
1/2

FI

Vaihtoehtoiset moduulit

Asetukset

SW1 SW2

ON OFF ON OFF

6 4

5 3

4 2

3 1

2

1

Toimintotestaus

GTB-malli:

Ryhmäsulake (A):

Syöttökaapelin koko:

Virtajohdon pituus:

RFID
kyllä/ei:
WiFi-moduuli
kyllä /ei:

Merkitse nykyiset asetukset:

Ohjelmiston sarjanumero:

Testilaite / EV (malli)

Päiväys:

Asentajan allekirjoitus:

Asennusyrityksen nimi: 
Latausaseman omistaja /
Asiakkaan nimi:

Asennuskohteen osoite:

Takuulomake

       GTB/GLB-sarjanumero:  

Sähköasennustiedot

SW2

ON OFF

4

3

2

1

CC1

CC2

CC2
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1. Tuotteelle on valmistajan takuu 24 kk.
2. Tuotteen saa asentaa valtuutettu asentaja / urakoitsija.
3. Kunnolliset asennus-, säilytys- ja käyttöolosuhteet on saavutettava.
4. Takuut koskevat vain tuotteita, jotka on asennettu alkuperäiseen asennuspaikkaansa.
5. Asennuksen, käytön, hoidon ja huollon on oltava normaalia ja ohjeiden mukaista.
6. Takuu vaatii päivätyn, kokonaan täytetyn takuulomakkeen, jonka on täyttänyt 

sertifioitu asentaja / urakoitsija. Jos alkuperäistä asennuspäivää ei voida tarkistaa, 
takuuaika alkaa yhdeksänkymmentä (90) päivää tuotteen valmistuspäivästä (mallin ja 
sarjanumeron mukaan).

7. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat laitteiden virheellisestä käytöstä, muiden 
kuin alkuperäisten varaosien käytöstä, huollon puutteesta tai vioista, jotka johtuvat 
tuotteen purkamisesta tai luvattomien henkilöiden puuttumisesta asiaan.

8. Takuu ei kata ohjelmistoa tai sen päivitystä.
9. Takuu ei kata esteettisiä puutteita, jotka johtuvat huolimattomasta käsittelystä tai 

onnettomuuksista (rungonn rikkoutuminen tai vahingoittuminen).
10. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat ulkoisesta ylijännitteestä joko verkosta tai 

autosta / ladattavasta kohteesta.
11. Takuu ei kata force majeure -vahinkoja, kuten esimerkiksi tulvat, tuulet, tulipalot, 

salamat, onnettomuudet, sabotaasi, sotilaalliset konfliktit, terrorismi, tulivuoret, 
maanjäristykset tai syövyttävät ympäristöt.

Huom! Kokonaan täytetty takuulomake vaaditaan.

Takuu ei kata, jos tuotteelle on tehty eristystesti (megging).

Takuuehdot GARO Finland
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