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Navodila za montažo

Veljavno od 5:2018

Pridružujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave

Pred uporabo natančno preberite navodila za montažo!
Material potreben za montažo









FAST PIPE cev v kolutu,
Set priključkov za FAST PIPE cevi (vstavek, matica, obroč),
Orodje (HT51D-TG ali B500D-TG) za zatiskanje FAST PIPE cevi s silo zatiska min. 64kN,
Čeljusti FAST PIPE za potrebne dimenzije,
Nož za rezanje cevi,
Sprej z oljem za tesnjenje FAST PIPE,
Orodje za kalibracijo,
FAST PIPE zaščitni trak.

Navodilo za montažo

1 Cevi FAST PIPE namestite v kanale, pri tem se izogibajte zalo ozkih zavojev da preprečite ˝prelom cevi˝.

2 Ne željeno dolžino natančno odrežite cev vključno z
izolacijo. Pri tem uporabite original nož FAST PIPE in rez
izvedite popolnoma pravokotno.

3 Začasno odstranite izolacijo, da ustvarite prostor za
namestitev priključka. Vstavek priključka vstavite v matico in ga privijte na kalibrator. Kovinski obroč vstavite na
cev, medtem ko vstavek (predhodno namazan z oljem za
tesnjenje) s pomočjo kalibratora vstavite v cev. Pri tem
bodite še posebej pozorni, da vstavek porinete povsem
do konca. V primeru težav si lahko pri vstavljanju pomagate s aluminijastim orodjem namenjenim razširitvi cevi.
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4 Po tem ko ste v cev ustrezno vstavili vstavek z matico
in obročem lahko nadaljujete z zatiskanjem (bodite pozorni da je obroč poravnan s čeljustmi), tako da ročico
pritiskate do maksimalnega navora oz. ko zaslišite ˝klik˝
(tlačni ventil sprosti čeljusti).

5 Po končanem zatiskanju pritisnite ročico za sprostitev
hidravličnega bata. Zavrtite čeljusti za 90°, da poravnate
obliko zatisa z obliko čeljusti.

6

Izvedite ponovno zatiskanje, pri tem bodite pozorni,

da je oblika zatisa poravnana z obliko čeljusti, ter da rob
obroča sega čez rob čeljusti (cca 3mm).

7 Da bodo vaše cevi primerno zaščitene, zavijte vse izpostavljene dele cevi (ki jih ne prekriva izolacija) s posebnim zaščitnim trakom FAST PIPE odpornim na UV
(Notranja cev brez izolacije ni UV odporna!) .

Zatiskanje je certificirano v skladu s TŰV certifikatom št. 16-PEM-0010012-TIC / 01. Garancija za zatiskanje je veljavna le v kolikor so bili izvedeni in upoštevani vsi zgoraj navedeni koraki (7)!
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SELTRON d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
2000 Maribor

Tel: +386 (0)2 671 96 00
Fax: +386 (0)2 671 96 66
E-mail: info@seltron.info

GARANCIJSKI LIST
DISTRIBUTER:
SELTRON d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
2000 Maribor
SLOVENIJA

IZDELEK: FAST PIPE cevi za freonske povezave
Tovarniška številka izdelka:

Garancijski rok: 10 let

Žig in podpis prodajalca:

Datum izročitve:

Žig in podpis podjetja, ki izvede montažo:

Datum montaže:

Garancijski pogoji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Zagotovili bomo servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za proizvod v trajanju življenjske dobe proizvoda ali najmanj 3 leta.
Garancija velja 10 let od dneva izročitve proizvoda, kar dokažete z dokumentom o nakupu ali izpolnjenim in potrjenim
garancijskim listom.
Stroške prevoza proizvoda, v času garancijske dobe, pri dostavi na in s servisnega popravila ne priznavamo.
Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni, od dneva predložitve zahtevka za popravilo na pooblaščenem servisu (Seltron
servis, Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor), bomo na vašo željo zamenjali z brezhibnim izdelkom.
Za refleksno škodo, in sicer tako za dejansko škodo na premoženju ali izgubljen dobiček, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali napake na proizvodu, ne odgovarjamo. Prav tako ne priznavamo stroškov montaže in demontaže ter morebitnih
drugih posrednih ali neposrednih stroškov, odškodninskih zahtevkov ali nadomestil, ki bi nas bremenili zaradi eventualnih reklamacij.
Garancija ne velja, če je ugotovljeno, da izdelek ni bil vgrajen v skladu z navodili ali je predhodno popravilo opravila
nepooblaščena oseba oziroma, če je bil proizvod poškodovan zaradi nepravilnega ravnanja ali višje sile.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
V primeru zamenjave originalnega dela z rezervnim se osnovni garancijski rok ne podaljšuje.
Ta garancijska izjava velja na ozemlju Republike Slovenije.

SERVIS:
Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
2000 Maribor
Slovenija
Tel.: (02) 671 96 68
Tehnicna.podpora@seltron.si
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