
DOKUMAN NO : 19 TAL 005
SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ DİKKATİNE

İLK ÇALISTIRMA TALİMATI

TARİH : ......../......./ 200

KOMPRESÖR TİPİ : ...................................................

SERİ NO : ...................................................

KOMRESÖR KAYIT WEB ADRESİ : www.komsan.com.tr

KOMSAN A.Ş. FAX : +90 (212) 494 44 99

KULLANICI E-MAIL : ...................................................

İlk  çalıştırma hizmeti  için  Kompresörünüzü  www.komsan.com.tr adresinden,  seri 
Numarası ve E-mail adresinizi kullanarak kayıt ettirmeniz gerekmektedir.

KOMPRESÖRÜ ÇALIŞTIRMAK İÇİN KOMSAN YETKİLİ SERVİS ELEMANLARINI ÇAĞIRMADAN 
ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1.1 Kompresör  ve  ekipmanları  www.komsan.com.tr adresinde  gösterildiği  gibi  yerleştirildi 
mi? 

1.2 Hava tesisatı kompresör tipine göre doğru olarak tamamlanmış mı?  (www.komsan.com.tr 
ya da Teknik Bilgiler adresinden bakınız.)

1.3 Elektrik  tesisatı  kullanma  kitapçığına  göre  tamamlanmış  mı?  (www.komsan.com.tr 
adresinden bu bilgiye ulaşılabilmektedir.)

1.4 Elektrik  gücü,  kablo  cinsi,  kalitesi,  sigorta  ve  termik  şalter  motor  gücüne  veya 
kompresörle  güç  kaynağı  arasındaki  mesafeye  göre  uygun  mu?  (  Kullanıcı  Klavuzları 
linkinde bulunan kitapçıklarda belirtilmektedir. ) 

1.5 Kompresör ve diğer elektrik kullanan basınçlı hava ekipmanlarının girişin de voltaj uygun 
mu?

1.6 Havalandırma sistemi var  mı? Sisteme uygun mu? (www.komsan.com.tr ya  da  Teknik 
Bilgiler ) 

İlk çalıştırma talimatını tamamladıktan sonra   www.komsan.com.tr  adresinden bu 
işlemleri yaptığınız dair formu doldurunuz.Formu doldurup bir kopyasını KOMSAN 
MERKEZ BİRİME'e fax çekmenizi ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

NOT:   Firmanıza gelen servis teknisyenimiz ilk çalıştırma için yukarıdaki işlemler de eksiklik gördüğü 
takdirde ilk çalıştırma işlemini gerçekleştirmeyecektir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra tekrar 
geldiğinde yapılan işlem karşılığı servis ücreti alınacaktır. Yukarıdaki hususlarda daha detaylı bilgi 
almak isterseniz, (+90) 212 494 44 00 telefondan Komsan’ a ulaşabilirsiniz.

İlk çalıştırmayı takiben kompresör genle kontrol amaçlı olarak 20 saat sonra şifre isteyecektir.

Şifre ilk çalıştırmayı yapan yetkili servis tarafından verilecektir.

Yukarıdaki  şartların  yerine  getirildiğine  dair  onay veren yetkili  Bayi/Servis,  şartların  doğruluğunu 
kabul  eder.  Yanlış  ve  eksik  bilgilendirmelerden  doğacak  tüm  arızalardan  Yetkili  Bayi/Servis  ve 
Tüketici sorumludur.
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