
Felület ápolása: A gondos és precíz kidolgozásnak köszönhetően a MOFÉM csaptelepeket 
rendkívül kemény, csillogóan fénylő, szennyeződéseknek ellenálló króm felülettel láttuk el. 
A felület szépségét az alábbiak szerint őrizheti meg: 
Tartózkodjon olyan tisztítószerek használatától, melyek a króm felületet 
foltossá, illetve karcossá tehetik! 
Tilos szemcsés, savas, klór tartalmú szerek használata! 
Tisztításra a normál, citromsavas, ecetsavas tisztítószerek alkalmazhatók! 
Felhasználás előtt gondosan tanulmányozza a tisztítószer használati útmutatóját! 
Kétség esetén óvatosságból a csaptelep egy kevéssé látható helyén végezzen próbatisztítást! 
Egy-két nap elteltével, ha nem tapasztal foltosodást a szer alkalmazható! 
A tisztítószert használat után bő vízzel öblítse le, majd törölje szárazra! 
Garanciajegy: A vásárlás időpontjának igazolása a felhasználó kötelessége, kérjük hogy 
a számlát, az érvényesített garanciajeggyel együtt a garanciális idő lejártáig őrizze meg. 
Garanciák: A MOFÉM a minőség biztonságát nyújtja Önnek, mert valamennyi termékünkre 
 5 év garanciát vállalunk, továbbá 10 évet az alkatrészellátás tekintetében. 
A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen felszerelésből, használatból adódó meghibásodásokra, 
sérülésekre, a vízben lévő mechanikai szennyeződések (pl.: vízkövesedés) okozta hibákra. 
A felület épségére csak akkor vonatkozik a garancia, ha az ápolási útmutatóban foglaltakat 
maradéktalanul betartja!  
A műanyag alkatrészekre, tartozékokra 12 hónap garanciát vállalunk. 
Javítás esetén a garancia szavatosság és jótállás csak akkor érvényes, ha a javítást a Mofém 
márkaszerelője végzi ,és a  Mofém ZRt. által szállított alkatrészek,  
illetve egységek felhasználásával történt a beépítés. 
A csaptelepek zavartalan, problémamentes működése és élettartamának növelése érdekében 
célszerű a hálózatba vízszűrőt beépíteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOFÉM  az én csapom! 
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Eladó tölti ki! Garanciaszelvény 
Vásárlás dátuma: Hiba oka: 

Termék megnevezése: Bejelentés dátuma: 

(P.H. aláírás) 

Dátum: 
 
MOFÉM szerviz 

 

 

 

A MOFÉM ZRT 
minőségirányítási rendszere az 

ISO 9001: 2008-as 
szabvány szerint tanúsított. 

A termék gyártója és forgalmazója: 
MOFÉM ZRT 
a TEKA csoport  tagja 
9200. Mosonmagyaróvár,  Terv út.92. 
Kékszám: 00 36 (40) 574 -574 
Telefax: 00 36 (96) 574-501 
����: H-9201 Pf. 60. 
E-mail:  vevoszolg@mofem.hu 
Internet:  www.mofem.hu 
 www.tekasanitarysystems.com 
IBAN: 11101208-11125358-01000003 SWIFT: INEB-HUHB 
EU adószám: HU11125358 



 

GYÁRTÓI MEGFELEL ŐSÉGI NYILATKOZAT 

A termék neve: Mosógéptöltő szelep 
 
 
A termék rendeltetési célja, alkalmazási területe: 

A mosógéptöltő szelep automata mosógépek töltésénél használható. 
A hálózathoz sarokszelepen keresztül csatlakozik. 
A G1/2” külsőmenethez pedig egyéb bekötőcsöves szerelvény 
csatlakoztatható. 
Jobbos és balos kivitelben készül, az adott szerelhetőségnek megfelelően. 
 

Beépítési méretek: 

Sarokszelep csatlakozás: G1/2” belső menet 
Szerelvény csatlakozás: G1/2” külső menet 
Mosógép csatlakozás: G3/4” külső menet 
 

Műszaki jellemzők:  

Alkalmazható névleges nyomás: 10 bar (1MPa) 
Vízkibocsátás 0,5 MPa (5bar) nyomásnál:  min.10  l/perc 
Üzemi hőmérséklet: max. 90 °C 
A terméket az- Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht megvizsgálta, és 
építési célú felhasználását az általa kiadott 

A – 87/1991 számú 
ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY 

tanúsít. 
Érvényes: 2014.08.31. 

Mosonmagyaróvár. 2010. január 18. 
 
 
 

Csizmazia András 
Műszaki igazgató 

 
 


