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ШАНОВНІ ПОКУПЦІ! 

Ми висловлюємо Вам подяку за вибір продукції ТМ «Vitals Aqua». 

Продукція ТМ «Vitals Aqua» виготовлена   за сучасними технологіями, що за-
безпечує її надійну роботу на протязі тривалого часу за умови дотримань правил 
експлуатації і заходів безпеки. Дана продукція виготовлена   на замовлення 
ТОВ м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70,   т. ( ) . «АМТ ТРЕЙД», 056 374-89-37
Продукція продається фізичним та юридичним особам в місцях роздрібної та 
оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, у відповідності до чинного 
законодавства.  

Насоси поверхневі Vitals Aqua за своєю конструкцією та експлуатаційними 
характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а 
саме: 

ГОСТ 12.2.007.0-75; ДСТУ ISO 8528-8: 2004; 
ДСТУ CISPR 14-1: 2004; ДСТУ CISPR 14-2: 2007. 

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для його 
правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні 
заходи безпеки під час роботи. 

Дбайливо зберігаєте це керівництво і звертайтеся до нього в разі виникнення 
питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни 
власника виробу передайте це керівництво новому власнику. 

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності 
отримання додаткової інформації, а також проведення технічного 
обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є 
ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70, т. (056) 374-89-37. 
Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за 
телефоном (056) 374-89-38 або на сайті www.vitals.ua 

У той же час слід розуміти, що керівництво не передбачає абсолютно всі 
ситуації, які можуть мати місце під час застосування виробу. У разі виникнення 
ситуацій, які не зазначені в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання 
додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals
Aqua». 

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, 
завдані в результаті неправильного поводження з виробом або використання 
виробу не за призначенням. 

Постачальник ТОВ «АМТ ТРЕЙД», 49000 м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70.

Виробник «Фуцзян Елістар Мотор Ко ЛТД», розташований за адресою 
Баньяжун Індастріал Зон, Фуянь Сити, Фуцзюань, КНР.

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, які 
завдані в результаті неправильного поводження з виробом або використання 
виробу не за призначенням. 

Безпека машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.,
Низьковольтне електричне обладнання, постанова КМУ №1067 
від 16.12.2015р.,
Електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 
від 16.12.2015р.





































ГАРАНТІЙНІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

9
Гарантійний термін експлуатації насосів свердловинніх відцентрових Vitals 

Aqua AJ, AJW, AJS, JW ,APQ становить 3 (три) роки із вказаної в гарантійному 
талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 5 
(п'ять) років з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 
5 (п'ять) років з дати випуску продукції. 

Даний товар не вимагає проведення робіт із введення в експлуатацію. 

Протягом гарантійного терміну експлуатації несправні деталі та вузли будуть 
замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва та відсутності 
ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням і 
транспортуванням виробу. 

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, 
виявлених і пред'явлених у період гарантійного терміну експлуатації та 
зумовлених виробничими недоліками. 

 
Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або 

заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку 
зі складністю конструкції ремонт може тривати понад два тижні. Причину 
виникнення несправностей та терміни їх усунення визначають фахівці сервісного 
центру. 

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в таких випадках: 

џ Відсутність гарантійного талона або неможливість його прочитати. 
џ Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність у ньому дати 

продажу або печатки (штампа) та підпису продавця, серійного номера виробу. 
џ Наявність виправлень або підчисток у гарантійному талоні. 
џ Повна або часткова відсутність серійного номера, неможливість прочитати 

номер виробу, невідповідність серійного номера виробу номеру, який 
вказаний у гарантійному талоні. 

џ Недотримання правил експлуатації, наведених у цьому Керівництві, в тому 
числі порушення регламенту технічного обслуговування. 

џ Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною 
виходу виробу з ладу. 

ПРИМІТКА!
Виріб приймається на гарантійне обслуговування 

лише в повній комплектації, ретельно очищеним від 
бруду та пилу.

џ Потрапляння всередину виробу сторонніх речовин або предметів. 
џ Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалої 

експлуатації, зберігання або транспортування. 
џ Виріб використовувався не за призначенням. 
џ Проводилися ремонт або спроба модернізації виробу споживачем або 

третіми особами поза сервісних центрів. 
џ Несправність сталася в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган 

тощо). 

Замінені по гарантії деталі та вузли переходять у розпорядження сервісного 
центру. Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується 
на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати 
приймання виробу в гарантійний ремонт. 

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр 
видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з 
організацією-постачальником про заміну виробу або повернення грошей. 

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують 
здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача. 

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли 
внаслідок природного зносу або перевантаження виробу. 

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі та витратні 
матеріали: ущільнення, електричний дріт тощо. 

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, 
яка могла бути виявлена під час його продажу. Право на гарантійний ремонт не є 
підставою для інших претензій.



Претензій до зовнішнього вигляду, 
справності та комплектності виробу 
не маю. З правилами користування та 
гарантійними умовами ознайомлений.
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Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності
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