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Termékleírás 

A PDM+ fenntartható egygázos detektort az oxigénhiány és a környezeti levegő 
mérgező gáz jelenlétének mérésére fejlesztettük ki. A PDM+ fenntartható készülék, 
mivel az akkumulátora és a szenzora is cserélhető. Bekapcsoláskor a PDM+ 
folyamatosan figyeli az adott gáz jelenlétét a környezeti levegőben és LED 
fényjelzéssel, rezgéssel és hangjelzéssel riasztást ad ki, ha a veszélyes 
gázkoncentráció meghaladja a riasztási alapértéket. A riasztási alapérték, a 
kalibrálási tartomány és a kijelző konfiguráció a WatchGas IR Link (opciós) 
segítségével módosítható. A használatot követően a műszer kikapcsolható. 

 

    Figyelmeztetés 
• A termék engedély nélküli javítása vagy átalakítása, a nem rendeltetésszerű 

használatból adódó meghibásodások - a tűz, villámlás vagy egyéb veszély által 
okozott károkat beleértve - esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. 

• A terméket csak akkor kapcsolja be, ha a szenzor, kijelző, mérő egység és 
hangjelző burkolata pormentes, és ezeken nem találhatók olyan szennyeződések, 
amik gátolhatják gáz mérését. 

• A statikus elektromosság elkerülése érdekében ne tisztítsa és dörzsölje száraz 
ruhával vagy kézzel a termék LCD kijelzőjét. 

• A detektor tisztítását és karbantartását friss levegőben, veszélyes gázoktól 
mentes helyen végezze el. 

• Rendszeresen ellenőrizze az érzékelő reakcióját a riasztási alapértéket 
meghaladó gázkoncentráció segítségével. 

• Kézi úton tesztelje a LED, a hangjelzés a rezgés működését. 
• Az érzékelő által végzett gázkoncentrációs mérések a környezettől (hőmérséklet, 

nyomás és páratartalom) függően változhatnak. Ezért a PDM+ kalibrálását az 
eszköz tényleges használatával azonos (vagy hasonló) környezetben kell 
elvégezni. 

• Ha a készülék használata közben a hőmérséklet hirtelen megváltozik (például 
beltérből szabad térbe áthaladáskor), a mért gázkoncentráció értéke hirtelen 
megváltozhat. Kérjük, hogy a PDM+ terméket csak azután használja, miután a 
gázkoncentráció értéke stabilizálódott. 

• A készülék erős rázogatása vagy ütése hirtelen mérési érték módosulást 
eredményezhet. Kérjük, hogy a PDM+ terméket csak azután használja, miután a 
gázkoncentráció értéke stabilizálódott. Az erős rázogatás vagy ütés az eszköz 
és/vagy a szenzor meghibásodásához vezethet. 

• Az összes riasztási értéket a nemzetközi szabvány által előírt riasztási norma 
alapján állítottuk be. Ezért a riasztási értékeket kizárólag a műszer felhasználási 
helyén vezetői feladatot ellátó személy felelőssége és jóváhagyása mellett 
szabad, dokumentáltan módosítani. 

• A veszélyes gázoktól mentes, biztonságos zónában használja az IR adatátvitelt. 
• Az akkumulátort és a szenzort tiszta, veszélyes gázoktól mentes környezetben 

cserélje. 
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    Vigyázat 
• A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet. 
• Az eszköz nem mérőkészülék, hanem gázérzékelő. 
• Ha a kalibrálás és az önteszt folyamatosan sikertelen, kérjük, ne használja a 

terméket. 
• Az O2 detektor esetében havonta végezzen kalibrálást, friss levegőben. 
• Használat előtt ellenőrizze az aktiválás dátumát, és ha az aktiválási dátum lejárt 

kérjük, ne használja az eszközt. 
• A detektorokat puha törlőkendővel tisztítsa, és ne használjon vegyszereket a 

tisztításhoz. 
• A 24 hónapos élettartam fenntartása érdekében kerülje az alábbiakban felsorolt 

műveleteket, kivéve az események (Max/Min), az élettartam/koncentráció és a 
riasztási alapérték ellenőrzéséhez szükséges eseteket. Ellenkező esetben a gomb 
gyakori használata miatt az akkumulátor élettartama 24 hónap alá csökken. 
1. A gomb gyakori, indokolatlan megnyomása. 
2. Gyakori, riasztást kiváltó műveletek, vagy a riasztási állapot tartós 

fenntartása. *Normál riasztási használat: Naponta egyszer és legfeljebb 2 
percig. 
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1. Termék áttekintés 
A DETEKTOR RÉSZEI 
1. Gáz szenzor 
2. Gáztípus címke 
3. LCD kijelző 
4. Felhasználói gomb 
5. Hangriasztás 
6. Optikai riasztás (LED) 
7. IR kommunikációs port 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIJELZŐ 
SZIMBÓLUMOK 

 Riasztás 
 

 Alacsony riasztási szint 
 

 Magas riasztási szint 
 

 Sikeres stabilizálás 
 

 Stabilizálás meghiúsult 
 

 Frisslevegő kalibrálás 
 

 
Normál gáz kalibrálás 

TWA Idősúlyozott átlag 
STEL Rövid távú kitettségi korlát 

 Hátralevő hónapok 
 

 Hátralevő napok 
 

 Hátralevő idő (óra) 
 

 Max. érték 
 

 Min. érték 

 
Mértékegység 

 

 
Fennmaradó akkumulátor élettartam 
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Megjegyzés: 
Kérdése van a gyártási időponttal kapcsolatban? 

Kérjük, forduljon a WatchGas-hoz a +31 (0)85 01 87 709-es 
telefonszámon vagy küldjön üzenetet az alábbi e-mail címre: 

info@watchgas.nl 

Vigyázat 
Bár a PDM+ készüléket gyárilag kalibráljuk, a munkahelyi használat előtt célszerű a 
megfelelő kalibrálást elvégezni. A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy az eszköz 

megfelelően méri-e a veszélyes koncentrációkat, illetve ellenőriznie kell, hogy a 
műszer érzékelési területét nem akadályozzák-e olyan anyagok, amelyek 

befolyásolhatják az mérést. 

  
 

2. Bekapcsolás 
 

 
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS 

Biztonságos környezetben nyomja meg és tartsa a gombot ( ) 3 másodpercig 
lenyomva. Ekkor a gáztípus és a firmware verzió (pl.: v2.2) jelenik meg. A 10 
másodperces visszaszámlálás után az eszköz stabil állapotba kerül. A stabilizálás 
után a készülék mérési módra tér át. 

 
 

 
 

Ha a műszer stabilizálása sikertelen, egy  jelenik meg a kijelzőn és nem lehet a 
mérési módba belépni. Ilyen esetben végezzen kalibrálást vagy a 
javítási/visszajuttatási információkkal kapcsolatban forduljon a hivatalos 
forgalmazóhoz. 

 

A készülék kikapcsolásához kérjük, nyomja meg és tartsa a ( ) gombot a 
visszaszámláláshoz lenyomva. 
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3. Üzemmódok 
3.1 MÉRÉSI MÓD  

Bekapcsoláskor, érzékelési módban a gázkoncentráció vagy az akkumulátor fennmaradó 
élettartama a kijelzőn megjelenik. Az oxigén koncentrációt térfogatszázalékban (vol %), a 
toxikus koncentrációt milliomod térfogatrész (ppm) egységben kell megadni. 
 

3.2 KIJELZÉSI MÓD 

Ha mérési módban egy másodpercig lenyomja a ( ) gombot, rendre az alábbi ikonok 
jelennek meg:     (csak az oxigénhez) ->      -> STEL érték -> TWA érték-> Clr Max-> Clr 
TWA / STEL -> Alacsony riasztási szint alapérték pont -> Magas riasztási szint alapérték -> 
STEL alapérték -> TWA alapérték-> Firmware verzió -> Kalibrálásig hátralevő napok 
száma -> Kalibrálási menü belépési opció  
Az utolsó lépésben, a gomb megnyomásával vagy, ha egy másodpercig egyik gombot 
sem nyomja meg, a PDM+ mérési módba lép vissza. 
 

3.3. RIASZTÁS AKTIVÁLÁS ÉS A RIASZTÁSI ALAPÉRTÉKEK KONFIGURÁLÁSA 

Ha a gázkoncentráció meghaladja a riasztási alapértéket, a   vagy  szimbólum 
jelenik meg, a készülék rezeg, a LED villog és sípoló hangjelzést ad ki. A riasztás 
leállításához azonnal meneküljön tiszta levegőre.  
Ha a bump teszt vagy a kalibrálás meghiúsult, a kijelzőn az  jel jelenik meg és a PDM+ 
készülék szakaszosan sípol. 
 

Magas és alacsony szintű riasztáshoz  TWA és STEL riasztáshoz 
 

A riasztási alapértékek konfigurálásához kérjük, kövesse az alábbi lépéseket. 
• Nyomja meg a gombot, amíg a fenti riasztási alapérték meg nem jelenik. 
• Tartsa lenyomva a gombot három másodpercig, és a riasztási alapérték első számjegye villogni 

kezd. 
• Az érték növeléséhez nyomja meg a gombot egy másodpercig. 
• A riasztási alapértékek mentéséhez nyomja meg a gombot 3 másodpercig. 

* Ügyeljen arra, hogy a második riasztási alapértéknek nagyobbnak kell lennie, mint az első 
riasztási alapérték. 
* Figyeljen arra, hogy a szabványos gyári riasztási alapértékek országonként, államtól és 
társaságtól függően eltérhetnek. A riasztási alapérték módosítása előtt ellenőrizze, hogy a 
riasztási alapértékek megfelelnek-e a helyi irányelveknek. 

3.4. ALAPÉRTELMEZETT RIASZTÁSI ALAPÉRTÉKEK 
Gáz O2 CO H2S H2 SO2 Cl2 NH3 NO2 
Alacsony riasztási 
szint 

19% 25 ppm 5 ppm 100 ppm 1 ppm 1,5 ppm 20 ppm 5 ppm 

Magas riasztási szint 23% 25 ppm 5 ppm 100 ppm 1 ppm 1,5 ppm 20 ppm 5 ppm 

STEL - 100 ppm 3,2 ppm - 0,3 ppm ismeretlen 50 ppm 1 

TWA - 20 ppm 1,6 ppm - 0,3 ppm ismeretlen 20 ppm 0,5 ppm  
Nyilatkozat: Az alábbi gázok (H2, SO2,Cl2,NH3 és NO2) alapértelmezett alapértékeinek  figyelmeztetés 
nélküli módosítási jogát fenntartjuk. 

D e t e c t i o n  

Használati útmutató    PDM+ fenntartható egygázos detektor 

 

7  



Vigyázat 
A kezdeti kalibrálást a leszállítás előtt minden eszközön elvégezzük. Az átvételt követően 

a kalibrálást rendszeresen el kell végezni, a használat gyakoriságától függően. 

1. Lépjen be a kalibrálási menübe. 

  
 

3.5. ALAPÉRTELMEZETT KALIBRÁLÓ GÁZ KONCENTRÁCIÓK 
Gáz O2 CO H2S H2 SO2 Cl2 NH3 NO2 

Koncentráció 
18 térfogat 
%. (99,9% N2) 50 ppm 

10 ppm 
25 ppm 700 ppm 

5 ppm 
10 ppm 

5ppm 
10 ppm 50 ppm 5 ppm 

4. Eseménynapló  

A PDM+ az utolsó 30 eseményt eltárolja. A 30 esemény felett a legrégebbi napló események 
felül lesznek írva. A tárolt napló események WatchGas-IR Link segítségével másolhatók. 
Minden riasztási esemény az alábbiak szerint van rögzítve: 
• A riasztások típusai 
• Riasztási koncentráció ppm-ben vagy % -ban 
• Csúcs koncentráció 
• Riasztás időtartama 

5. Kalibrálás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. FRISSLEVEGŐ KALIBRÁLÁS Frisslevegő kalibrálás Normál gáz kalibrálás 

2. Nyomja meg a gombot és tartsa 5 másodpercig lenyomva a kalibrálási módba(  ) 

lépéshez, ekkor az LCD kijelzőn az  ikon ás a ‘CAL’ jelzés jelenik meg. 
3. Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a kalibrálás elindításához. A kalibrálás 
megkezdésekor egy visszaszámlálás (10-től kezdve) jelenik meg a képernyőn.  

A folyamat végén a  felirat jelenik meg az LCD-n. 

Ha a kalibrálás meghiúsult, az  felirat jelenik meg az 
LCD-n. 
Ellenőrizze, hogy a levegő tiszta-e, és hogy a 
szennyeződések nem blokkolják-e a szenzor nyílását, és 
próbálkozzon újra. Ha a frisslevegő kalibrálás többször 
is sikertelen, vegye fel a kapcsolatot a Nesler Kft.-vel. 
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Vigyázat 
A kalibrálást friss levegőn, szennyeződésektől és egyéb gázoktól mentesen kell 

elvégezni. Lehetőleg ne végezze el a kalibrálást zárt térben. 

  
 

5.2. NORMÁL GÁZ KALIBRÁLÁS 
Csatlakoztassa a kalibráló adaptert a PDM+ készülékhez és egy a kalibrálási koncentrációval 
megegyező koncentrációjú gázpalackhoz. Tekintse meg a 3.2 Kijelzési mód fejezetet, a 
kalibrációs koncentráció ellenőrzéséhez. 

Nyomja meg a gombot és tartsa 5 másodpercig lenyomva a kalibrálási módba ( ) lépéshez, 

ekkor az LCD kijelzőn az  ikon ás a ‘CAL’ jelzés jelenik meg. Egy másodpercig nyomja meg 
újra a gombot a normál gáz kalibrálás eléréséhez. Ekkor a  szimbólum jelenik meg. 
Engedje ki a gázt a palackból a szelep kinyitásával. 
Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a kalibrálás elindításához. A kalibrálás megkezdésekor 
visszaszámlálás jelenik meg a képernyőn. A visszaszámlálás időtartama az érzékelő típusától 
függ (a WatchGas IR-Link segítségével konfigurálható). 

 
A kalibrációs alapértékek beállításához kérjük, kövesse az alábbi lépéseket. 

 
 

• Nyomja meg a gombot, amíg a fenti kalibrációs alapérték meg nem jelenik. 
• Tartsa nyomva a gombot három másodpercig, és a kalibrációs alapérték első számjegye villogni 

kezd. 
• Az érték növeléséhez nyomja meg a gombot egy másodpercig. 
• A kalibrációs alapértékek mentéséhez nyomja meg a gombot 3 másodpercig. 
• A kalibrálás elindul. 

A folyamat végén több másodpercig a  ikon jelenik meg a kijelzőn. Ezután a készülék mérési 
módba tér vissza. 

5.3. KALIBRÁLÁSIG HÁTRALEVŐ NAPOK SZÁMA 

Nyomja meg a gombot és tartsa 5 másodpercig lenyomva a kalibrálási módba (  ) 

lépéshez, ekkor az LCD kijelzőn az  ikon ás a ‘CAL’ jelzés jelenik meg. 
Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a kalibrálás elindításához. A kalibrálás 
megkezdésekor egy visszaszámlálás (10-től kezdve) jelenik meg a képernyőn.  

Az alapértelmezett beállítása az  “N/A”. 
A hátralévő kalibrációs napok számának aktiválásához állítson be egy 
intervallumot a „Cal interval (day)" menüpontban, az IR LINK segítségével.  
Ha a kalibrálási periódust az IR LINK segítségével állítja be, a hátralevő napok 
száma megjelenik. A hátralévő napok számának ellenőrzéséhez nyomja meg a 
gombot, amíg a fenti ábra meg nem jelenik. 
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5.4. LÉPJEN VISSZA MÉRÉSI 
MÓDBA. 

A folyamat végén a  felirat jelenik meg az LCD-n. 
Néhány másodperc múlva a PDM+ mérési módba lép 
vissza. 
 

Ha a kalibrálás meghiúsult, az  felirat jelenik meg az 
LCD-n. 
Ellenőrizze, hogy a gázpalack nem üres-e, és hogy nem 
járt-e le. Ügyeljen arra is, hogy szennyeződések ne 
akadályozzák a szenzor nyílását, és próbálkozzon újra. Ha 
a normál gáz kalibrálás többször is sikertelen, vegye fel a 
kapcsolatot a Nesler Kft.-vel. 

Normál gáz kalibrálási módban nyomja meg a    gombot egy másodpercig a 
frisslevegő kalibrálás, a normál gáz kalibrálás és az ESC (kilépés) közötti 
átváltáshoz. ESC módban nyomja meg a gombot 3 másodpercig; ekkor a PDM+ kilép 
a kalibrálási módból és visszatér mérési módba. 

 

 
6. Önteszt és bump teszt  

 

6.1 ÖNTESZT 
Az önteszt alapértelmezett periódusa 20 óra, vagyis a PDM+ minden egyes 20 órányi 
használat után öntesztet kér. Alapértelmezett az önteszt ki van kapcsolva. 

A periódus az IR-Link segítségével konfigurálható 8-20 óra között. Az önteszt az IR-
Link segítségével is kikapcsolható. 

A periódus aktiválásakor az STS üzenet villogni kezd. Az üzenet addig villog, amíg a 
felhasználó el nem végzi az öntesztet. 

A gomb megnyomása után a készülék ellenőrzi a hangjelző, a LED, a rezgés, az LCD 
és megjeleníti a riasztási küszöbértékeket. A teszt végén az END üzenet és a  
ikon jelenik meg. (A felhasználóknak ellenőrizniük kell a teszt folyamatokat.) 
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Vigyázat 
Az akkumulátort tűz- és robbanásveszélyes helyen cserélni szigorúan tilos. 
Az akkumulátort és a szenzort tiszta, veszélyes gázoktól mentes környezetben cserélje. 
Az alkatrészek cseréje érvénytelenítheti a gyújtószikra mentes védelmi funkciót.  

A szenzorok és az akkumulátor cseréjét kizárólag a hivatalos forgalmazók, értékesítők 
vagy partnerek végezhetik el.  

Vegye fel a kapcsolatot a Nesler Kft-vel, ha cserére van szüksége. A szétszerelésre csak 
az érzékelők és az akkumulátor cseréje során van szükség.  

A szenzor cseréjét követően, a kalibráló gáz kalibrálást kell elvégezni. A szétszerelés előtt 
kérjük, kapcsolja ki a készüléket és vegye ki a csavarokat. 

  
 

6.2. BUMP TESZT 
A bump teszt periódusa 1-365 nap, és az alapértelmezetten ki van kapcsolva. A bump 
teszt indításához állítsa be azt. A teszt intervallum lejártát követően a Bts üzenet 
villog. 
 
Helyezze a PDM+ készüléket egy érvényes és teli gázpalackkal a dokkolóba. 
Vagy csatlakoztassa a kalibráló adaptert a PDM+ termékhez és egy érvényes, teli 
gázpalackhoz. 
Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, és ekkor a TST üzenet 45 másodpercig 
megjelenik (a visszavonáshoz nyomja meg a gombot egy másodpercig). 45 másodpercen 
belül nyissa ki a palackot. Ha nincs gázáram, a Bts üzenet újra villogni kezd. 
 
Ha a teszt sikeres, a SUC üzenet és a  ikon jelenik meg 30 másodpercig. Szüntesse 
meg a gázáramlást, és vegye le a kalibráló adaptert. 
Ha a teszt sikertelen, az FA üzenet és az  ikon jelenik meg, illetve a BTS üzenet 
villog, amíg a teszt sikeres nem lesz. Ha a bump teszt ismételten sikertelen, vegye fel a 
kapcsolatot a Nesler Kft.-vel. 
 

 
7. Szenzor és akkumulátor csere 

 

 

7.1. SZENZOR CSERE 
1. Kapcsolja ki a detektort. 
2. Távolítsa el a hátsó burkolat 6 csavarját, és óvatosan nyissa fel burkolatot. 
3. Távolítsa el a 2 csavart az áramkörről. 
4. Az akkumulátor eltávolítása után cserélje a szenzort a gáz típusának megfelelő szenzorra. 

Például PDM+ CO készülék esetén CO-szenzort kell használni a cseréhez. 
5. Szerelje össze a detektort. 
6. Használat előtt hagyja a szenzort 5 percig stabilizálódni. 
7. Az összeszerelés után végezzen frisslevegő kalibrálását és normál kalibrálást az 

útmutatóban megadott koncentrációval. 
8. Ellenőrizze a beállításokat. 
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7.2. AKKUMULÁTOR CSERE 
1. Kapcsolja ki a detektort. 
2. Távolítsa el a hátsó burkolat 6 csavarját. 
3. Cserélje ki az új akkumulátort. 
4. Szerelje össze a detektort. 
5. Az összeszerelés után végezzen frisslevegő és normál gáz kalibrálást. 
6. Használat előtt stabilizálja a szenzort 5 percig. 

 

8. Műszaki jellemzők 
8.1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

 

Méret 54 mm (SZ) x 91 mm (H) x 32 mm (M) 

Tömeg 93 g (mérgező), 104 g (O2) (akkumulátor, csipesszel) 

Szenzor technológia Elektrokémiai 

Hőmérséklet -40ºC ~ +50ºC (mérgező gáz) / -35ºC ~ +50ºC (O2) 

Páratartalom 5% ~ 95% relatív páratartalom (párakicsapódás nélkül) 

Riasztás típusa 
Magas riasztási szint, Alacsony riasztási szint, TWA riasztás, STEL riasztás, 
Tartományon túli riasztás, Alacsony töltöttség, Kalibrálás esedékes 

 
Riasztási jel 

Hang: 95 dB 30 cm-ről 
Optikai: Piros, villogó LED 
Rezgés: Rezgés 

Kijelző LCD kijelző 

Kalibrálás 2 pontos kalibrálás, zéró és kalibráló gáz. 

Eseménynapló A legutóbbi 30 esemény 

Akkumulátor DC 3.6V, 1.2Ah cserélhető lítium akkumulátor 

Mérés Diffúziós 

Készülékház Polikarbonát és gumi 

IP védettség IP67 

Biztonsági 
tanúsítványok 

ATEX: II 1g Ex ia IIC T4 Ga  
INMETRO: Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 

Garancia 24 hónap 

 
8.2. SZENZOR JELLEMZŐK 

 

Modell Mérési gáztartományok Felbontás Cikkszám 

PDM+ O2 0-30 térfogat % 0.1 térfogat % 7192002 

PDM+ CO 0-500 ppm 1 ppm 7192001 

PDM+ H2S 0-100 ppm 0.1 ppm 7192000 

PDM+ H2 0-1000 ppm 1 ppm 7192006 

PDM+ SO2 0-20 ppm 0.1 ppm 7192005 

PDM+ NH3 0-100 ppm 1 ppm 7192003 

PDM+ H2O2 NEM ATEX 0-99 ppm 0.1 ppm 7192007 

PDM+ NO2 0-20 ppm 0,1 ppm 7192004 
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9. Tanúsítványok 

 
Gyújtószikramentes védelem: A detektor az alábbi szabványoknak felel 
meg: 
IECEx Ex ia IIC T4 Ga 1 
IECEx IECEx KTL 19.0019X 

 

ATEX:     2198  II 1 G Ex ia IIC 
T4 Ga IP67 KRH 19 ATEX 
1022X 
2014/34/EU sz. irányelv 

 
KCS: Ex ia IIC T4 

KTL 19-KA2BO-

0491X INMETRO Ex ia IIC 

T4 Ga 
BRA-19-GE-0022X 

 
Megfelelőség: A 2014/30/EU sz. elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 
irányelv. 
Szabványok: 
Megállapítható, hogy az elektromos készülék és a tanúsítvány kiadási időpontjában 
valamint az azonosított dokumentumokban meghatározott, elfogadott készülék 
verziók az alábbi szabványoknak megfelelnek: 
• IEC 60079-0: 2011 6. kiadás 
• IEC 60079-11: 2011 6. kiadás 
• IEC 60079-26: 2014-10 3. kiadás 
• EN 60079-0: 2012+A11:2013 
• EN 60079-11: 2012 

 
Gyártási engedély: 
A detektor gyártója ISO 9001:2000 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. 
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10. Korlátozott garancia 

 
A WATCHGAS a jelen termékre, gyártási- és anyaghibák esetére, normál használat 

és szervizelés mellett, a gyártástól vagy a termék hivatalos viszonteladójától 

történő vásárlás napjától számított két évig jótállást biztosít. 

 
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal (jelen jótállás alapján), amennyiben a 

tesztelés és vizsgálat során megállapítható, hogy a termék jelzett hibája nem áll 

fenn, vagy a meghibásodás arra vezethető vissza, hogy a terméket a vevő (vagy 

harmadik fél általi) nem rendeltetésszerűen, hanyagul használta, szakszerűtlenül- 

helyezte üzembe, tesztelte vagy kalibrálta. A termék engedély nélküli javítása vagy 

átalakítása, a nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodások - a tűz, 

villámlás vagy egyéb veszély által okozott károkat beleértve - esetén a gyártó 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
Abban az esetben, ha a termék a gyártó előírásainak a vonatkozó jótállási időszak 

alatt nem felel meg kérjük, forduljon a termék hivatalos viszonteladójához vagy a 

WATCHGAS szervizközponthoz a +31 (0) 85 01 87 709-es telefonszámon, a 

javítási/visszaküldési információkkal kapcsolatban. 

A magyarországi szervizt a NESLER Kft. biztosítja. 

 
 
 
 
 
 

WatchGas B.V. 
Sextantstraat 61 

2901 ZZ Capelle aan den IJssel 
+31 (0)85 01 87 709 

Hollandia 
info@watchgas.nl   

www.watchgas.eu 
V1.1 
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