HANSEN Eco 150 ACTIVE
HANSEN Eco 150 WIRELESS
Navodila za uporabo

Ul. Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija

 041 329 729
 info@ekodan.si

UVOD
Ta priročnik obsega tehnične opise, navodila za namestitev, montažo in vzdrževanje ter tehnične
podatke namenjene izključno usposobljenemu osebju, ki izvaja namestitev in vzdrževanje izdelka.
PREDVIDENA UPORABA
Izdelek je estetsko izdelan in nameščen tako, da omogoča stalno izmenjavanje zraka v prostoru.
Sistem za rekuperacijo je v večini primerov možno namestiti v stanovanjskih ali javnih prostorih.
Izdelek je opremljen s keramičnim izmenjevalnikom toplote, ki med črpanjem vročega zraka iz prostora zbira toploto, med sprejemanjem zraka z zunanjosti pa v sprejeti hladni zrak prenaša toploto,
shranjeno v izmenjevalniku toplote.
Izdelek je zasnovan za stensko vgradnjo. Cev z izmenjevalnikom toplote je zasnovana za stene z
debelino največ 500mm; cev je mogoče skrajšati (najmanj 250mm) ali poljubno podaljšati.
Izhodni ali dovodni zrak ne sme vsebovati vnetljivih ali eksplozivnih zmesi, kemičnih hlapov, prahu,
olja ali drugih splošnih patogenih snovi.

CONTENT

1- Maska

7- Keramični izmenjevalnik toplote

2- Pokrov

8- Filtri

3- Enota

9- priročnik za montažo in vzdrževanje

4i- Notranji stenski del z električnimi

10- Previdnostni ukrepi

povezavami

11- Garancija RAEE

4e- Zunanji stenski del

12- Embalaža

5- Zunanji pokrov

13- Opozorila za pravilno razpakiranje

6- Podometna cev 400mm
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TEHNIČNI PARAMETRI
Sistem za rekuperacijo toplote se uvršča med izdelke razreda II.
Stopnja zaščite je IPX4.
Sistem za rekuperacijo toplote je predviden za namestitev v zaprtih prostorih. Delovna temperatura
vključuje razpone med -30°C in 50°C in največjo relativno vlažnost 80%.
Zasnova sistema za rekuperacijo toplote je v nenehnem razvoju, tako da se nekateri modeli lahko
razlikujejo od tistih, ki so opisani v tem priročniku.

DIMENZIJE V MM
- HANSEN Eco 150 BASE / ACTIVE / WIRELESS
500

- HANSEN Eco 100 BASE / ACTIVE / WIRELESS
500

OSNOVNA
BASE
Hitrost

1

2

3

4

5

220-240Vac

220-240Vac

X

X

X

Moč Ø150 [W]

4,9

8,9

X

X

X

Moč Ø100 [W]

3,9

7,9

X

X

X

Pretok Ø150 [m³/h]

30

60

X

X

X

Pretok Ø100 [m³/h]

15

30

X

X

X

Hrup pri 3 m Ø150 [dB]

13

23

X

X

X

Hrup pri 3 m Ø100 [dB]

19

29

X

X

X

93%

93%

X

X

X

Napetost pri 50Hz

Najvišja učinkovitost

AKTIVNA
ACTIVE
Hitrost

1

2

3

4

5

220-240Vac

220-240Vac

220-240Vac

X

X

Moč Ø150 [W]

4,9

6,9

8,9

X

X

Moč Ø100 [W]

3,9

5,9

7,9

X

X

Pretok Ø150 [m³/h]

30

45

60

X

X

Pretok Ø100 [m³/h]

15

22,5

30

X

X

Hrup pri 3 m Ø150 [dB]

13

20

23

X

X

Hrup pri 3 m Ø100 [dB]

19

24

29

X

X

93%

93%

93%

X

X

Napetost pri 50Hz

Najvišja učinkovitost
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Hitrost

1

BREZŽIČNA
WIRELESS
2

3

4

5

220-240Vac

220-240Vac

220-240Vac

220-240Vac

220-240Vac

Moč Ø150 [W]

4,9

5,9

6,9

7,9

8,9

Moč Ø100 [W]

3,9

4,9

5,9

6,9

7,9

Pretok Ø150 [m³/h]

30

37,5

45

52,5

60

Pretok Ø100 [m³/h]

15

18,5

22,5

26,5

30

Hrup pri 3 m Ø150 [dB]

13

16,5

20

21,5

23

Hrup pri 3 m Ø100 [dB]

19

21,5

24

26,5

29

93%

93%

93%

93%

93%

Napetost pri 50Hz

Najvišja učinkovitost

SESTAVA
Izdelek je sestavljen iz stenske enote, ki se namesti znotraj prostora, podometne cevi, ki vsebuje
keramični izmenjevalnik toplote in filtre ter zunanjega stenskega transporterja.

Keramični
izmenjevalnik
toplote
Ventilator

Zunanji pokrov

Zunanji filter

Notranji filter
Podometna cev
Stenska enota

NAMESTITEV
Namestitev lahko izvede le ustrezno usposobljena oseba.
Pred začetkom montaže se prepričajte, da je v sobi za namestitev električno napajanje izklopljeno.
Naprava ne sme biti nameščena v bližini zaves ipd., ker bi to lahko oviralo pravilno delovanje izdelka.
Prepričajte se, da po namestitvi razdalja med lopaticami ventilatorja in tlemi pod izdelkom ni manjša
od 2,30m. V primeru nameščanja večih naprav mora razdalja med izdelki znašati najmanj 3 metre.
Pred montažo in uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila v tem priročniku in se prepričajte, da imate vso potrebno opremo za namestitev.
Skrbno upoštevajte navodila v tem priročniku.
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1) MONTAŽA
Ko ste izbrali območje za namestitev, označite sredino luknje, ki jo je potrebno realizirati na steni.
Prepričajte se, da je na notranji in zunanji steni dovolj prostora za polmer 15cm od sredine, kar ustreza skupnim dimenzijam izdelka. Zato se prepričajte, da znotraj tega območja ni nobenih motenj s
strani drugih sten ali predmetov, ki jih ni možno odstraniti.
Polmer luknje za namestitev je:
- HANSEN Eco 150 Ø160mm
- HANSEN Eco 100 Ø100mm
Cev mora biti nameščena skozi luknjo, z rahlim naklonom navzdol 1° - 2° proti zunanjosti, da je
omogočeno pravilno odvajanje kondenzacije.
Priložena podometna cev predvideva vgradnjo naprave v steno debeline do 500mm. Za potrebe
debelejših sten je možno cev podaljšati do debeline 1000 mm.
Za namestitev izdelka debelina stene ne sme biti manjša od 250mm.
Ko je luknja narejena, vstavite podometno cev (6) v steno. Ko je luknja narejena, vstavite podometno
cev (6) v steno.
ZUNAJ

NOTRI

Prepričajte se, da je dolžina podometne cevi (6) enaka debelini stene.
Cev se mora končati pri notranji in zunanji površini stene.

ZUNAJ

NOTRI

Razdalja “M” ne sme biti manj kot 250mm, saj v tem primeru stena ni primerna za namestitev
izdelka.
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Cev po potrebi s primernim orodjem prilagodite debelini stene, najbolje na način prikazan spodaj:

500

Ko je dolžina podometne cevi (6) prilagojena točni debelini stene, namestite zunanji stenski del (4e)
na zunanjo steno, kot je prikazano na spodnji sliki:

ZUNAJ

Središčni premer stenskega dela (4e)
vstavite v podometno cev (6).

Ko je centriran v cevi, označite pritrdilne luknje na zunanji steni z uporabo zunanjega stenskega dela
(4e) in vodne tehtnice, da zagotovite pravilno namestitev, kot je prikazano na spodnji sliki:
ZUNAJ

Naredite luknje in vstavite razširitveni zatič za pritrditev na steno.
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Privijte zunanji stenski del (4e) na zunanjo steno.
ZUNAJ

NOTRI

Pritrdite zunanji pokro (5) na zunanji stenski del (4e) in zaključite montažo, kot je prikazano na spodnjih slikah.Privijte zunanji stenski del (4e) na zunanjo steno.

ZUNAJ

NOTRI

ZUNAJ

NOTRI

2) ELEKTRIČNE POVEZAVE
Namestitev lahko izvede le usposobljena oseba. Prepričajte se, da je napetost v namestitvenem
prostoru skladna z vrednostjo, navedeno na etiketi izdelka.
Pred izvajanjem operacij električne montaže se prepričajte, da je glavno električno napajanje v namestitvenem prostoru izklopljeno.
Ugotovite verzijo izdelka in natančno preberite vsa navodila v zvezi z električnimi povezavami.

NOTRI

Enako kot pri označevanju zunanjih lukenj, središčni premer notranjega stenskega dela (4i) vstavite v
podometno cev (6), kot je prikazano na zgornji sliki.
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Z uporabo vodne tehtnice označite in naredite štiri luknje za pritrditev notranjega stenskega dela (4i)
na steno.
NOTRI

Za razliko od zunanjega stenskega dela, je na notranji steni potrebno povezati napajalne prevodnike
s slečenimi žicami, ki so priložene izdelku.
Zagotovite izhod za žice, kot je označeno na poudarjenem območju na sliki.

NOTRI
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PRIKLOP NAPAJALNEGA KABLA IZ STENE:
Ko ste vstavili stenske zatiče za pritrditev na steno, pred pritrditvijo izvlecite priključno omarico iz
notranjega stenskega dela (4i) in napeljite kabel skozi temu namenjen prostor.

PRIKLOP ZUNANJEGA NAPAJALNEGA KABLA:
Odlomite plastične loputice, prikazane na spodnjih slikah.

Izvlecite priključno omarico iz notranjega stenskega dela in napeljite kable skozi temu namenjen
prostor, nato s priloženimi vijaki pritrdite držalo za kable.
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Notranji stenski del (4i) pritrdite na steno in vzpostavite električne povezave, kot je opisano v naslednjih odstavkih.
ZUNAJ

NOTRI

2a) OSNOVNA VERZIJA

NEPOSREDNA POVEZAVA
Preden nadaljujete s povezavo, se prepričajte, da se žice (neizolirane in nevtralne) nahajajo znotraj
temu namenjenega območja na steni.

Vzemite notranji stenski del (4i) in potrebno orodje
za priklop električnega napajanja na priključno
omarico.
Pravilno in varno priklopite neizolirane žice na
priključni blok označen z “N” in “L”.

PRIKLOP DALJINSKEGA UPRAVLJANJA NA STENI
Stikala “ON/OFF” in “SPEED SELECTION” na steni se lahko tudi premaknejo.
Sledite navodilom v odstavku “NEPOSREDNA POVEZAVA”, ki zadevajo postopek priklopa na električno napajanje.
Za upravljanje izdelka preko podometnih stikal je potrebno poskrbeti, da so med izvajanjem del na
izdelku stikala vedno nastavljena na 1, kot je prikazano na sliki (Y).
Za vklop izdelka preko stenskega krmilnika, priklopite bipolarno stikalo v zaporedju na napajanje “L”
in “N”, kot je prikazano na slikah (a) za bipolarno stikalo.
10

Povezave morajo biti izvedene, kot je prikazano spodaj:

Za nadzorovanje hitrosti preko podometnega stikala, priklopite oba konca stikala na glavi “S1” in
“S2”, kot je prikazano na sliki.
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2b) AKTIVNA VERZIJA

PRIKLOP NA NAPAJANJE
Preden nadaljujete s povezavo, se prepričajte, da se žice (neizolirane in nevtralne) nahajajo znotraj
temu namenjenega območja na steni.

Vzemite notranji stenski del (4i) in potrebno orodje za
priklop električnega napajanja na priključno omarico.
Pravilno in varno priklopite neizolirane žice na priključni
blok označen z “N” in “L”.
Vklop in izklop se lahko izvajata na daljavo. Za upravljanje izdelka preko podometnega stikala je potrebno
poskrbeti, da so med delovanjem stikala vedno nastavljena na 1, kot je prikazano na sliki (Y). Za vklop izdelka
preko stenskega stikala, priklopite bipolarno stikalo v
zaporedju na “L” in “N”, kot je prikazano na sliki (a)
Izdelek je možno povezati z avtomatskim hišnim omrežjem tako, da nastavite serijsko vklapljanje in izklapljanje
napajanja.

Povezave morajo biti izvedene, kot je prikazano spodaj:
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KOMUNIKACIJA S PODREJENIMI IZDELKI
Če nameravate namestiti enega ali več izdelkov v zaporedju z glavno enoto ali jih povezati v
prihodnosti, si oglejte spodnje slike za možnost komunikacije med matično enoto in zaporednimi
izdelki.
MATIČNA ENOTA

ENOTA 1

Nasprotno kot MASTER

ENOTA 2

ENOTA 3

Enako kot MASTER

Nasprotno kot MASTER

Priporočena je uporaba kablov različnih barv, da se žične povezave ne pomešajo.
Pozor – Kot je prikazano v diagramu povezav, matična enota na terminala C1 in C2 ne sme imeti
priklopljenih drugih izdelkov, da se jo lahko nastavi kot matično enoto.
Pozor – Potrebno je upoštevati žične povezave med signali S1-C1 in S2-C2 v izogib poškodovanju
elektronske naprave.

PRIKLOP DALJINSKE PLOŠČE ZA AKTIVNO VERZIJO
Pri uporabi neobvezne daljinske plošče (“Remote panel”) ali vnaprejšnji zagotovitvi povezave zanjo
za kasnejšo rabo, je potrebno na matični enoti dve žici povezati s terminaloma “C¹” in “C²” za povezavo s terminali naprave.

Specifična navodila za namestitev daljinske plošče se nahajajo v škatli naprave.
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NASTAVITEV MATIČNEGA IN PODREJENIH IZDELKOV PRI AKTIVNI VERZIJI
Preverite, da matična enota na terminala (C1 in C2) nima povezanih drugih izdelkov in vklopite
napajanje. Najprej 10 sekund gori rdeča LED lučka, nato pa se izdelek samodejno nastavi kot matični
izdelek.
MED KONFIGURACIJO NE PRITISKAJTE GUMBOV NA DALJINCU
Preverite ali je konfiguracija uspela:
1. po prvih 10 sekundah rdeča LED lučka ugasne.
2. počakajte na utripajoči beli/rdeči LED signal za matično nastavitev
3. po preteku 30 sekund od LED signala začne delovati motor
Če rdeča LED lučka prikazuje signal za avtomatični način (utripajoča bela/rdeča), je izdelek pravilno
nastavljen kot matični izdelek (MASTER). Ko je izdelek konfiguriran kot matična enota, lahko začnete
s konfiguracijo prve podrejene enote (SLAVE 1).
MED KONFIGURACIJO PODREJENIH ENOT NE PRITISKAJTE GUMBOV NA DALJINCU
Prepričajte se, da je matična enota v delovanju preden vklopite naslednjo enoto (SLAVE) z uporabo
stikala “0/1”, tako da ima matična enota čas, da nastavi podrejene enote v želenem vrstem redu.
Z uporabo glavnega stikala vklapljajte podrejene enote v spodaj opisanem zaporedju, vendar šele
potem, ko je prejšnja enota začela delovati.
1) Matična enota
2) Podrejena enota 1, deluje v nasprotni smeri od matične enote
3) Podrejena enota 2, deluje v isti smeri kot matična enota
4) Podrejena enota 3, deluje v nasprotni smeri od matične enote ….

V KONFIGURACIJSKI FAZI PO PRVIH 10 sekundah GORENJA RDEČE LED LUČKE PODREJENE ENOTE
NE DAJEJO VEČ NOBENIH VIDNIH SIGNALOV.
POZOR
Če izdelek ni pravilno nastavljen (matična ali podrejena enota), lahko uporabite funkcijo RESET.
Izdelek se tako vrne na prvotno tovarniško nastavitev. Ta postopek je razložen v priročniku za upravljanje/krmiljenje.
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2c) BREZŽIČNA VERZIJA

PRIKLOP NA NAPAJANJE
Preden nadaljujete s povezavo, se prepričajte, da se žice (neizolirane in nevtralne) nahajajo znotraj
temu namenjenega območja na steni.
Pozor: Kadar nameščate več naprav v konfiguraciji matične in podrejenih enot, se prepričajte, da
je pri doseganju optimalne komunikacije med enotami najmanjša razdalja 3 metre, največja pa 20
metrov.
Zidni material (npr. opeka, armirani beton) lahko vpliva na razdaljo.
Vzemite notranji stenski del (4i) in potrebno orodje za
priklop električnega napajanja na priključno omarico.
Pravilno in varno priklopite neizolirane žice na priključni blok označen z “N” in “L”.
Vklop in izklop se lahko izvajata na daljavo. Za upravljanje izdelka preko podometnega stikala je potrebno poskrbeti, da so med delovanjem stikala vedno
nastavljena na 1, kot je prikazano na sliki (Y). Za vklop
izdelka preko stenskega stikala, priklopite bipolarno
stikalo v zaporedju na “L” in “N”, kot je prikazano na
sliki (a).
Izdelek je možno povezati z avtomatskim hišnim
omrežjem tako, da nastavite serijsko vklapljanje in
izklapljanje napajanja.

Povezave morajo biti izvedene, kot je prikazano spodaj:
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NASTAVITEV MATIČNEGA IN PODREJENIH IZDELKOV PRI BREZŽIČNI VERZIJI
Za nastavitev matične in podrejenih enot pri brezžični verziji, glej temu namenjeni odstavek v
priročniku z navodili za daljinsko upravljanje.

3) ZAKLJUČEK MONTAŽE
Po priklopu previdno razvrstite priključno omarico in kable v ustrezen predel, vstavite keramični
izmenjevalnik toplote (7) s pripadajočimi filtri (8) ter ga postavite na sredo podometne cevi (6), kot je
prikazano na spodnji sliki:

Pritrdite glavno enoto (3) s pritrjenim pokrovom (2) in kozmetičnim prednjim pokrovom (1) na
notranji stenski del (4i) dokler ni montaža končana. Prepričajte se, da je glavna enota nameščena na
steno tako, da so vsa stikala v zgornjem levem kotu.
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VZDRŽEVANJE
Vsa vzdrževalna dela morajo biti izvedena s strani usposobljene osebe.
Pred izvajanjem vsakega čiščenja ali vzdrževanja odklopite električno napajanje.

Ko je izdelek montiran, morajo njegove komponente biti postavljene točno tako, kot je prikazano na
zgornji sliki.
1) OBDOBJA ZA VZDRŽEVANJE
Priporočamo, da filtre (8) in keramični izmenjevalnik (7) očistite vsake 3 mesece.
Priporočamo menjavo filtrov vsaki 2 leti. Zamenjave lahko dobite pri vašem prodajalcu.
1a) OSNOVNA VERZIJA
Funkcija alarma za čiščenje/menjavo filtrov ni vključena v tej različici.
1b) AKTIVNA/BREZŽIČNA VERZIJA
Vsakih 2000 ur delovanja se v spodnjem desnem kotu pojavi fiksni svetlobni signal. V tem času so
onemogočene vse funkcije daljinca razen tistih, ki se nanašajo na postopek ponastavitve filtrov
(glej priročnik za daljinec).
Do ponastavitvenega postopka bo izdelek deloval v skladu z zadnjo vnešeno nastavitvijo pred alarmnim signalom.
Nadaljujte s čiščenjem izmenjevalnika in filtrov, kot je navedeno v naslednjih odstavkih.
Po potrebi zamenjajte filtre.
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2) POSTOPEK ČIŠČENJA FILTROV IN IZMENJEVALNIKA
Glavno enoto (1+2+3) izvlecite iz zidu tako, da uporabite ploski izvijač na kavlju v spodnjem sredinskem predelu izdelka, kot je prikazano na spodnjih slikah.

Ko je enota sneta z notranjega stenskega dela (4i), jo izvlecite z rokami, kot je prikazano na spodnji
sliki:
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Izvlecite keramični izmenjevalnik toplote skupaj s filtri (8+7+8) tako, da povlečete pripadajočo
vrvico proti sebi, kot je prikazano na spodnji sliki.

Odstranite filtre (8) z njihovih mest ter jih očistite z uporabo sesalnika, lahko pa jih celo umijete.
Prepričajte se, da so filtri popolnoma suhi preden jih namestite nazaj na enoto.

Ko se filtri (8) obrabijo (približno 2 leti), jih je potrebno zamenjati.
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Med postopkom čiščenja/menjave filtrov (8), odstranite morebitne ostanke umazanije iz keramičnega izmenjevalnika toplote z uporabo sesalnika. KERAMIČNEGA IZMENJEVALNIKA TOPLOTE NE
UMIVAJTE Z VODO.

Ko je postopek čiščenja končan, se prepričajte, da ste namestili filtre (8) nazaj na njihova mesta na
izmenjevalniku toplote (7), tako da filtre vstavite ločeno pod vrv, kot je prikazano na spodnji sliki:
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3) ČIŠČENJE POGONA IN POKROVA
Ko je postopek čiščenja končan, se prepričajte, da ste namestili filtre in izmenjevalnik toplote nazaj
na njihova mesta.
Vzemite skupino glavnih enot (1+2+3) in odstranite kozmetični pokrov (1) tako, da najprej izvlečete
zgornje kavlje, nato pa spodnje.

Da odstranite pokrov glavne enote (3), uporabite ploski izvijač na kavljih.

S suho krpo očistite morebitne ostanke prahu in umazanije na pokrovu (2).
Previdno namestite vsak posamezni del nazaj na njegovo mesto dokler ni sestavljanje končano.
S suho krpo očistite lopatice glavne enote (3).
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4) SESTAVLJANJE IZDELKA PO ČIŠČENJU
Glavno enoto (3) s pokrovom (2) in masko (1) namestite nazaj na stenski del (4i).
POZOR: če hkrati čistite več izdelkov, vsako glavno enoto namestite nazaj na njen specifični predel
iz katerega je bila odstranjena, da se izognete težavam pri komunikaciji med matično in podrejeno
enoto.

4a) OSNOVNA VERZIJA
Preprosto namestite glavno enoto nazaj na steno in z glavnim stikalom vklopite izdelek.
4b) AKTIVNA VERZIJA
Ko je glavna enota nameščena nazaj na steno, z glavnim stikalom vklopite izdelek. Ponastavitev čistilnega števca mora biti izvedena z daljincem.Ponastavitev po postopku čiščenja filtra je obrazložena
v priročniku z navodili za daljinsko upravljanje.
4c) BREZŽIČNA VERZIJA
Ko je glavna enota nameščena nazaj na steno, z glavnim stikalom vklopite izdelek. Ponastavitev
čistilnega števca mora biti izvedena z daljincem.
Ponastavitev po postopku čiščenja filtra je obrazložena v priročniku z navodili za daljinsko upravljanje.
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DELOVNA NAVODILA

OSNOVNA VERZIJA

Izbira hitrosti (1/2)
(0/1) Glavno stikalo ON/OFF (0/1)

1) Vklop
Po namestitvi s strani usposobljenega osebja lahko izdelek prižgete s stikalom “0/1” poleg glavne
enote.
Prepričajte se, da indikacijska lučka sveti.
Ko je pokrov odprt, izdelek začne delovati in sicer 70 sekund sprejema zrak iz zunanjosti, 70 sekund
pa ga črpa ven.
2) Nastavitev hitrosti
Zračni tok je mogoče povečati ali zmanjšati z uporabo stikala “1/2”, nameščenega na boku izdelka.
Izberite hitrost 1 za tišje prezračevanje.
Izberite hitrost 2 za hitrejše prezračevanje.
3) Stenski krmilnik
Tudi kadar sta med montažo s strani usposobljenega osebja stikalo ON/OFF in nastavitev hitrosti
povezana s stenskim daljinskim nadzorom, se prepričajte, da sta oba krmilnika nastavljena na “1”.
Navodila za stenski daljinski nadzor so enaka tistim za zgornji izdelek.
4) Izklop
Stikalo “0/1”, nameščeno na boku izdelka nastavite na “0”.
Če je krmilnik nameščen na steni, nastavite stenski krmilnik na “0”. Stikalo “ON/OFF” na boku izdelka
pa pustite nastavljeno na “1”.
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AKTIVNA IN BREZŽIČNA VERZIJA

(0/1) Glavno stikalo ON/OFF (0/1)

V primeru samo ene enote, vklopite napravo z uporabo stikala “0/1” ter počakajte, da se izdelek
samodejno vklopi. V primeru večih enot, glej odstavek “NASTAVITEV MATIČNEGA IN PODREJENIH
IZDELKOV”. Ko je ta postopek zaključen, pritisnite ON ter počakajte, da se izdelek samodejno vklopi.
POZOR:
Ob prvem zagonu izdelek izvede samodejno kalibracijo higrostata.
Pri tem koraku je možno, da izdelek teče v načinu črpanja, da doseže potrebno stopnjo vlažnosti
okolja za samodejno kalibracijo.

TEŽAVE
V primeru, da se izdelek ne vklopi ali v primeru funkcijskih težav, kot je nenavaden hrup, izdelek
izklopite tako, da na glavnem stikalu “0/1” na boku izdelka pritisnete “0”. Nemudoma kontaktirajte
vašega prodajalca in prosite za pomoč.
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GARANCIJSKI LIST
IZDELEK:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:

MODEL:
Datum izročitve:
Št. računa prodajalca:
Garancijski rok: 24 MESECEV

POOBLAŠČENI SERVIS:
Tersus d.o.o., Ul. Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
tel. 080 11 05, e-pošta: tersus@siol.net
Garancijska izjava:
Izjavljamo:
•

da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili
za uporabo,

•

da bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar na izdelku,
zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali. Za čas popravila se vam bo podaljšal
garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve, kar dokažete z originalnim računom (na katerem je navedeno ime
in sedež podjetja, ki vam je izdelek prodalo, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).
Garancije ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije; Republika Slovenija.

Garancijski pogoji:
Popravila v garancijski dobi opravlja na kraju samem ali v servisni delavnici z naše strani pooblaščena oseba. Garancija ne
velja oz. preneha veljati v naslednjih primerih, zaradi:
•

neupoštevanja navodil za uporabo,

•

popravila, ki jih je opravila nepooblaščena oseba,

•

vgradnje neoriginalnih sestavnih delov izdelka,

•

malomarnega ravnanja z izdelkom,

•

poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oz.tretje osebe,

•

poškodbe nastale zaradi višje naravne sile,

•

poškodbe plastičnih delov podvrženih hitri obrabi.

Popravila v garancijski dobi:
Popravila v garancijski dobi uveljavljate z garancijskim listom in s potrjenim originalnim računom. Pri prijavi podajte vaše
mnenje o okvari.

Popravila izven garancije:
Garancijska doba v kateri zagotavljamo servis in nadomestne dele, ki zagotavljajo nemoteno uporabo, je 3 leta po izteku
garancije.
Za garancijske pogoje za izdelek jamči: EKODAN d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
RAVNANJE Z ODPADKI
Naprava je označena v skladu z Direktivo EU 2002/96/EC (Odpadna električna in elektronska oprema - OEEO). Poskrbite, da boste izdelek
zavrgli na ustrezen način in se tako izognili vsem zdravstvenim in/ali okoljskim tveganjem. Oznaka na napravi ali pripadajočih dokumentih
označuje, da se s to napravo ne sme ravnatim kot z gospodinjskimi odpadki, temveč jo je potrebno dostaviti pooblaščenemu prejemniku
za reciklažo električnih in elektronskih odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi.

