
Първоначален пуск и настройка на котела  
Пуск в експлоатация може да бъде извършен от специализиран сервиз на Топломакс ООД, тъй 
като само това гарантира дълготрайно правилната работа на уреда. Разходите за въвеждане в 
експлоатация и разходите за пътуването на сервизния техник се покриват от потребителя. 

Дейността по пускането в експлоатация,  включва следното: 

1. проверка дали котелът е монтиран на правилното място и в съответствие с действащите  
строителни и противопожарни разпоредби. 
2. проверка на правилността на връзките на газ, електричество, вода и димни газове 
3. проверка на качеството на водата и инсталиране на препоръчителни филтри и 
инсталационни течности, 
4. пускане на котела и регулиране на параметрите за отопление съгласно инструкциите на 
производителя 
5. проверка на защитните устройства, 
6. обучение на потребителите за това как да управлявате устройството 
В края на инструкцията, потребителят, в присъствието на Упълномощения сервиз, стартира 
котела няколко пъти сам. 

ВНИМАНИЕ: 

Подвързването на котела към инсталацията не е включена в стойността на котела. 

- В случай на дефектна инсталация или друга небрежност, застрашаваща потребителя, 
Упълномощения СЕРВИЗ НА ФИРМАТА записва тази информация в „ГАРАНЦИОННА КАРТА“. 

Потребителят потвърждава факта, че котелът е пуснат в експлоатация писмено от потребителя 
в „ГАРАНЦИОННА КАРТА НА ПРОДУКТА“. 

ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ НА КОТЕЛА 

Техническият преглед на котела се извършва от Упълномощен СЕРВИЗ. Проверката трябва да се 
извършва ежегодно. 

Разходите за инспекция, достъп и възможни консумативи (например уплътнения, течности и 
др.) се поемат от Потребителя. 

Обхватът на дейностите, извършвани по време на техническия преглед, включва: 

1. проверка и поддръжка на отделни компоненти на котела, 
2. почистване на топлообменника, 
3. почистване и / или подмяна на електроди и уплътнения на електрод и преден капак на 
топлообменника, 
4. почистване на сифона, 
5. подмяна на магнезиевия анод в бойлера за битова гореща вода, 
6. проверка на параметрите на котела съгласно ръководството за експлоатация. 
 
Дейностите по поддръжката и ремонта в резултат на причини, които не са покрити от 
гаранцията, не са включени в обхвата на техническия преглед. 


