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 ProSPECTگارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه 
 

راه اندازی و آموزش از نظر قطعات و خدمات  ماه پس از نصب، 18، به مدت ProSPECTدستگاه  (1

 تحت گارانتی می باشد.

ست تا  (2 ضمن ا ستمس یلسال بعد از تحو 10سازنده مت  یافترا در قبال در یازمورد ن یدکیلوازم  ی

ماه(  18) یلوازم در طول مدت گارانت ینا ینکاربر قرار دهد. الزم به ذکر استتتت تام یاروجه در اخت

 خواهد بود. یگانرا

به عهده اشخاص آموزش دیده توسط  ProSPECTمونتاژ، تنظیمات جدید، ارتقا و یا تعمیر سیستم  (3

 شرکت خواهد بود.

فراهم آوردن فضا و شرایط محیطی الزم جهت استفاده از دستگاه بر عهده استفاده کننده از دستگاه  (4

 خواهد بود.

 ها و مقررات مربوط به آن می نصتتتب الیترییی در اتار برطبال ماتظات مربوطه و دستتتتورالعمل (5

 باشد.

، رطوبت و رعایت شتتترایط ستتتامت دستتتتگاه به لحای وکتتتعیت فیمییی مانند دما، ت ییرات دما (6

ی های میانییی و یا شتتتیمیایی پس از نصتتتب دستتتتگاه در ستتتایت به عهدهجلوگیری از شتتتو 

 کننده است و جمو المامات ادامه گارانتی محسوب می شود.استفاده

 دستگاه باید بر اساس شرایط و قواعد شرح داده شده در دفترچه راهنما و برنامه آموزشی تین راه (7

ه آمده بر گیرد. در غیر این صورت، شرکت تعهدی در مورد مشیات پیشاندازی مورد استفاده قرا

 دلیل عدم رعایت این موارد ندارد.

 کننده از سیستم باید آموزش دیده و دارایافراد عادی مجاز به استفاده از سیستم نمی باشند. استفاده (8

ستگاه و اپراتوری آن می  صول کاربری د شد. وی ملمم به رعایت ا سئولیت صاتیت با شد و م با

 ت.کننده اسصدمات اتتمالی در اثر عدم استفاده صحیح و اصولی از دستگاه نیم به عهده استفاده

در صورت بروز هر گونه مشیل برای دستگاه، این شرکت متعهد است اقدام به تعمیر، سرویس، یا 

تا به مشیل شما رسیدگی ماس گرفته ت 021-66907532-66580959هایبا تلفن کالیبراسیون دستگاه نماید.

  شود.
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 شرایط خروج از گارانتی
 

صل کردن کابل (1 ستیاری تجهیمات و قطع و و شرایطی، هرگونه د ستم در هر  سی ها باز نمودن کاور 

 منجر به خروج دستگاه از شرایط گارانتی خواهد شد.

سیب به کابل (2 شیمیایی که باعث تخریب و یا آ شو  میانییی و یا  خلی و مات داها و تجهیهرگونه 

 .، شرایط گارانتی سیستم را باطل خواهد کردخارجی دستگاه گردد

 خارج از شتتترایط هرگونه نفوذ آب و مایعات به تجهیمات داخلی گنتری، بیس گنتری و یا ترولی (3

 .باشدگارانتی می

و منجر به آستتیب  های آن کاما محیم نشتتده باشتتدنصتتب غیر صتتحیح کلیماتور به نحوی که پی  (4

 .شود، نتیجه بی اتتیاطی کاربر بوده و منجر به خروج دستگاه از شرایط گارانتی خواهد شد دستگاه

 شرایط گارانتی سیستم را باطل خواهد کرد. Safety padهرگونه کربه میانییی به هد دستگاه و  (5

منجر به آستتیب دستتتگاه شتتده و خارج از  ( C/hº5≥هرگونه شتتو  ترارتی باالتر از تد مجاز ) (6

 باشد.ارانتی میتعهدات گ

عنوان تامین  ( برر ورودی ترانس بهUPSنوسانات الیترییی ناخواسته )در صورت عدم استفاده از  (7

 .باشدکننده ت ذیه دستگاه خارج از شرایط گارانتی می

از آشتتیارستتاز بدون  cm 50در فاصتتله کمتر از  mCi 0.5ی بیش از قرار دادن چشتتمه با اکتیویته (8

 .شرایط گارانتی سیستم را باطل خواهد کرد کلیماتور به مدت طوالنی

هیمات سیب به تجعدم استفاده صحیح و به موقع از متوقف کننده اکطراری که باعث تخریب و با آ (9

 .داخل گانتری گردد، منجر به خروج دستگاه از شرایط گارانتی خواهد شد

منجر به آستتیب تخت دستتتگاه شتتده و شتترایط  یلوگرم روی تختک 120قرار دادن وزن بیش از  (10

 .گارانتی سیستم را باطل خواهد کرد

 

 

 
  

 

 موارد فوق توسط نماینده مشتری رویت و مورد تایید قرار گرفت.

 مهر و امضا نماینده مشتری ............................        


