ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η STUDIO KLIMA διαθέτοντας εμπειρία 25 ετών και εξαιρετική ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών
από το εξειδικευμένο προσωπικό της , σας προσφέρει εγγύηση καλής εγκατάστασης πέντε (5) ετών ,
γεγονός που την καθιστά μοναδική στο χώρο της ψύξης .
Η εγγύηση αυτή καλύπτει :
1. Διαρροή φρέον από εσωτερικές και εξωτερικές συνδέσεις (ρακόρ) ,η οποία μπορεί να οφείλεται
σε χαλαρή σύσφιξη , κακές εκχειλώσεις , και σπάσιμο βάνας της εσωτερικής συστολής από κακή
σύσφιξη.
2. Βλάβη της κλιματιστικής μονάδας η οποία να οφείλεται σε κακό λύγισμα των σωληνώσεων με
αποτέλεσμα να τσακίσουν και να μην μπορεί το φρέον να κάνει τον ψυκτικό κύκλο του με
αποτέλεσμα την κακή απόδοση του κλιματιστικού.
3. Λανθασμένες ηλεκτρικές συνδέσεις με αποτέλεσμα το κλιματιστικό να μην δέχεται καμία
εντολή.
4. Κακομεταχείριση του κλιματιστικού από τον τεχνικό με αποτέλεσμα τη θραύση των πλαστικών
μερών του.
5. Αποκόλληση της εσωτερικής μονάδας από το τοιχίο λόγο κακής στερέωσης.
6. Μη αλφαδιασμένη τοποθέτηση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού .
7. Βλάβη στην εξωτερική μονάδα επειδή ο τεχνικός ξέχασε να ανοίξει τις βάνες για να ελευθερωθεί
το φρέον.
8. Διαρροή νερού στην εσωτερική μονάδα από κακή τοποθέτηση του κλιματιστικού.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει :
1. Ράγισμα των ρακόρ είτε στις εσωτερικές συνδέσεις είτε στις εξωτερικές με αποτέλεσμα την
διαρροή φρέον ,διότι είναι φυσιολογική φθορά.
2. Βλάβες που αφορούν το κλιματιστικό και δεν έχουν καμία σχέση με την εγκατάσταση όπως :
βλάβη πλακέτας , βλάβη μοτέρ, βλάβη στα ηλεκτρικά από υπέρταση της ΔΕΗ και πολλές άλλες
βλάβες που έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με το κλιματιστικό και όχι με την
εγκατάσταση.
3. Προβλήματα στο κλιματιστικό τα οποία προήρθαν από τον πελάτη όπως : χαλασμένες περσίδες
επειδή μετακινήθηκαν με το χέρι και όχι με το κοντρόλ, σπασμένος ανεμιστήρας από
αντικείμενο που προήρθε στο εσωτερικό του κατά λάθος, κακή απόδοση του κλιματιστικού
λόγω βουλωμένων φίλτρων των οποίων το καθάρισμά τους πρέπει να γίνεται κάθε μήνα από τον
πελάτη.
4. Μπούκωμα της εξωτερικής μονάδας από διάφορα αντικείμενα που τοποθετήθηκαν μπροστά
στην έξοδο του ανεμιστήρα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει.
5. Διαρροές που προήρθαν από τις σωληνώσεις που περιέχει το κλιματιστικό και όχι από τις
σωλήνες και τις συνδέσεις που έβαλε και έκανε ο ψυκτικός.
6. Θόρυβος που προέρχεται από την εσωτερική η από την εξωτερική μονάδα εφόσον έχει
τοποθετηθεί σωστά.
7. Κραδασμοί και τριξίματα που οφείλονται στην κακή ποιότητα του κλιματιστικού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Οι εξωτερικές μονάδες τον 18.000 BTU και άνω πρέπει να τοποθετούνται στο δάπεδο. Διότι όταν
κρεμαστούν με βάσεις τοίχου ο θόρυβος της εξωτερικής μονάδας συντονίζεται με το τούβλο, και στην
συνέχεια ο ήχος μεταφέρεται μέσα στο δωμάτιο.
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