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Názov výrobku : STOP KALK ...........    Sériové číslo : ……………………………………………. 

Dátum nákupu : ………… ……………………...  Záruka sa uplatňuje od : ……………………………. 

 

Jedná sa  o zariadenie  (výrobok) určený na fyzikálnu úpravu vody a musí byť prevádzkované za nasledovných 

podmienok a opatrení :  

I. Zariadenie musí byť uzemnené . Nie na plastovom rozvode.  

II. Montáž výrobku musí byť vykonaná zaškolenou osobou 

III. Pri montáži treba dohliadať  na bezpečnostné predpisy pri práci s tlakovou vodou  

IV. Pred a za zariadením, by mali byť nainštalované uzatváracie ventily  

V. Zariadenie musí byť nainštalované v smere šípok, ktoré sú znázornené na zariadení   

VI. Pred zariadením by mal byť namontovaný mechanický predfilter , kvôli ochrane zariadenia  

VII. Zariadenie musí byť použité iba na účel ,na ktorý je určený... 

 

Firma zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24  mesiacov , pri 

dodržaní vyššie uvedených prevádzkových podmienok .Predávajúci je povinný 

v prípade oprávnenej vady , túto poruchu následne odstrániť do 30 dní od 

prevzatia výrobku do záručnej opravy.  

Záruka sa nevzťahuje na : 

1) Poruchy spôsobené  neodbornou inštaláciou a poškodením zariadenia . 

2) Poruchy spôsobené  v prípade neuzemnenia a nefunkčnosti zariadenia . 

3) Poruchy spôsobené  náhodným  poškodením inými živlami ako požiar , povodeň.  

4) Poruchy spôsobené   neodborným zásahom užívateľa.  

5) Poruchy spôsobené   nedbalou manipuláciou pri práci a doprave.  

6) Podmienkou reklamácie v dobe záruky je dodanie kompletného zariadenia so záručným listom 

a paragónom , alebo faktúrou s dokladom o zaplatení.  

7) Kupujúci je povinný na svoje náklady robiť údržbu zariadenia .  Minimálne 1 x za 2 roky . Rozobratie 

zariadenia a očistenie vnútorného jadra kefou.  

8) Pre realizáciu reklamácie je kupujúci povinný doručiť zariadenie do sídla firmy predávajúceho .  

Adresa : Marlus Group s.r.o. , Štúrova 161 , Nitra 949 01  

9) Predávajúci nezodpovedá za nesprávnu funkciu zariadenia spôsobenú nesprávnou inštaláciou 

a obsluhou zariadenia .  

 

 

 

 

 



 

Montáž Stoklaku 

POZOR: zariadenie musí byť nainštalované v smere šípok, ktoré sú uvedené na zariadení (viď obrázok)  

 

 

 

 

 

 

 



Stop kalk by mal montovať inštalatér , pre ktorého by to mala byť jednoduchá úloha. Pre inštaláciu na 

rodinný dom doporučujeme ¾“ pripojenie . Zapojenie na centrálny prívod vody za mechanickým 

filtrom . Najlepšie šnúrkový mechanický filter s účinnosťou 25 mikrónov. V prípade montáže pre 

priemyselné použitie , kde sú rozvody väčšie je potrebné zistiť aj prietok vody . Inštalatér musí 

zabezpečiť, aby bol STOP KALK uzemnený. 

Uzemnenie je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou montáže . Správne nainštalovaný STOP KALK musí 

byť uzemnený buď do zeme , alebo o kovovú rúrku v nadzemných inštaláciách. V originál balení je 

dodávaný aj zemniaci drôt , s úchytom na rúrku. STOP KALK potrebuje dobrú elektrické uzemnenie , 

aby mal dostatočnú zásobu elektrónov , ktoré sa pridávajú do upravenej vody. Toto uzemnenie je 

potrebné občas skontrolovať , aby sa nestratila účinnosť STOP KALKU . Každý STOP KALK prechádza 

tlakovou skúškou a testom tesnosti. STOP KALK nevylučuje do vody žiadne kovy. 

Kupujúci potvrdzuje , že prevzal dané zariadenie bez závad a bol oboznámený 

s prevádzkovými a záručnými podmienkami .  

 

 

 

 

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

       kupujúci                                                      predávajúci 



 

 

 
ZÁZNAM O INŠTALÁCII ZARIADENIA 

 

 Sériové číslo:  _________________________________________________  

 Model:  ________________________________________________________  

 Tvrdosť vody na prívode:  ____________________________________  

 Tlak vody na prívode:  ________________________________________  

 Dátum inštalácie:  ____________________________________________  

 

 Názov spoločnosti:  ___________________________________________  

 Meno osoby, ktorá vykonala inštaláciu zariadenia:  

 ____________________________________________________________________ 

 Telefónne číslo:  ______________________________________________ ___ 

 


