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A csaptelepek nagynyomású rendszerbe beépítését maximum 4-5 bar, termosztátos rendszer esetén 3-3,5 bar üzemi nyomás, maximum 65 °C vízhőmérsékletig 
javasolt.  

GARANCIÁLIS IDŐTARTAM: 

• Magánfelhasználók esetén termékeinkre a vásárlás napjától 60 hónap, KERÁMIA BETÉTEKRE 24 hónap a garancia időtartama. 

• Közületi felhasználók esetén a garancia időtartama a beüzemelés napjától számított 12 hónap. 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK: 

• Vásárláskor minden esetben ellenőrizze az átvett terméket 

• Őrizze meg a vásárlást igazoló számlát, és a hitelesített garancialevelet  

• A vízvezeték rendszer megfelelően legyen átöblítve a termék beszerelése előtt, a bekötések megfelelőek legyenek, illetve a vízhálózat üzemi nyomását is 
célszerű ellenőrizni 

• A garancia ALAP- feltétele, hogy a vízvezeték rendszer rendelkezzen beépített vízszűrővel. A vízben található szennyeződések a termékekbe jutva számos 
hibát okozhatnak. Ezért javasolt a minimum 100 mikron szűrőfinomságú központi vízszűrő beépítése, amely meggátolja a központi hálózatból az épület 
fogyasztóihoz sok esetben előforduló szennyeződések bejutását 

•  Az Ön rendszerén belül a csövek belső felületén lerakódó, majd onnan leváló vízkő is számos problémát okozhat, ezért célszerű a finomszűrő mellé egy 
vízkezelő berendezés beépítése. 

BESZERELÉSI ÉS ÜZEMELÉSI FELTÉTELEK: 

• A termékek beszerelését, üzembe helyezését csak szakképzett vízvezeték szerelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti.  

• A vízvezeték rendszert még a csaptelepek felszerelése előtt át kell öblíteni, hogy a rendszerbe került szennyeződések ne okozhassanak meghibásodást.  

• A csaptelepek be, -és felszerelése mindig úgy történjen, hogy az később esetleges meghibásodáskor hozzáférhető legyen. 

TERMÉKKEZELÉS, KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS: 

• A csapok PERLÁTORAIT, KÉZI, ÉS FEJZUHANYOK KIÖMLŐIT rendszeresen takarítani szükséges a szennyeződések és vízkőlerakódások okozta eldugulások 
kiküszöbölése érdekében 

• NEM HASZNÁLHATÓ a csaptelepek tisztításához a felület felmaródás, elszíneződés, karcolások elkerülésének érdekében  
o SAVAS ALAPÚ TISZTÍTÓSZER, kivéve citromsav alapú 
o SÓ, SÓSAV, KLÓR, VÍZKŐOLDÓ, ROZSDAOLDÓ, MARÓ SAVTARTALMÚ TISZTÍTÓSZER, KEMÉNY SZEMCSÉKET TARTALMAZÓ TISZTÍTÓSZER    

• A FELÜLETEK TISZTÍTÁSÁNÁL A VÍZKŐ LERAKÓDÁS MEGELŐZÉSÉRE általában elegendő a rendszeres (naponta- kétnaponta) a felületek puha 
törlőruhával való áttörlése, vagy szappanos vízzel való tisztítása, majd tiszta, puha ruhával szárazra törölni.  

• A már lerakódott vízkő eltávolítására citromsav alapú tisztítószert használjon, betartva a használt tisztítószeren feltüntetett utasításokat! 

A GARANCIA NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐKRE: 

• Kopó alkatrészek (pl. tömítések, váltó, zuhanytartó, kézi zuhanyfej, mosdó/ kád leeresztő, gégecső) melyek a rendeltetésszerű használat során kopnak 

• Törékeny alkatrészek (pl. kerámiakar, kézi zuhanyfej, üveg) 

• A termékekbe kerülő szennyeződés, üzemeltetési hibák, környezeti, -fizikai sérülés,  

• behatás, vegyi anyagok és tisztítószerek okozta sérülések, károsodások 

• Az előírt csőrendszer átöblítés elmulasztása okozta meghibásodások 

A GARANCIA NEM ÉRVÉNYES AZ ALÁBBI ESETEKBEN:  

• Amennyiben a lakás/ épület nem rendelkezik beépített vízszűrő berendezéssel-a vízminőségre előírtak be nem tartása 

• Nem szakember által, vagy hibásan végzett beszerelés, beüzemelés, karbantartás vagy javítás 

• A termékhez adott használati, felülettisztítási és ápolási utasítások be nem tartása, hiányos, helytelen karbantartás, nem megfelelő tisztítószer által 
okozott bármilyen károkozás, meghibásodás 

• A termékek nem rendeltetési célra történt vagy történő használatából eredő törések 

• Rendes elhasználódás, szándékos vagy gondatlan károkozásnak betudható sérülések 

• Eladó, vízvezetékszerelő, vagy harmadik személy által okozott meghibásodás 

• Kémiai, elektrokémiai, elektromos behatásokból eredő hibák 

FIGYELEM: 

• Amennyiben, a meghibásodott termék javítása során szennyeződés található a termék belső részeiben, amit esetlegesen szennyezett vízhálózat okoz (pl. 
nincs központi vízszűrő), abban az esetben a garancia érvényét veszti és a felmerülő költségeket a felhasználónak kell téríteni. 

SZERVÍZSZOLGÁLTATÁS :  
A szervízszolgáltatás kizárólag a Magyarországon üzembe helyezett termékekre vonatkozik.  

Forgalmazó/ importőr: BUGNATESE HUNGARY KFT.  info@bugnatese.hu 
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