Rok założenia 1990

I M P O R T

E X P O R T

INSTRUKCJA OBSŁUGI
zawierająca kartę gwarancyjną

NAGRZEWNICA elektryczna TYP NXG 6, 9, 15 kW

MARAX Import - Export
31-752 Kraków
ul. Makuszyńskiego 24
biuro@xaram.pl
www.xaram.pl
www.marax.pl
KONTAKT:
Dział handlowy:
Tel. + 48 12 642 27 80, +48 12 643 66 01 wew. 24, 25
Tel. kom. + 48 605 044 299
Serwis:
Tel. + 48 12 642 27 80, +48 12 643 66 01 wew. 30
Tel. kom. + 48 501 125 812
Części zamienne:
Tel. + 48 12 642 27 80, +48 12 643 66 01 wew. 23
Tel. kom. + 48 607 807 886

Podłączenie
Podłącz nagrzewnicę do sieci za pomocą wtyczki.

Działanie
Po podłączeniu włączyć zasilanie.

Sterowanie
Na przednim panelu znajduje się wyświetlacz i regulator góra/dół oraz przełącznik funkcji.

regulator
góra/dół

przełącznik funkcji

Funkcje
Off - Nagrzewnica jest wyłączona. Mała czerwona kropka na wyświetlaczu wskazuje
podłączenie do zasilania sieciowego.

Ustawienia zasilania
Model
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Temperatura maksymalna do 35 ° C
Żądaną temperaturę można regulować w zakresie od rzeczywistej temperatury do
maksymalnej temperatury 35 ° C.
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Uwaga!
Do czasu uzyskania wymaganej temperatury cyfry na wyświetlaczu migają! Po osiągnięciu
zadanej temperatury cyfry świecą światłem ciągłym .
Jeśli wybrana temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia, nagrzewnica nie startuje.
Funkcja Delay start (opóźnienie startu) umożliwia użytkownikowi przesunięcia czasu
rozpoczęcia maksymalnie do 99 godzin.
Funkcja Delay stop (opóźnienie zatrzymania) umożliwia użytkownikowi przedłużenie czasu
działania grzałki maksymalnie do 99 godzin.
Funkcja Post vent (wentylacja końcowa) [ustawienie w zakresie 1-9 minut] umożliwia
ostudzenie nagrzewnicy przed wyłączeniem.
Jeśli ustawienie to "00" nagrzewnica nadal będzie pracować bez nagrzewania.
Error Jeśli użytkownik próbuje wykonać nieprawidłową czynność, lub dana funkcja
nagrzewnicy zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się "Er"
Stała instalacja
W przypadku stałej instalacji musi zostać użyty uchwyt ścienny typu XX. Odpowiedni
odstęp od ściany jest niezbędny do prawidłowej pracy nagrzewnicy.

Konserwacja
Nagrzewnicę należy odłączyć od sieci. Czyszczenie można przeprowadzić sprężonym
powietrzem.
OSTRZEŻENIE !
 Nie wolno zakrywać - niebezpieczeństwo pożaru!
 Nie wolno umieszczać nagrzewnicy w miejscach, gdzie stosuje się materiały
łatwopalne.
 Nie przykrywać nagrzewnicy; nagrzewnica nie powinna być też narażona na
nadmierne działanie kurzu i wilgoci!
 Nie używaj nagrzewnicy na zewnątrz w deszczu!
 Nie wolno umieszczać nagrzewnicy bezpośrednio obok gniazdka sieciowego!
 Nie używaj nagrzewnicy blisko lub w pobliżu kąpieli, prysznica lub basenu!
 Gdy nagrzewnica nie jest używana powinna być przechowywana
w pomieszczeniu wolnym od pyłów!
 Nagrzewnica może być serwisowana tylko przez autoryzowany serwis.
 Kabel zasilający może być wymieniony tylko przez autoryzowany serwis.

GWARANCJA!
Należy zachować paragon lub kartę gwarancyjną, które należy przedłożyć gdy urządzenie
zostanie złożone do centrum serwisowego.
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NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
PL
Karta gwarancyjna
Inelco Polska Sp. z o.o.
Ul. Pyrzycka 44
74-240 Lipiany
Tel.
091- 578 83 97
Fax.
091- 564 53 28

Przed przystąpieniem do użytkowania nagrzewnicy należy zapoznać się
z instrukcją obsługi w całości, szczególną uwagę zwracając na treści dotyczące
bezpiecznego użytkowania. Producent udziela Kupującemu:
- 36 miesięcznej gwarancji

Należy zwrócić szczególną uwagę na funkcję przycisku RESET
(dotyczy wybranych modeli).
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
NAZWA

TYP

NUMER SERYJNY (TEST NR)

NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY

DATA SPRZEDAŻY
PIECZĘĆ SPRZEDAWCY
PODPIS SPRZEDAWCY

MARAX Import - Export 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 24 biuro@xaram.pl www.xaram.pl www.marax.pl

WARUNKI GWARANCJI:
1.
2.

3.

4.
5.

na które wydana
Inelco Polska Sp. z o.o., zwana dalej Inelco, zapewnia sprawne działanie urządzenia
,
została niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie
z przeznaczeniem oraz z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
Gwarancją objęte są urządzenia, których karta gwarancyjna została poprawnie wypełniona. Kartę
gwarancyjną uznaje się za ważną (poprawnie wypełnioną), jeśli jest podpisana przez sprzedawcę
i ostemplowana, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia,
numer seryjny, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Inelco nieodpłatnie. Dotyczy to
robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do
Inelco, które może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymienić
urządzenie w całości. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji
obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
Reklamujący zo
bowiązany jest dostarczyć reklamowane urządzenie do miejsca zakupu w opakowaniu
fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć
w trakcie transportu do Punktu Serwisowego.
Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Punktu Serwisowego o niesprawności urządzenia
niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych
należy dostarczyć do miejsca zakupu
:
Kartę gwarancyjną
Niesprawne urządzenie
Kopię dowodu zakupu

Inelco podejmie działania, zmierzające do dokonania naprawy w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia urządzenia do miejsca zakupu. Jeżeli usunięcie usterek wymagało będzie dłuższego czasu,
Inelco dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.
7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany, Inelco zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe
tego samego typu.
8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Kupującemu przysługuje prawo do
zwrotu zapłaconej kwoty.
9. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego przez Inelco może mieć miejsce w następujących
przypadkach:
Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek
Uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku
Eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi
Ingerencji osób innych niż przedstawicieli Serwisu Producenta, a polegającej na otwarciu obudowy,
naprawach lub modyﬁkacji urządzenia.
Wadliwego działania urządzenia na skutek wpływu czynników losowych np: pożar, powódź,
nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
Stosowania środków konserwujących innych niż zalecane przez producenta lub w sposób niezgodny
ich przeznaczeniem
Dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Zgłaszający zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych
czynności serwisowych, a także kosztami transportu do Inelco i od Inelco do klienta.
11. Inelco nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn
innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa kupującemu do domagania się zwrotu
utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.
6.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PROSIMY
O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z PUNKTEM SPRZEDAŻY
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PODPIS I PIECZĄTKA
SERWISU
OPIS NAPRAWY
DATA
ZWROTU
DATA
PRZYJĘCIA
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