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Anna Moder

KARTA GWARANCYJNA
wodomierze
Nazwa, typ wodomierza:
Średnica wodomierza [DN]:
Nr fabryczny:
Data sprzedaży:
Okres gwarancji
w miesiącach:

..............................................................................
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..............................................................................
12

24

36

Gwarantujemy niezawodne działanie wyrobu w normalnych warunkach eksploatacyjnych,
gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z ponowną legalizacją wodomierza po
upływie okresu legalizacyjnego.
Warunki gwarancji:
1. Usterki lub uszkodzenia objęte gwarancją będą usuwane bezpłatnie.
2. Gwarancją nie są objęte:
uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją np:
– przekroczeniem dopuszczalnej wartości ciśnienia, przepływu, temperatury lub
zamarznięcia wody w wodomierzu
– zablokowane, zamulenie lub zapiaszczenie mechanizmu wodomierza powstałe
w wyniku zanieczyszczenia sieci wodociągowej
uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas niewłaściwego transportu lub składowania
uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu
3. W przypadku dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione, zerwania plomb lub
eksploatacji wodomierza niezgodnie z przeznaczeniem, nabywca traci uprawnienia z tytułu
gwarancji.
4. Firma zwraca koszty związane z wysyłką wodomierza WYŁĄCZNIE w przypadku wysyłki paczką za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD (dawniej Masterlink).
5. Pozostałe sprawy dotyczące gwarancji regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Podstawowe zalecenia montażowe:
1. Podstawowe parametry techniczne oraz klasa metrologiczna wodomierza uwidocznione
są w sposób trwały na tabliczce wodomierza.
2. Miejsca montażu wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne, chronione przed
mrozem (temperatura powyżej + 4°C).
3. Kierunek przepływu wody przez wodomierz wskazuje strzałka na korpusie wodomierza.
4. Wodomierz należy zamontować w sposób eliminujący przenoszenie się naprężeń, drgań
oraz wstrząsów z instalacji wodociągowej.
5. Instalacja wodociągowa powinna być tak ukształtowana, aby uniemożliwić gromadzenie
się powietrza przed i w miejscu zamontowania wodomierza.
6. Zaleca się montaż wodomierza przy użyciu znormalizowanych łączników.
7. Odcinki proste należy zachować w przypadku, gdy dany typ wodomierza wymaga
stosownych odcinków prostych.
8. Przed zamontowaniem wodomierza przewód wodociągowy należy dokładnie przepłukać.
9. Uruchamiając instalację wodociągową należy unikać gwałtownego otwarcia zaworów
odcinających.
10. Dla poprawnej eksploatacji wodomierza zaleca się nie przekraczać maksymalnych
obciążeń (15 godzin pracy na dobę).
11. Prawidłowo użytkowany wodomierz w okresie ważności legalizacji nie wymaga
dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.
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