
INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY                                                                                                 BASE 100 / 120 / 150 -/T/H 

1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• Urządzenie  powinno  być  zamontowane  przez  wykwalifikowaną  osobę  znającą  przepisy  budowlane  i  posiadającą
odpowiednie uprawnienia w tym ważne uprawnienia elektryczne (uprawnienia SEP). Wszystkie połączenia należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi regulacjami IEE.

• Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy odłączyć dopływ prądu i dopiero wówczas przystąpić do wykonania
właściwego  podłączenia  przewodów  elektrycznych.  Wentylator  musi  być  odłączony  od  zasilania  elektrycznego  przed
prowadzeniem czynności serwisowych.

•
• Przewód zasilający musi być zamontowany w sposób zapewniający jego szczelność oraz ochronę przed uszkodzeniem a jego przekrój

powinien mieć co najmniej 1 mm2 średnicy.
• Wentylator jest izolowany w drugiej klasie ochronności i nie wymaga uziemienia.
• Instalacja  elektryczna  powinna  być  wyposażona  w  podwójnie  izolowany  wyłącznik  ze  stykami  o  separacji  co  najmniej  3  mm,

wyposażona w bezpiecznik 3 A, oraz musi znajdować się poza pomieszczeniem, w którym znajduje się wanna bądź prysznic.
• Wentylator powinien być podłączony na stałe, podłączenie elastyczne nie powinno być stosowane.
• Wentylator należy zamontować co najmniej 1,8 m nad poziomem podłogi.
• Osoba korzystająca z wanny bądź prysznica nie może mieć dostępu do wentylatora.
• Jeżeli wentylator jest instalowany na ścianie konieczne jest doprowadzenie przewodów zasilających jak na rysunkach 1,2 i 3.
• Aby uzyskać najlepsze wyniki wentylator powinien być zamontowany wysoko na ścianie bądź jeśli to korzystniejsze na suficie.
• Wentylatora nie można montować w kabinach prysznicowych (poza modelami 12V).
• Jeżeli instalujemy wentylator na ścianie zewnętrznej, należy bezwzględnie zamontować zewnętrzną kratkę ochronną.
• Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy nic nie blokuje wirnika wentylatora, czy wentylator nie jest ściśnięty, oraz czy klapka zwrotna

otwiera/zamyka się swobodnie.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)  o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub

umysłowej, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania w obecności
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

• Należy zachować środki ostrożności, aby uniknąć wstecznego przepływu gazów lub spalin innych urządzeń do pomieszczenia.

2. MONTAŻ

1. Wytnij w ścianie otwór pasujący do rozmiaru wentylatora i kanału (112 mm dla BASE 100, 140 mm dla BASE 120 lub 173 mm dla BASE
150). Jeżeli wentylator jest montowany na suficie upewnij się, że znajdzie się on między legarami.

2. Zamontuj wentylator na równi z otynkowaniem ściany bądź sufitu.
3. Zdejmij  panel  przedni.  Aby  to  uczynić  należy  najpierw  usunąć  zaślepkę  przy  użyciu  śrubokręta  podważając  zaczep  zatrzaskowy

a następnie odkręcić śrubę mocującą, można teraz zdjąć panel przedni.
4. Trzymając obudowę wentylatora nieruchomo w miejscu montażu zaznaczyć miejsca na śruby oraz na przewód.

WAŻNE: Upewnij się, że wentylator dokładnie przylega do ściany bądź sufitu.
5. Zamocuj  kabel  na  wcześniej  wyznaczonej  pozycji  pozostawiając  dodatkowo  230  mm  w  celu  ułatwienia  wykonania  późniejszych

połączeń.
6. Załóż panel przedni,  przykręć go za pomocą śruby i  zabezpiecz specjalną zaślepką – zaślepka,  oraz śruba montażowa znajdują się

wewnątrz obudowy wentylatora.

3. PODŁĄCZENIE i REGULACJA:

3.1. Sposób podłączenia dla modelu z czujnikiem wilgotności – Diagram 1 i 2

A. Praca automatyczna z możliwością ręcznego sterownia włącznikiem światła – Diagram 1:
Wentylator  ten  działa  jak  model  wyposażony w opóźnienie  czasowe,  czyli  po  załączeniu  zasilania  poprzez  włącznik  światła  zaczyna  działać
i automatycznie wyłącza się po upływie zadanego czasu.  Jednakże,  jeżeli  wilgotność powietrza w pomieszczeniu wzrośnie powyżej  wartości
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zadanej wentylator automatycznie załączy się i pozostanie włączony aż do momentu obniżenia wartości wilgotności powietrza o 5% poniżej
wartości zadanej. W niektórych przypadkach np. w nowym domu lub mieszkaniu, gdzie wilgotność jest podwyższona wentylator może działać
dłużej. Dlatego zaleca się aby w normalnych warunkach wentylator był ustawiony  w zakresie 0 – 80% wilgotności względnej. W wyjątkowych
okolicznościach np. bardzo wilgotne dni w lecie, wentylator może się włączyć nawet przy 80% wilgotności. Jest to normalny objaw i korzystne
może  się  wówczas  okazać  ustawienie  wyższej  wartości  wilgotności.  Przy  normalnym  poziomie  wilgotności  tj.  poniżej  wilgotności  zadanej
wentylator będzie włączał za pomocą włącznika światła i będzie pozostawał włączony przez okres od 20 sekund do 20 minut w zależności od
ustawienia. Jednakże jeżeli wilgotność w pomieszczeniu osiągnie wartość około 75%, co może nastąpić jeżeli używany jest prysznic bądź wanna
wypełniona jest gorącą wodą, wentylator włączy się i będzie pracował, aż zawartość wilgoci zostanie zmniejszona do normalnego poziomu około
65%. W celu wykonania prawidłowego podłączenia elektrycznego wymagany jest przewód fazowy - L, neutralny - N, oraz faza od włącznika światła
Ls, zwróć także uwagę na schemat znajdujący się wewnątrz obudowy wentylatora.

UWAGA: W celu prawidłowej pracy urządzenia przewód L oraz Ls muszą pochodzić z tej  samej fazy zasilającej.

B. Praca automatyczna – Diagram 2:
W tym trybie wentylator będzie załączał się automatycznie w momencie przekroczenia zadanej wartości wilgotności względnej w pomieszczeniu
i wyłączał po osiągnięciu obniżki  wilgotności o 5% od wartości zadanej poprzez potencjometr. W celu wykonania prawidłowego podłączenia
elektrycznego wymagany jest  przewód fazowy –  L  oraz  neutralny  –  N,  zwróć także  uwagę na  schemat  znajdujący się  wewnątrz  obudowy
wentylatora.

INFORMACJA: Kiedy wentylator z czujnikiem wilgotności jest załączony po raz pierwszy może pracować bez przerwy przez kilka godzin.

3.2. Sposób podłączenia dla modelu standardowego – Diagram 2:
Wentylator standardowy, może być sterowany za pomocą zwykłego przełącznika ściennego lub włącznika światła, tak aby wentylator rozpoczął
pracę gdy światło zostanie włączone i wyłączył się po zgaszeniu światła. Konieczne jest zastosowanie dwupolowego wyłącznika z separacją styków
co najmniej 3mm oraz bezpiecznika 3 A, umieszczonego poza pomieszczeniem, w którym znajduje się wanna bądź prysznic. Osoba korzystająca z
wanny bądź prysznica nie może mieć dostępu do wentylatora.  W celu wykonania prawidłowego podłączenia elektrycznego wymagany jest
przewód fazowy – L oraz neutralny – N, zwróć także uwagę na schemat znajdujący się wewnątrz obudowy wentylatora.

3.3. Sposób podłączenia dla modelu z wyłącznikiem czasowym – Diagram 3:
Wentylator może być sterowany za pomocą zwykłego przełącznika ściennego lub włącznika światła,  tak aby wentylator rozpoczął  pracę gdy
światło zostanie włączone i wyłączył się po zgaszeniu światła i upływie czasu ustalonego za pomocą wbudowanego potencjometru.  Konieczne
jest zastosowanie dwupolowego wyłącznika z separacją styków co najmniej 3mm oraz bezpiecznika 3 A, umieszczonego poza pomieszczeniem, w
którym znajduje się wanna bądź prysznic. Osoba korzystająca z wanny bądź prysznica nie może mieć dostępu do wentylatora. W celu wykonania
prawidłowego podłączenia elektrycznego wymagany jest przewód fazowy - L, neutralny - N, oraz faza od włącznika światła Ls, zwróć także uwagę
na schemat znajdujący się wewnątrz obudowy wentylatora.

UWAGA: W celu prawidłowej pracy urządzenia przewód L oraz Ls muszą pochodzić z tej  samej fazy zasilającej.

3.4. Opóźnienie czasowe - regulacja:
Standardowo wentylator wyposażony w opóźnienie czasowe będzie działać ok.  jedną minutę od
momentu wyłączenia zasilania. Czas tego opóźnienia może zostać wydłużony. W tym celu należy
najpierw  wyłączyć zasilanie wentylatora. Zdjąć osłonę regulatora czasowego i ostrożnie przekręcić
pokrętło używając niewielkiego śrubokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zredukować
czas  oraz  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara  aby  go  wydłużyć.  Opóźnienie
czasowe regulować można w przedziale od ok. 20 sekund do ok. 20 minut.

UWAGA:  Opóźnienie  można  regulować  jedynie  przy  odłączonym  zasilaniu.  Potencjometr
należy przekręcać aż do napotkania lekkiego oporu. Regulację należy wykonywać ostrożnie i
z  wyczuciem  ze  względu  na  delikatne  elementy  sterujące.  Uszkodzenie  potencjometru
poprzez  użycie  zbyt  dużej  siły  lub  nieodpowiednich  narzędzi  może  skutkować  utratą
gwarancji. Regulacja odbywa się zgodnie ze wskazaniami na załączonej etykiecie.

3.5. Czujnik wilgotności – regulacja:
Standardowo wentylator wyposażony w czujnik wilgotności załączy się gdy zawartość wilgoci w powietrzu przekroczy poziom 75% i pozostanie
włączony aż do obniżenia do wartości ok. 65%. Przedział ten można regulować. W tym celu należy najpierw  wyłączyć zasilanie wentylatora. Zdjąć
osłonę płytki elektrycznej i ostrożnie przekręcić pokrętło używając niewielkiego śrubokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć
wartość wilgotności,  przy której  wentylator ma się automatycznie załączyć oraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby ją
zredukować. Wartość wilgotności względnej regulować można w przedziale od ok. 40% do ok. 90%.

UWAGA: Zakres wilgotności można regulować jedynie przy odłączonym zasilaniu. Potencjometr należy przekręcać aż do napotkania
lekkiego  oporu.  Regulację  należy  wykonywać  ostrożnie  i  z  wyczuciem  ze  względu  na delikatne  elementy  sterujące.  Uszkodzenie
potencjometru poprzez użycie zbyt dużej siły lub nieodpowiednich narzędzi może skutkować utratą gwarancji.  Regulacja odbywa się
zgodnie ze wskazaniami na załączonej etykiecie.
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Sposób regulacji wilgotności i opóźnienia czasowego znajduje się w instrukcji.
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Sprzedawca nazwa , adres , nr NIP Nabywca nazwa , adres , nr NIP

Nr dokumentu sprzedaży Data sprzedaży

Urządzenie nazwa , nr katalogowy Nr seryjny

KARTA GWARANCYJNA

Zgłoszenie Decyzja serwisu

Data Opis usterki Data Adnotacje / naprawy
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Harmann Polska Sp. z o. o. 

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 
1.1 Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o
świadczenie  usług  zawieranych  pomiędzy  spółką  Harmann  Polska  sp.  z  o.  o.  A  nabywcami  oferowanych  przez  nią
produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają: 
„Gwarant” – spółkę Harmann Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kokotowie, adres: Kokotów 703, 32-002 Kokotów, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000354104, NIP: 6793033048, REGON: 121200107 
„Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się tylko do
kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 ¹k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu Cywilnego. 
„Strony” - Gwaranta i Kupującego 
„OWG” - niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji Harmann Polska Sp. z o.o. 
„Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta i w powyższym
zakresie objęte gwarancją na terenie Polski. 
„Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna 
„Magazyn” - magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego. 
1.2 Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków gwarancji i wzorów
umów, regulaminów). 
1.3 Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty,
zapewnia  sprawne  działanie  oferowanych  Produktów  pod warunkiem  korzystania  z nich  zgodnie  z  przeznaczeniem  i
warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji. 
1.4 Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt
od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu. 
1.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona. 

2. OKRES GWARANCJI 
2.1 Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:          
   

Grupa produktowa Okres gwarancji 
Wentylatory do wentylacji ogólnej 24 miesiące (ENSO - 36 miesięcy) 
Wentylatory kuchenne 24 miesiące 
Wentylatory Limodor 24 miesiące 
Centrale wentylacyjne 24 miesiące 
Rekuperatory REQURA 24 miesiące 
Regulatory i elementy automatyki 24 miesiące 
Wentylatory chemoodporne 24 miesiące 

2.2 Gwarant udziela Klientowi  gwarancji  na okres  podany w powyższej  tabeli  na podstawie faktury VAT lub paragonu
potwierdzającego sprzedaż Produktu. Na życzenie Gwarant wyda Klientowi kartę gwarancyjną. 

3. ZAKRES GWARANCJI 
3.1 Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie
oferowanych  produktów  pod  warunkiem  korzystania  z  nich  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  warunkami  eksploatacji
określonymi w dokumentacji. 
3.2 W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwe
Produkt.  Jeżeli  Gwarant  stwierdzi,  że  naprawa  Produktu  nie  jest  możliwa  albo  koszt  naprawy  urządzenia  jest
niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad. 
3.3 Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za
jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii  Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej  gwarancji,  jest
dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej
gwarancji. 
3.4  Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe  z  przyczyn tkwiących w sprzedanym
Produkcie. Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku: 

• czynników zewnętrznych:  uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania,  nadmiernego
zabrudzenia itp. 

• zamontowania  i  użytkowania  Produktu  niezgodnie  z  jego  przeznaczeniem  określonym  w  katalogu
Harmann i/lub DTR. 

• użytkowania  Produktu  w  warunkach  niezgodnych  z  podanymi  w  katalogu  Harmann  i/lub  DTR  (np.
max/min temperatury  pracy,  zanieczyszczenie  przetłaczanego  czynnika,  strefy  zagrożenia  wybuchem,
agresywne środowisko itp.) 

• błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu. 
• podłączenia Produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień SEP, podłączenia produktu

niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napięciem innym niż określone na tabliczce
znamionowej i/lub DTR Produktu. 

• zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską. 
• braku zgodnych z wymaganiami określonymi w DTR i/lub katalogu Harmann zabezpieczeń termicznych 
• nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu 
• uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami

producenta akcesoriów i materiałów. 
• uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej -pożar, powódź,

wyładowania atmosferyczne itp
• wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp) i/lub urządzeń mających wpływ na

działanie Produktu (np. falowników,  przekaźników, nawilżaczy, chłodnic, nagrzewnic itp.) 
3.5 Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry,
żarówki, bezpieczniki, baterie, paski klinowe, smary, oleje, czynniki chłodnicze itp. 
3.6 Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu
nie można zidentyfikować jako Produktu  zakupionego u Gwaranta i/lub Produktu nie posiadającego tabliczki znamionowej
Gwaranta. 
3.7  Gwarancja  obejmuje  Produkt zakupiony  u Gwaranta  lub w jego  sieci  sprzedaży  z  zastrzeżeniem dokonania  przez
Kupującego  terminowej  płatności  za  produkt.  W przypadku wystąpienia  opóźnienia  wymagalnej  płatności  za  produkt

procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności. 

4. UTRATA GWARANCJI 
4.1 Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia: 

• jakiejkolwiek modyfikacji Produktu, 
• ingerencji w Produkt osób nieuprawnionych, 
• jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione, 
• nieprzestrzegania  obowiązku  dokonywania  okresowych  przeglądów  konserwacyjnych  jeśli  są  one

wymagane. 
• wystąpienia zaległości płatności za Produkt przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury. 

4.2 Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w § 2 i § 3 jest podstawa do nie uznania reklamacji
Produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego pisemne
żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przesyłki Produktu „do” i „z” serwisu Gwaranta. 
4.3 Nieodebrany towar o którym mowa w pkt 3 ust. 2 po okresie 60 dni będzie automatycznie utylizowany. 

5. ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA 
5.1 Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

• pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Kupującego
na odpowiednim formularzu Harmann zawierajacego: nazwę towaru, numer katalogowy, datę zakupu, nr
karty  gwarancyjnej,  szczegółowy  opis  uszkodzenia  wraz  z  dodatkowymi  informacjami  dotyczącymi
powstania  wad produktu oraz zdjęcia  wadliwego  produktu.  Wzór formularza dostępny jest  na stronie
internetowej www.harmann.pl lub w siedzibie Gwaranta.

• okazania oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu.
• okazania protokołu rozruchu urządzenia o ile wymagany przez DTR Produktu.
• dostarczenia  osobistego  lub  za  pośrednictwem  Przewoźnika  reklamowanego  produktu  do  siedziby

Gwaranta  (dotyczy  urządzeń  małogabarytowych  typu  wentylatory  osiowe,  dachowe,  kanałowe,
regulatory itp.) lub udostępnienia na każdą prośbę Gwaranta dostępu do urządzeń wielkogabarytowych
(np. centrale wentylacyjne) w miejscu ich montażu.

5.2 Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie,
nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
5.3 Produkt,  w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty
gwarancji.
5.4 Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia
zgodnie z pkt.4 ust. 1 i 2, a w przypadku urządzeń małogabarytowych, określonych w pkt. 4 ust.6 , w terminie 14 dni od
daty dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta.
5.5 W  przypadku  Produktu  nietypowego,  importowanego  lub  wyprodukowanego  na  indywidualne  zamówienie
Kupującego,  w szczególności  Produktu o  specyficznych parametrach lub właściwościach  (np.  urządzenia  oddymiające,
chemoodporne, przeciwwybuchowe, wysokotemperaturowe itp.)  do których naprawy potrzebne są specjalistyczne części
zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do
sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.
5.6 Urządzenia małogabarytowe należy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odesłać na jego adres, przy czym koszty
i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący. Uznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie równoznaczne z naprawą Produktu
lub wymianą Produktu na wolny od wad i zwrotem kosztów przesyłki poniesionych przez Kupującego zgodnie z cennikiem
transportowym obowiązującym w Harmann  Polska.
5.7 Za miejsce świadczenia, o którym mowa w pkt. 4 ust. 6 uznaje się siedzibę Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i
dostarczenie  Produktu  do  Gwaranta  odpowiada  Kupujący  lub  Przewoźnik.  Odpowiedzialność  ta  w  żaden  sposób  nie
przechodzi na Gwaranta.
5.8 Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad
i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
5.9 W przypadku urządzeń wielkogabarytowych Gwarant wyśle swój serwis w miejsce montażu Produktu celem diagnozy
i/lub naprawy Produktu. W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisowego Kupujący zostanie obciążony kosztami
dojazdu i usług serwisowych zgodnie z cennikiem serwisowym Gwaranta.
5.10 W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego montażu Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp
do Produktu i umożliwić Gwarantowi bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi zasadami BHP w szczególności
zapewnić  niezbędne zwyżki  (podesty,  drabiny,  rusztowania),  odpowiednie  przygotowanie  miejsca serwisu (osłona  od
deszczu,  odśnieżenie,  usunięcie  oblodzenia  itp.),  odpowiednie  możliwości  techniczne  (dostęp  do  źródeł  zasilania,
wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku serwisant  ma prawo domówić działań serwisowych.
5.11 Produkty odesłane na adres  Gwaranta na jego koszt  i/lub odesłane bez wiedzy i  akceptacji  Gwaranta nie zostaną
przyjęte  lub  zostaną  przyjęte  z  zastrzeżeniem,  że  procedura  serwisowa  nie  będzie  uruchomiona  do  czasu  zwrotu
Gwarantowi poniesionych kosztów przesyłki Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zastosowanie ma § 3 ust. 3
5.12 Reklamowany  produkt  powinien  być  odpowiednio  zabezpieczony  na  czas  transportu.  Ryzyko  dostawy  Produktu
spoczywa na Kupującym. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie w szczególności
wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.
5.13 Gwarant  decyduje  o  zasadności  zgłoszenia  gwarancyjnego  oraz  o  wyborze  sposobu  realizacji  uznanych  roszczeń
gwarancyjnych.
5.14 Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.
5.15 Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem
ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancja.
5.16 Gwarant  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  w  miejscu  zamontowania  reklamowanego
Produktu.
5.17 Gwarant  zastrzega  sobie  prawo  wstrzymania  procedury  gwarancyjnej  w  przypadku  gdy  Kupujący  zalega
z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 7 dni.
5.18 W przypadku  naprawy Produktu czas  trwania  gwarancji  ulega  przedłożeniu o  ten  okres  niesprawności  Produktu.
W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze ustawowym liczonym od
momentu dostarczenia Produktu.
5.19 Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich
nowszych wersji.
5.20 Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma
zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5.21 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
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