nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie. 

4. Výrobca resp. predajca nezodpovedá za iné škody, alebo náklady vzniknuté v súvislosti s vadami výrobku 
a ich uplatnením ( napr. ušlý zisk, predvídateľný zisk, obchodné straty, straty času, zasielateľské a montážne 
náklady, náklady na demontáž, následne vyvolané škody a pod.) a to ani na iných výrobkoch, či akýchkoľvek 
iných následkoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisí s reklamovaným vadným výrobkom. 

5. Podmienky pre prijatie reklamácie a poskytovanie záruky : 

 predajcom vystavený reklamačný list 

 riadne vyplnený originál záručného listu a doklad o kúpe  

 neuplynutie od predaja viac ako 24 mesiacov  

 použitie výrobku len na predpísané účely a dodržanie návodu k použitiu 

 montáž výrobku odbornou firmou potvrdenou v záručnom liste  

 výrobok nebol ( ani pri poruche ) rozobratý, poprípade poškodený 

 na výrobku neboli vykonané úpravy a zásahy bez súhlasu výrobcu 

 k reklamácii musí byť dodaný kompletný výrobok, nie rozobratý, upravený alebo nekompletný 

6. Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ u predajcu, v predajni kde výrobok zakúpil alebo v záručnom servise so sú-

časným predložením reklamovaného výrobku.  Predajca / záručný servis skontroluje ( bez zásahu do vý-
robku) či sú splnené vyššie uvedené podmienky pre prijatie reklamácie. Ak sú splnené, je povinný reklamáciu 
prevziať. Pri reklamácii u predajcu, predajca     s vystaveným reklamačným listom má neodkladne zaslať 
výrobok do záručného servisu spolu   so záručným listom a dokladom o kúpe k posúdeniu. 

7. Pri neuznaných reklamáciách po dohode so zákazníkom výrobok bude opravený formou riadnej opravy alebo 
bude vrátený zákazníkovi neopravený.  

  
Nereklamujte a nezasielajte na záručné opravy výrobky,  ktoré nespĺňajú záručné podmienky . Výrobky 
nespĺňajúce záručné podmienky môžu byť prijaté ( po odsúhlasení zákazníkom) len do riadnej opravy ! 
 

Záručný a pozáručný servis zabezpečuje : AQUAMONTS, s.r.o. ,  Komárňanská cesta 11,  940 64 Nové Zámky 
                                                                    tel. : (035) 6426191      fax: (035) 6446250 
Záruka sa predlžuje o čas po ktorý bol výrobok v oprave. 
 
 
Typ výrobku:   ....................................................  Výr./ sériové číslo ..................................... Rok .................... 
 
  Dátum predaja                             Pečiatka a podpis predajcu                         Odborné zapojenie montážnou 
                                                                                                                           firmou- dátum, pečiatka, podpis 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

           Dátum                                                    ZÁRUČNÉ OPRAVY                                    Pečiatka, podpis 
prijatia        odoslania                                          vyjadrenie servisu 
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