
 

 

 

GARANCIA JEGY PEGO 

 
Model………….      Gyáriszám……………… Eladás kelte……………….. 

 
Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! 

 

HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06 1 4590747  vagy  info@f2komplex.hu www.f2komplex.hu 

                                       

                      Fontos tudnivalók, kérjük olvassa el figyelmesen még a beszerelés előtt! 

 
1. Garanciális feltételek:  

Végfelhasználó esetén: A berendezés beszerelése csak a gépkönyvben leírtak szerint történhet, a gépkönyv telepítési szerelési utasításaitól 

eltérés esetén, a berendezés helyszíni üzembehelyezése tilos. 

A berendezés időszakos karbantartása tisztítása kötelező és csak megfelelő szakember végezheti a mellékelt gépkönyv utasításainak 
megfelelően! Az érintésvédelmi és gépészeti szabványoktól eltérni tilos! 

A berendezés a beüzemelését, felülvizsgálatát kizárólag az F2 Komplex Kft. vagy Megbízottja végezheti, mely díj ellenében történik. 

Viszonteladó esetén: A berendezés BEÜZEMELÉSE KÖTELEZŐ, amennyiben a berendezést a vevő üzemeli be, úgy garanciális 

meghibásodás esetén a berendezést vagy annak részegységét előzetese egyeztetés után a vevő az F2 Komplex Kft telephelyére juttatja 

saját költségén.   
2. Garancia idő: 24 hónap, a vásárlás napjától számítva  ( beüzemelés és megfelelően elvégzett karbantartás, tisztítás esetén. )                                                                                    

3. Garanciavesztés: 
• Amennyiben készülék időszakos vagy szükség szerinti karbantartása,tisztítása szakszerű üzembe helyezése nem történt meg (a 

jótállási jegy megfelelő helyén nincs igazolva az üzembe helyezés napja), illetve ha az üzembe helyezést nem az F2 Komplex Kft. 

vagy megbízott partnere végezte.                         

• Amennyiben a meghibásodás, hiba- nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, helytelen tárolás, elszennyeződés miatt történt. 

4. Karbantartás, tisztítás, ellenőrzés,  
A Pego légnedvesítő berendezések karbantartása, ellenőrzése rendkívül fontos feladat annak használata során. A karbantartásról, tisztításról, 

ellenőrzésről részletesen a gépkönyv 7. fejezete rendelkezik, melyet az abban leírt módon és időnként kell elvégezni. A szükséges 

karbantartások, tisztítások gyakorisága az üzemórától és a hálózati víz vízkémiai tulajdonságától függ. 

5. Garanciális hiba esetén (viszonteladó esetén garanciális alkatrész biztosítás):  

Végfelhasználó esetén: Amennyiben rendellenességet tapasztal, úgy a berendezést haladéktalanul áramtalanítsa és a belépő hálózati vizet zárja 
el. A meghibásodásról értesítse az F2 Komplex Kft.-t. Kérjük, a garanciajegyet és a beüzemelési jegyzőkönyvet a hibabejelentéskor tartsa 

magánál, hogy az esetlegesen felmerülő kérdésekre tudjon válaszolni. A garanciális hiba elhárítása az ide vonatkozó rendeletekben 

meghatározott keretek között díjmentesen kerül elvégzésre. A javítás a berendezés beszerelésének helyén, vagy egyes esetekben elszállítás után 
a szervizben kerül elvégzésre. 

Viszonteladó esetén: Amennyiben a beüzemelés, karbantartás, tisztítás megfelelően lett elvégezve, úgy a garanciális meghibásodás javításához 

szükséges alkatrészt az F2 Komplex Kft. a gyártóművi vizsgálat után díjmentesen biztosítja a javítandó berendezéshez. Amennyiben a vevő a 
szükséges alkatrészt a vizsgálat elvégzése előtt kéri, úgy azt díj ellenében veheti át az F2 Komplex Kft. telephelyén, majd a gyártóművi jóváírást 

követően a korábban kifizetett alkatrész ellenértékét az F2 Komplex Kft. visszatéríti.  

Amennyiben a beüzemelést a Vevő megbízottja végzi, a Beüzemelési Jegyzőkönyv 1. példányát az eladástól számított 90 napon belül 

azt a beüzemelést végzőnek el kell juttatnia az F2 Komplex Kft. részére elektronikus, fax vagy postai úton. Ennek hiányában a 

garanciális alkatrész igény és garanciális javítás nem igényelhető a későbbiekben!  

6. Nem garanciális javítás, tevékenység: 
• Telepítés, üzembehelyezés, tisztítás, karbantartás, felülvizsgálat, külső kezelő szervek beszabályozása 

• A telepítés során, a Gépkönyvben leírtak és az MSZ, EN idevonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása esetén az abból adódó 

beüzemelés ellehetetlenülése miatti munkadíj, kiszállás, beüzemelési díj költségei.  

• Természetesen üzemszerűen elhasználódó alkatrészek cseréje pl.: kazántest-elektródák, kazántest alsó-felső fedél, tömítések, 

gőzcső, vízelvezető cső, szifon, bilincsek. 

• Üzemszerűen elhasználódó alkatrészek cseréjének hiányára visszavezethető meghibásodások javításának költségei. 

• Gépkönyvben leírt karbantartási, tisztítási műveletek hiányából,vagy szakszerűtlen elvégzéséből adódó meghibásodás javítása. 

• A berendezéshez csatlakozó épületgépészeti rendszerekből vagy a villamos hálózatból származó káros hatások miatt bekövetkezett  

meghibásodások javítása. (pl.: lerakódás, vízszennyeződés, túláram / túlfeszültség, feszültségingadozás, túlnyomás, szennyezettség, 

rongálódás, elfagyás stb.).  

7. Garancia időn kívüli alkatrész biztosítás: Az F2 Komplex Kft. a törvényben előírt ideig biztosítja a garancia időn túl cserélendő 

pótalkatrészeket, de fenntartja a jogot, hogy az alkatrészeket azzal egyenértékűvel, helyettesítse. Az alkatrészek árát a mindenkori aktuális 
árlista tartalmazza. 

8. Egyebek: Tilos a készüléket olyan helyiségbe beépíteni, ahol külső hatás érheti, úgy mint hő, villamosenergia, víz, gőz, hűtőközeg, 

elektormágneses behatás! Tilos a készülék közelébe olyan tárgyat helyezni, amiben az kárt okozhat! Fokozottan ügyeljen arra, hogy illetéktelken 

személy – különösen gyermek – a készülékhez ne férhessen hozzá! 

 

 

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

                Kivitelező        Megrendelő  



 

 

 

Beüzemelést végző szerviz és dolgozó (aláírás) 
 

1.Karbantartás Dátum: 20……………Aláírás:…………………5.Karbantartás Dátum: 20……………Aláírás:………………… 
2.Karbantartás Dátum: 20……………Aláírás:..………………..6.Karbantartás Dátum: 20……………Aláírás:..……………….. 

3.Karbantartás Dátum: 20……………Aláírás:………………… 7.Karbantartás Dátum: 20……………Aláírás:..……………….. 
4.Karbantartás Dátum: 20……………Aláírás:..………………..8.Karbantartás Dátum: 20……………Aláírás:..……………….. 
 

Kivitelezői nyilatkozat: A berendezés telepítése megfelel az MSZ, EN előírásainak, érintésvédelmi előírásoknak 

(mérés megtörtént), valamint a használati utasításban, gépkönyvben leírtaknak.  

 

Kérjük a tisztelt végfelhasználót a berendezés üzembiztonsága és saját érdekében a kivitelezővel aláíratni 

szíveskedjen. 

Ezek be nem tartása esetén a beüzemelés nem végezhető el és a keletkezett károkért (pl. kiszállás, 

beüzemelési díj) költségeit a Végfelhasználót terhelik.  

 

 

  Hibabejelentés munkanapokon: tel.: 061 4590747, mail: info@f2komplex.hu 

 

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

                Kivitelező        Megrendelő  

 

Beüzemelést végző szerviz és dolgozó (aláírás) 

                                                                                                             

Garancia szelvény 
 

GARANCIA  SZELVÉNY ELLENŐRZŐ SZELVÉNY 

Típus:  A készülék meghibásodását bejelentették……év…….hó…nap 

Gyártási szám:                                                           Megjavítva átadták: :…év…hó.….-án Hiba ok:……………… 

Eladás kelte:                                                 Munkalapsz:……………….Szervíz neve ……. 

Eladó szerv: F2 Komplex Kft               Dolgozó neve:              

                                

 

                 

GARANCIA  SZELVÉNY ELLENŐRZŐ SZELVÉNY 

Típus:  A készülék meghibásodását bejelentették……év…….hó…nap 

Gyártási szám:                                                           Megjavítva átadták: :…év…hó.….-án Hiba ok:……………… 

Eladás kelte:                                                 Munkalapsz:……………….Szervíz neve ……. 

Eladó szerv: F2 Komplex Kft               Dolgozó neve:      

         

                                            

       

GARANCIA  SZELVÉNY ELLENŐRZŐ SZELVÉNY 

Típus:  A készülék meghibásodását bejelentették……év…….hó…nap 

Gyártási szám:                                                           Megjavítva átadták: :…év…hó.….-án Hiba ok:……………… 

Eladás kelte:                                                 Munkalapsz:……………….Szervíz neve ……. 

Eladó szerv: F2 Komplex Kft               Dolgozó neve:      

 

 

GARANCIA  SZELVÉNY ELLENŐRZŐ SZELVÉNY 

Típus:  A készülék meghibásodását bejelentették……év…….hó…nap 

Gyártási szám:                                                           Megjavítva átadták: :…év…hó.….-án Hiba ok:……………… 

Eladás kelte:                                                 Munkalapsz:……………….Szervíz neve ……. 

Eladó szerv: F2 Komplex Kft               Dolgozó neve:                

 

 

  



 

 

PEGO  beüzemelési jegyzőkönyv    1. példány 
 

Modell ..................................                                 Gyáriszám.......................................... .....................                                                                               

 

Áramfelvétel ………..      A ( 3 fázis esetén fázisonkénti)  

Fázisonkénti feszültség  ……………. V                                             

 

Betáp. kábel dimenzió.......................................................mm2                                                      

 

Földelő vezető szabványosan bekötve    igen     nem  

Víz betáplálás megfelelő leválasztó golyós csappal   igen     nem 

Víz elvezetés megfelelő anyag, dimenzió    igen      nem                                           

Gőzcső megfelelő anyag, kiépítés     igen      nem 

Nyomás szabályzó szerelvény, vízszűrő (vízoldali betáp)  igen      nem                        

 

A beüzemeléshez szükséges feltételek: berendezés elektromos biztosítása és ÉV relé a betápláló áramkörbe. Az 

elektromos bekötések elvégzése megfelelő keresztmetszetű kábellel, szabványosan. Gőzcső gépkönyv szerinti 

kiépítése. Hidraulikus bekötés nyomáspróbája, valamint vízbetápláló hálózatba vízszűrő és nyomás szabályzásra 

alkalmas szerelvény beépítése. Megfelelő hőálló lefolyó vízhálózat kiépítése.  

Vevő vagy Kivitelező feladatai: berendezés elektromos biztosítása és ÉV relével kiegészítve. Az elektromos 

bekötések elvégzése megfelelő keresztmetszetű kábellel szabványosan. Gőzcső gépkönyv szerinti  kiépítése. 

Hidraulikus bekötés nyomáspróbája. Megfelelő lefolyó vízhálózat kiépítése. 

 

*Amennyiben a végfelhasználó rendelkezik szakemberrel aki a szükség szerinti karbantartást, tisztítást végzi, úgy az 

nyilatkozik, hogy rendelkezik a megfelelő végzettséggel és az elvégzendő feladatokról a megfelelő kioktatást 

megkapta: 

 

Kelt:                                         Kiállító beüzemelő :                                        * Karbantartó :  

________________________________________________________________________ 

PEGO  beüzemelési jegyzőkönyv    2. példány 
 Modell..................................................          Gyáriszám....................................................                                                                               

 

Áramfelvétel ………..      A ( 3 fázis esetén fázisonkénti)  

Fázisonkénti feszültség  ……………. V                                             

 

Betáp. kábel dimenzió................................................... mm2                                                      

 

Földelő vezető szabványosan bekötve    igen     nem  

Víz betáplálás megfelelő leválasztó golyós csappal   igen     nem 

Víz elvezetés megfelelő anyag, dimenzió    igen      nem                                           

Gőzcső megfelelő anyag, kiépítés     igen      nem 

Nyomás szabályzó szerelvény, vízszűrő (vízoldali betáp)  igen      nem                 

 

A beüzemeléshez szükséges feltételek: berendezés elektromos biztosítása és ÉV relé a betápláló áramkörbe. Az 

elektromos bekötések elvégzése megfelelő keresztmetszetű kábellel, szabványosan. Gőzcső gépkönyv szerinti  

kiépítése. Hidraulikus bekötés nyomáspróbája, valamint vízbetápláló hálózatba vízszűrő és nyomás szabályzásra 

alkalmas szerelvény beépítése. Megfelelő hőálló lefolyó vízhálózat kiépítése.  

Vevő vagy Kivitelező feladatai: berendezés elektromos biztosítása és ÉV relével kiegészítve. Az elektromos 

bekötések elvégzése megfelelő keresztmetszetű kábellel szabványosan. Gőzcső gépkönyv szerinti kiépítése. 

Hidraulikus bekötés nyomáspróbája. Megfelelő lefolyó vízhálózat kiépítése. 

 

*Amennyiben a végfelhasználó rendelkezik szakemberrel aki a szükség szerinti karbantartást, tisztítást végzi, úgy az 

nyilatkozik, hogy rendelkezik a megfelelő végzettséggel és az elvégzendő feladatokról a megfelelő kioktatást 

megkapta: 

Kelt:                                         Kiállító beüzemelő:                                        * Karbantartó: 
     

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

                Kivitelező        Megrendelő  


