INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR
AHF 102
230 V ~ 50 Hz 2000 W

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB
WILGOĆ.
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
UWAGA: ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA. NIE PODEJMUJ SIĘ
SAMODZIELNEJ NAPRAWY, POZOSTAW TO WYKFALIFIKOWANYM OSOBOM.
Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na
obecność "niebezpiecznego napięcia" we wnętrzu produktu, które może stanowić istotne zagrożenie
porażenia prądem elektrycznym.
Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność
ważnych instrukcji użytkowania oraz konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
WSTĘP
Dziękujemy za zakupienie naszego Termowentylatora. Każdy wentylator został wyprodukowany z dbałością o bezpieczeństwo. Uważnie
przeczytaj instrukcje i zachowaj ją.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Podczas użytkowania każdego urządzenia elektrycznego należy zachować środki ostrożności. Proszę
przeczytać poniższe instrukcje.
1. Upewnij się, że źródło zasilania odpowiada temu umieszczonemu na naklejce.
2. Nigdy nie zasłaniaj ani nie blokuj otworów termowentylatora.
3. Używaj termowentylatora tylko na płaskich powierzchniach.
4. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania gdy go nie używasz lub podczas czyszczenia.
5. Nie zostawiaj włączonego termowentylatora bez nadzoru.
6. Nigdy nie przykrywaj urządzenia gdyż może to doprowadzić do pożaru.
7. Trzymaj urządzenie w odległości min. 90 cm od łatwopalnego materiału tj.: meble, zasłony, pościel, ubrania, papier itp.
8. Nie używaj termowentylatora w pobliżu wanny, prysznica czy basenu.
9. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie pozwól na kontakt urządzenia ani wtyczki z wodą.
10. Utrzymuj termowentylator w czystości. Nie pozwól by jakikolwiek przedmiot dostał się do kratki wentylatora, gdyż może to
spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
11. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru jeśli jest używane w pobliżu dzieci lub przez dzieci.
12. Nie pozwól by przewód dotykał gorących lub mokrych powierzchni, by był splątany lub w zasięgu dzieci.
13. Nie używaj na zewnątrz.
14. Nie umieszczaj w pobliżu lub na gorących kuchenkach gazowych lub elektrycznych.
15. Jeśli przewód jest uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, może zostać wymieniony tylko przez producenta lub serwis przez
niego polecany albo inną wykwalifikowaną do tego osobę.
16. Używaj termowentylatora wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem zawartym w tej instrukcji.
17. Nie umieszczaj termowentylatora zaraz poniżej gniazda.
18. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
19. Nie zostawiaj włączonego wentylatora na noc.
20. podczas czyszczenia, nie używaj mokrej szmatki i nie pozwól na kontakt jakiejkolwiek części urządzenia z wodą gdyż może prowadzić to
do spięcia lub porażenia prądem.
21. Nigdy nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody lub jej źródła.
22. Upewnij się, że przewód jest umieszczony z tyłu wentylatora z dala od kratki wentylatora.
UWAGA: Termowentylator posiada funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem. Jeśli wentylator powietrza jest zablokowany lub jeśli
termowentylator nie dmucha powietrzem, urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeśli tak się stanie: wyłącz wtyczkę z gniazda na kilka
minut. Upewnij się, że wentylator nie jest przykryty i nic nie blokuje swobodnej cyrkulacji powietrza. Ponownie podłącz termowentylator
do gniazda i włącz przycisk ON.
ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW
1. Włącznik ON/OFF
2. Górna kratka wentylacyjna
3. Dolna kratka wentylacyjna
4. Wylot powietrza
5. Przewód i wtyczka
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
1. Wyciągnij urządzenie z pudełka i usuń opakowanie.
2. Umieść wentylator na równej powierzchni 30cm z dala od jakichkolwiek przedmiotów.
3. Podłącz do źródła zasilania (upewnij się że odpowiada ono temu na naklejce informacyjnej).
4. Temperatura może być regulowana za pomocą pokrętła po lewej stronie. Moc za pomocą pokrętła po prawej. Pamiętaj, że prędkość
zimnego nawiewu jest stała i nie może być regulowana. Aby włączyć:
 Zimny nawiew – przekręć pokrętło po prawej stronie o jedną pozycję
 Grzejnik (mniejsza moc) – przekręć pokrętło po prawej str. O dwie pozycje
 Grzejnik (większa moc) – przekręć pokrętło po prawej str. O trzy pozycje
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA W RAZIE PRZEGRZANIA
Termowentylator posiada funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem. Jeśli wentylator przestanie pracować wyłącz go i sprawdź czy
wentylator nie został zablokowany przez jakiś przedmiot. Odczekaj min. 5 minut zanim ponownie uruchomisz termowentylator. Jeśli z
jakiegoś powodu termowentylator się nie włączy udaj się do serwisu w celu diagnozy/naprawy.
CZYSZCZENIE
1. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu zanim rozpoczniesz czyszczenie

2. Wyczyść zewnętrzną część termowentylatora za pomocą lekko wilgotnej szmatki i wytrzyj do sucha.
3. Nie używaj benzyny ani żadnego innego detergentu, rozpuszczalnika czy substancji chemicznej do czyszczenia termowentylatora.
SERWIS
Zanim oddasz urządzenie do naprawy sprawdź:
Czy twoje domowe gniazdko działa prawidłowo?
Czy wszystkie wymagane przyciski i pokrętła są włączone?
Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazda
Upewnij się, że termowentylator stoi na równej powierzchni
UWAGA: Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone tylko osoba lub serwis z odpowiednimi kwalifikacjami mogą je naprawić/wymienić.
NA WYPADEK NAPRAWY LUB REKLAMACJI ZACHOWAJ DOWÓD ZAKUPU URZĄDZENIA.
KARTA GWARANCYJNA
IMPORTER / GWARANT :
FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14
68 49 419.
www.comtel-brzesko.pl e-mail: biuro@comtel-brzesko.pl , serwis@comtel-brzesko.pl
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WARUNKI GWARANCJI
1.
Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418
nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem.
2.
Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką LAUSON zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.
Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu
zakupu lub do importera – gwaranta.
4.
Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
5.
W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia
wady do dnia wykonania naprawy.
6.
Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w
okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7.
Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
-dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczątkę sprzedawcy.
8.
Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania
naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu
sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9.
Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10.
Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z
użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
-używania urządzeń w celach komercyjnych,
-zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
-uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
-uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod
wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11.
Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie
pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12.
Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających
z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13.
Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady
uniemożliwiające używanie go,
-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.
14.
W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu
zapłaconej kwoty.
15.
Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest
sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z
powrotem do klienta.
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