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Nota prawna.
Urządzenie odpowiada wymaganiom norm dotyczących bezpieczeństwa obowiązującym
na terenie Unii Europejskiej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji obsługi, wymogów prawnych
oraz z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. W szczególności producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w produkcie lub instrukcji.

Zalecenia bezpieczeństwa.
Zanim zaczniesz użytkować wentylator przeczytaj instrukcję obsługi w całości.
Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Zachowaj
instrukcję, aby w razie konieczności móc przeczytać ją ponownie. Przekazując
urządzenie innej osobie, przekaż także instrukcję obsługi.
Zabrania się użytkowania wentylatora niesprawnego, z uszkodzonym kablem
zasilającym, niekompletnego a także ze zdemontowanymi osłonami śmigła.
Zabrania się zbliżania jakichkolwiek przedmiotów lub części ciała do
pracującego śmigła wentylatora.
1. Nie używaj wentylatora w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
2. Używaj produktu wyłącznie w miejscach zadaszonych. Nie narażaj na działanie opadów
atmosferycznych i kontakt z cieczami, bryzgami wody etc.
3. Ustaw wentylator na płaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na działanie wysokich
temperatur. Praca wentylatora ustawionego na nieodpowiednim podłożu może
powodować zagrożenie.
4. Nie używaj wentylatora w pobliżu przedmiotów mogących zablokować przepływ
powietrza np. zasłon, luźnych kawałków papieru, foli itp.
5. Nieużywane urządzenie odłącz od źródła zasilania.
6. Przewód zasilający podłączaj wyłącznie do gniazda wyposażonego w uziemienie.
7. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, trzymaj przewód zasilający za wtyczkę.
Nie pociągaj za kabel. Może to powodować zagrożenie.
8. Uszkodzony kabel zasilający wymień na nowy w autoryzowanym serwisie producenta,
specjalistycznym punkcie serwisowym lub zleć wymianę osobie o odpowiednich
kwaliﬁkacjach. Wymiana wykonana w niewłaściwy sposób może powodować
zagrożenie.
9. Naprawę niesprawnego wentylatora powierz autoryzowanemu serwisowi producenta
lub dostawcy urządzenia.
10.Urządzenie może być użytkowane przez dorosłych, nieletnich w wieku powyżej 16 lat
pod nadzorem osób dorosłych a także inne osoby z ograniczonymi zdolnościami
ﬁzycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi oraz osoby które mają niewystarczające
doświadczenie lub wiedzę,a zostały poinstruowane lub przyuczone do użytkowania
urządzenia przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
11.W przypadku zaobserwowania oznak nieprawidłowej pracy wyciągnij wtyczkę z
gniazda zasilającego. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

Użycie zgodne z przeznaczeniem.
Urządzenie może być używane w pomieszczeniach do cyrkulacji powietrza, usuwania
kurzu, napowietrzania, odpowietrzania lub usuwania nieprzyjemnych zapachów.
Wentylator został zaprojektowany do wymuszania przepływu powietrza o dużej objętości
w procesie wentylacji, chłodzenia i suszenia. Może wspomagać inne akcesoria oraz
urządzenia np. rękawy rozprowadzające powietrze, osuszacze lub grzejniki.
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Użytkowanie.
1. Ustaw wentylator w miejscu pracy. Zapewnij drożność wlotu i wylotu powietrza.
Ułożenie kabla zasilającego nie może stwarzać ryzyka dla przechodzących osób.
Zachowaj minimalną odległość od ścian lub innych dużych przedmiotów:
przód i tył:
boki:

3,0m
1,0m

Jeśli to konieczne zainstaluj giętki przewód o długości nie większej niż 10m zgodnie z
zaleceniami producenta przewodu. Nie dopuszczaj do załamania przewodu, powodującego blokowanie przepływu powietrza.
2. Upewnij się, że włącznik wentylatora jest ustawiony w pozycji OFF. Podłącz wtyczkę
kabla zasilającego do gniazda wyposażonego w uziemienie.
3. Aby włączyć wentylator ustaw przełącznik główny w pozycję ON. W celu wyłączenia
wentylatora ustaw przełącznik główny w pozycji OFF.
Nie przemieszczaj ani nie przesuwaj pracującego wentylatora!
Przed przemieszczeniem wyłącz wentylator. Poczekaj aż śmigło się zatrzyma.

Konserwacja.
Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz urządzenie od zasilania.
Jeśli to konieczne poczekaj, aż elementy wentylatora ostygną.
Utrzymuj urządzenie suche i czyste.Wyczyść wentylator po każdym użyciu.
Każdorazowo przed użyciem dokonaj oceny stanu urządzenia. Sprawdź stan przewodu
zasilającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z autoryzowanym
serwisem producenta.
W zależności od potrzeb lub okresowo dokonaj czyszczenia urządzenia używając
sprężonego powietrza lub w razie konieczności wilgotnej ściereczki i łagodnego
detergentu. Nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.
Po przepracowaniu 1000 godzin wentylator należy poddać przeglądowi w autoryzowanym
serwisie producenta w celu oceny stanu i zakwaliﬁkowania do dalszej pracy.

Przechowywanie.
Urządzenie nieużywane przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub przystosowanym
opakowaniu zastępczym. Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem
dzieci.
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KARTA GWARANCYJNA
MARAX R. Raj Spółka Jawna
Ul. Groickiego 15
31-709 Kraków
Tel. +48 12 642 27 80 Fax. +48 12 644 13 12
www.xaram.pl

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PROSIMY
O SKONTAKTOWANIE SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ URZĄDZENIA
Przed przystąpieniem do użytkowania wentylatora należy zapoznać się z instrukcją obsługi
w całości, szczególną uwagę zwracając na treści dotyczące bezpiecznego użytkowania.
Producent udziela Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

NUMER SERYJNY NUMER DOKUMENTU DATA SPRZEDAŻY
SPRZEDAŻY

PODPIS
SPRZEDAWCY

PIECZĘĆ

WARUNKI GWARANCJI:
1. Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana została niniejsza
karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem
oraz z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. 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.
3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Gwaranta nieodpłatnie.
Dotyczy to robocizny i części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy. Wybór
sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, które może usunąć wadę poprzez naprawę,
wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do
wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
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4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowane urządzenie do miejsca zakupu
w opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko
uszkodzeń, które mogą wyniknąć w trakcie transportu.
5. 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
6. Gwarant 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, Gwarant dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak
najkrótszym czasie.
7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany, Gwarant 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 Gwaranta 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 z ich przeznaczeniem,
• dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
10. Gwarant 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 niesprawnością
urządzenia.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie,
opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu
nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika
jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
właściwego jego przetworzenia.
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DATA
PRZYJĘCIA

DATA
ZWROTU

OPIS
NAPRAWY

PODPIS I
PIECZĄTKA
SERWISU

Dane techniczne:
Średnica
śmigła
wentylatora
[mm]

Napięcie
zasilania
[V]

Częstotliwość
prądu
zasilania [Hz]

Prędkość
obrotowa
wentylatora
[obr/min]

Moc [W]

Przepływ
powietrza
[m³/min]

Poziom
hałasu
dB[A]

XE-WOI 12/1S

300

220-240

50/60

2800

500

65

69

D

D2
D1

Model
Wentylatora

D=375 mm
D1=303 mm
D2=310 mm
H1=430 mm
A1=380 mm
B1=375 mm
Masa urządzenia: 16kg

B1

A1
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