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c. centrala posiada prawidłowo wykonane podłączenie automatyki (panel sterujący)
d. centrala posiada prawidłowo wykonane podłączenie odpływu skroplin,
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10. Gwarancja na urządzenie udzielana jest wyłącznie w przypadku:
a. potwierdzenia w karcie gwarancyjnej zainstalowania centrali wentylacyjnej przez
wykwalifikowanego instalatora,
b. dokonania pierwszego uruchomienia wraz z regulacją systemu przez wykwalifikowanego
instalatora,
c. spełnienia warunku przeglądu serwisowego zawartego w punkcie 6,
d. korzystania tylko i wyłącznie z oryginalnych filtrów pod rygorem utraty gwarancji.
11. Pierwsze uruchomienie centrali wentylacyjnej może być wykonane, gdy:
a. instalacja wentylacyjna jest prawidłowo wykonana,
b. centrala jest prawidłowo podłączona do instalacji elektrycznej,
c. centrala posiada prawidłowo wykonane podłączenie automatyki (panel sterujący i pozostałe
akcesoria),
d. centrala posiada prawidłowo wykonane podłączenie odpływu skroplin.
12. Gwarant udziela gwarancji na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej, która jest ważna wyłącznie
z dowodem zakupu urządzenia (faktura).
13. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z:
a. użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
b. niewłaściwego transportu lub przechowywania,
c. wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione,
d. niewłaściwego napięcia elektrycznego zasilającego urządzenie,
e. działania czynników atmosferycznych, zdarzeń losowych (np. uderzenie pioruna, przepięcie
w instalacji elektrycznej, uszkodzenie mechaniczne itd.) lub uszkodzeń wynikłych w wyniku
działania zwierząt i owadów,
f. niewłaściwego zabezpieczenia podczas prowadzenia prac budowlanych, remontowych lub
montażowych, w tym uszkodzenia polegające na zanieczyszczeniu wnętrza centrali
wentylacyjnej,
g. podłączenia centrali do instalacji wadliwie wykonanej lub nieposiadającej dokumentacji
technicznej,
h. zanieczyszczenia urządzenia, uszkodzeń powstałych w wyniku pracy centrali z silnie
zanieczyszczonymi filtrami lub w wyniku pracy centrali bez filtrów oraz silnego
zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej,
i. uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi,
jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik np. wymiana filtrów,
j. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń chyba, że są one niezgodne
z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej,
14. Obsługą gwarancyjną nie są objęte wszelkie czynności konserwacyjne polegające na czyszczeniu
podzespołów z kurzu, brudu, tłuszczu itp. Czynności serwisowe związane z czyszczeniem,
konserwacją i okresową regulacją urządzenia wykonywane będą na koszt użytkownika.
15. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane
ponosić będzie użytkownik w pełnej wysokości, wg cennika Gwaranta.
16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające
z działania urządzenia (np. zalania kondensatem) oraz za bezpośrednią lub pośrednią szkodę na
ludziach, zwierzętach domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie
zasad i warunków obsługi opisanych w instrukcji.

Wszelkie prawa zastrzeżone!
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POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Potwierdzam, że centrala w/w została uruchomiona i wyregulowana zgodnie z dokumentacją
projektową lub protokołem regulacji instalacji wentylacyjnej i działa poprawnie.

………………………….……

….………………..……...……….

DATA URUCHOMIENIA

PODPIS I PIECZĄTKA INSTALATORA / SERWISANTA

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią karty gwarancyjnej i instrukcją obsługi oraz
zostałem/am przeszkolony/a przez sprzedającego/firmę instalującą w zakresie działania i obsługi
centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

………………………….……

…………………………………..
DATA I CZYTELNY PODPIS UŻYTKOWNIKA

Wszelkie prawa zastrzeżone!

3

KARTA PRZEBIEGU GWARANCJI

Data
zgłoszenia
reklamacji

Przebieg przeglądu / naprawy

Podpis serwisanta

40018154-0818

lp.

Data
wykonania
przeglądu /
naprawy

Wszelkie prawa zastrzeżone!
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