Hermann KADASCH

Búvár - Oktatóközpont Attersee

Konsulent der O.Ö.Landesregierung
4854 Weißenbach a.A. Ischlerstr. 23

Mobil Nr.0664-5135050
e-mail: kadasch@aon.at

www.ausbildungszentrum-attersee.at

Mindenkinek: - Búvároknak – Búvároktatóknak – Társulatoknak Búváriskoláknak
Mostantól még könnyebb a Búvárpalackok feltöltésének fizetése! A meglévő “1€-s érme”
töltési lehetőseg mellett lehetőség van egy modern feltöltőkártyával történő fizetésre!
Feltöltőkártya:

Hordozható transzponder technológia

Előlap :

Hátlap :

A személyes BÚVÁR – FELTÖLTŐKÁRTYA kiváltásához vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon
vagy e-mailben (lásd fejléc). Ajánljuk, hogy keresse fel honlapunkat is!
A töltőkártya a kívánt összeggel való feltöltése, nálam személyesen vagy banki átutalással a lenti
bankszámlaszámra. Ezek után a kártya autómatikusan fog feltöltődni a kívánt összeggel!
A búvárpalackok töltése másodpercenkénti elszámolásban történik!
Ez a legpontosabb, legmodernebb, legkényelmesebb töltési mód Ausztriában!
A kártya visszaadása esetén a letéti díj ( € 15,-) és a fennmaradó egyenleg készpénzben lesz
visszafizetve!
.
A kártyáját, elvesztés illetve ellopás esetén azonnali hatállya le tudom tiltani és a rajta lévő összeget egy
másik kártyára áthelyezni!

1.

2.
3.
4.
4.

További információ: Nem drágult a töltés! Az árak több mint 30 éve változatlanok. 1 Euró kb. 450-500 Liter
Tiszta levegő.
NITROX - 100 % OXIGÉN – TÖLTÉSÉT kérem időben jelezze telefonon!
Kívánok minden búvárnak egy szép, pihentető merülést és örülök az oktatóközpontunkba való
látogatásának az Attersenél.

Hermann Kadasch
Tel: 0043 –(0)664 – 513 50 50

Unter: Attersee-Füllkarte –Bediehnungsanleitung—Einweisungs-Vereinbarung
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FIGYELEM :
Annak érdekében, hogy független legyen az 1 € érméktöl, ajánlunk
egy teljesen új
BÚVÁR – FELTÖLTÖKÁRTYÁT
Rendelhetö:
Tel.szám: +43 (0) 664 – 513 50 50
Egy rossz, elhajlott, ragacsos, hamis 1 Eurós érménél azonnali
letiltás és TÖLTÉSMEGÁLLÁS
Az új modern BÚVÁR FELTÖLTÖKÁRTYÁS rendszer másodpercek
alatt pontos, kényelmes, költségkímélö feltöltést eredményez önnek!
Elhagyott, ellopott kártya esetében a kártyát azonnal letilthatja az
adatbázisban és a fennmaradó összeget átírhatja egy másik kártyára!
A kártya letéti díja 15 Euro, aminek az ára visszajár, ha visszaadja
azt!
Rendeljen egy BÚVÁR – FELTÖLTÖKÁRTYÁT a saját biztonsága
érdekében. ☺ ☺ ☺
Kívánok minden BÚVÁRNAK egy szép pihentetö merülést, és örülök a
látogatásának a BÚVÁR oktatóközpontunkban!
Búvársportos Üdvözlettel
Hermann KADASCH

Unter: Attersee-Füllkarte –Bediehnungsanleitung—Einweisungs-Vereinbarung

BÚVÁR - Oktatóközpont - Attersee
www.ausbildungszentrum-attersee.at

Hermann KADASCH
Konsulent der O.Ö.Landesregierung
4854 Weißenbach a.Attersee
Ischlerstrasse 23
Mobil Tel. +43 (0) 664-513 50 50
e-mail : kadasch@aon.at

Használati utasítás a feltöltőkártyás rendszerhez:
an der Atemluft-Kompressorstation im Ausbildungszentrum Attersee – Steinbach – Seefeld –
Campingplatz Föttinger.
1. A töltőszekrény 4 db töltőcsövet tartalmaz. 2x DIN és 2x INT csatlakozó áll rendelkezésre.
2. Csatlakoztassa a búváreszközt a toltőcsőhöz, aztán tolja fel a szelepet függőlegesen (felfelé
emelni). Csak ezután nyissa ki a búvárpalack szelepét!
3. Az analóg és a digitális nyomásmérő mutatja a maradék nyomást a palackban!
4. Helyezze be a FELTÖLTŐKÁRTYÁT a bal oldalon talalható kártyaolvasóba.
5. A kijelző 6 másodpercig mutatja, hogy mekkora összeg áll még rendelkezésre a kártyáján!
6. A töltés megkezdéséhez nyomja meg minimum 3 másodpercig a zöld START gombot. A
kompresszor elkezdi a töltést. A töltés automatikusan kikapcsol, ha a töltőnyomás eléri a 225
BAR-t vagy ha az egyenlege elfogyott! A töltést bár mikor félbeszakíthatja, ha megnyomja a
(STOP) gombot, vagy ha kihúzza a kártyáját!.
7. A vészleállító gomb ( NOT-AUS ) csak valóban vész esetén engedélyezett!
8. A törvény kimondja, hogy csak hitelesített palackot lehet tölteni, és csak érvényes
búvárvizsgával rendelkező személyek tölthetnek!
9. Kiskorúaknak nem férhetnek hozzá a töltöszekrényhez. A felnőttek felelnek a gyerekekért!
10. A töltési folyamat befelyezésénél először zárja el a palack szelepet, aztán a gyorszáras szelepet
elzárni (a kart visszaállítani) , ezután lecsatlakoztatni a töltőcsövet a búvárpalackról!
11. A töltőcsövet visszatenni a szekrénybe és a szekrény ajtaját visszazárni!
12. A személyes kártyájának feltöltését kezdeményezheti az alábbi e-mailen: kadasch@aon.at A
feltöltendő összeget az alábbi bankszámla számra tudja utalni: Allgemeine Sparkasse Linz,
IBAN Nr. AT43 2032 0004 0160 0558
BIC Nr. ASPKAT2LXXX . Az ön által elutalt
összeg ezek után jóváírásra kerül az ön személyes Töltőkártyájára!
13. A kártyáját, elvesztés illetve ellopás esetén azonnali hatállyal le tudom tiltani és a rajta lévő
összeget egy másik kártyára áthelyezni!
14. Az árak több mint 30 éve változatlanok. 1 Euró kb. 450-500 Liter Tiszta levegő kb 1 perc alatt.
15. Ez az új technológia teljes körű biztonságot nyújt hamisítás és manipulálás ellen, mivel az
egyenlge nem a kártyán tárolódik, hanem a töltőállomás adatbankjában van rögzítve!
16. Ez a legjobb, legpontosabb, legmodernebb, legkényelmesebb és legbiztonságosabb rendszer
Ausztriában, függetlenítve önt az 1 Eurós érme használatától! I
Kívánok minden BÚVÁRNAK egy szép pihentetö merülést, és örülök a látogatásának a
BÚVÁR oktatóközpontunkban.

Hermann Kadasch
Steinbach - Seefeld - Attersee, am 01.01.2018

Unter: Attersee-Füllkarte –Bediehnungsanleitung—Einweisungs-Vereinbarung

Kártyadíj : € 15,oo
(Önköltség )
Hermann KADASCH
Konsulent der O.Ö.Landesregierung
4854 Weißenbach a.A. Ischlerstr. 23

BÚVÁR - Oktatóközpont - Attersee

Mobil Nr.0664-5135050
E-Mail kadasch@aon.at

www.ausbildungszentrum-attersee.at

Használatba vételi megállapodás :
Utónév……………………………………………………………… Családnév........................................................
Irányítószám ……………..

Város................................... Utca…………………………………………….

Szül.dátum…………………………Tel:…………………………… ….Kártyaszám.........................................
E – Mail cím :……………………………………………………………………………………

Ezennel igazolom, hogy a Campingplatz Föttinger Seefeld 14 A-4853 Steinbach / Attersee -ben
lévő töltőállomás használatával kapcsolatban megfelelő tájékoztatást kaptam. Tisztában vagyok
azzal, hogy ez egy önműködő töltőhely ami Feltöltőkártyával és 1 Eurós érmevizsgálóval működik!
A következő megállapodásokkale gyetértek:
-

a feltöltőkártya csak tőlem mint képzett személytől szerezhető be

-

a palacknak TÜV engedéllyel kell rendelkeznie, és a maradék nyomásnak minimum 10 Bar –nak kell lennie.

-

a palack megengedett töltési nyomása legalább 200 bar legyen.

-

biztosítani kell, hogy a töltés során, kívülálló személyek ne kerüljenek a veszélyzónába.

-

csak saját felelőségre és hibátlan, érvényes engedéllyel rendelkező palackok tölthetők.

MEGJEGYZÉS: Akik megsértik ezeket a pontokat, szándékosan és súlyosan gondatlanul
cselekszenek!
További töltésre jogosult személyek :
Név, Születési dátum, Cím :

Seefeld, am Attersee, am.......................................................

Dátum

Aláírás.

Aláírás....................................................................

Unter: Attersee-Füllkarte –Bediehnungsanleitung—Einweisungs-Vereinbarung

