Grzejnik przenośny
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Wstęp
Grzejnik produkowany przez naszą firmę jest zaawansowanym ceramicznym elementem grzejnym PTC,
który działa na zasadzie wymuszonej konwekcji powietrza w celu ogrzewania
Zalety
Kompaktowy rozmiar! Grzejnik można chwili ustawić pod biurkiem, na
biurku lub na ziemi do czasu znalezienia odpowiedniego ustawienia.

Wtedy jego temperatura gwałtownie wzrasta. Grzejnik konwektorowy
umożliwia przepływ powietrza w pomieszczeniu w trzech wymiarach

Po naelektryzowaniu elementu grzejnego PTC, wentylator będzie wydmuchiwał
ogrzane powietrze i wykorzystywał je do generowania konwekcji w celu ogrzewania

Stosować materiały sanitarne, ekologiczne i trudnopalne. Łatwy w użyciu!

Gdy temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, grzejnik automatycznie się
wyłącza i przestaje grzać

Parametry produktu
Model: XY-608
Moc 500 W
Waga: 650 g
Wymiary opakowania: 175*140*185 mm
Długość przewodu zasilającego: 115 cm

Ważne informacje
1. Nie wolno zakrywać wylotów powietrza ani wkładać przez nie przedmiotów. W przeciwnym
razie może to prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych i wypadków
2. Podczas pracy trzymać z dala od ognia
3. Nie używać urządzenia w wannie, pod prysznicem, w basenie itp.
4. Nie dotykać otworu wentylacyjnego podczas użytkowania, aby uniknąć poparzeń
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5. W zbiorczym elemencie grzejnym zainstalowane są zabezpieczenia termiczne i bezpieczniki,
które można zresetować. Urządzenie może w pewnej chwili przestać grzać z powodu
przegrzania; jest to normalne zjawisko
6. Nie ustawiać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym
7. Ostrzeżenie: zabrania się przykrywania grzejnika, aby zapobiec jego przegrzaniu
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Gwarant
Durasan Trading Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
e-mail: serwis@gltrade.pl

KARTA GWARANCYJNA
MODEL URZĄDZENIA:
NUMER FAKTURY:
DATA SPRZEDAŻY:
WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału, z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych
z przyczyn tkwiących w produkcie).
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo
wypełniona tzn. powinna posiadać pieczątkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta. W przypadku ich braku
karta gwarancyjna jest nieważna.
4. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź
użytkowanie oraz zgłosić usterkę do Serwisu.
5. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego
warunku reklamacje z tytułu braków mogą zostać nieuznane.
6. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia odpowiednich części z fabryki okres naprawy może się przedłużyć o czas
niezbędny do sprowadzenia części zamiennych
7. Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji i użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi.
8. Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest
użytkownik.
9. W okresie gwarancji Klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:
- ujawnionej wady nie można usunąć.
- w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady
uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- do wielokrotności napraw nie wlicza się: naprawy instalacji elektrycznej, wymiany uszczelek, lampki sygnalizacyjnej
oraz filtrów.
10. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia;
- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia;
- uszkodzeń powstałych z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej;
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych
- dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę Gwaranta oraz montaż i obsługę
urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
- następstw naturalnego zużywania się elementów oraz czynników będących poza kontrolą Gwaranta.
11. Sposób naprawy określa Gwarant.
12. Producent/upoważniony przedstawiciel producenta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.
13. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu (wysyłki) oraz ekspertyzy.
14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
- nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających substancje żrące, ścierne itp.),
- niewłaściwego przechowywania sprzętu,
- niewłaściwego konserwowania sprzętu.
15. Instalacja czyszczenie wewnętrzne jak i zewnętrzne, okresowa wymiana elementów przewidzianych w instrukcji
obsługi oraz konserwacja produktu są czynnościami odpłatnymi. W takich wypadkach koszty wezwania serwisu pokrywa
reklamujący.
16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich lub utraconych korzyści wynikających
z uszkodzenia, wadliwego działania lub ewentualnego wyłączenia urządzenia z eksploatacji
17. Urządzenie należy zamocować w taki sposób, aby był możliwy swobodny dostęp do urządzenia w przeciwnym wypadku
Gwarant nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z demontażem, naprawą lub wymianą
18. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
19. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawana na pisemną prośbę Klienta.
20. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI: …………………………………………
(Podpis klienta)
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