Spot D
Konwektor elektroniczny
4 lub 6 rozkazów

Instrukcja obsługi i montażu
(uważnie przeczytać przed każdą operacją i zachować)

PRZEDMOWA:
- Właśnie zakupiłeś konwektor NOIROT - Spot D - 4 lub 6 rozkazowy i dziękujemy Ci za ten wybór i zaufanie do marki NOIROT.
- To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z dbałością, aby zapewnić
Użytkownikowi pełną satysfakcję.
- Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję.
- Zaleca się zachowanie tej instrukcji, nawet po zainstalowaniu urządzenia.

Zapoznaj się z instrukcją (*) dotyczącą montażu i.
użytkowania, w szczególności z uwagami poniżej.

UWAGA Części tego produktu mogą stać się bardzo
gorące i spowodować oparzenia. Szczególną
uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i
osób wrażliwych.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub psychicznej lub z brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeśli są właściwie monitorowane lub pouczone o bezpiecznym
korzystaniu z urządzenia i związanych z nim zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą uruchamiać lub zatrzymywać urządzenie tylko pod warunkiem, że urządzenie zostało
umieszczone lub zainstalowane w normalnej pozycji oraz że te dzieci są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące
bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia potencjalnych zagrożeń.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane na odległość, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować, czyścić ani wykonywać konserwacji.
- Jeśli urządzenie zostanie przykryte, istnieje ryzyko przegrzania. Zamieszczone poniżej logo przypomina o tym ryzyku. !
- Zabronione jest zasłanianie urządzenia lub
zasłanianie wlotów lub wylotów powietrza pod groźbą
wypadków lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie wkładaj niczego do urządzenia.
- Podłączenie elektryczne tego urządzenia musi być
wykonane przez wykwalifikowaną osobę.
- Wszelkie prace przy urządzeniach muszą być wykonywane
przy wyłączonym zasilaniu oraz przez wykwalifikowany i
upoważniony personel.
- Instalacja przewodowa zasilająca urządzenie powinna być
wyposażona w wyłącznik dwubiegunowy o odległości
styków co najmniej 3 mm.
- Urządzenia nie wolno instalować pod gniazdem
elektrycznym.
- Przestrzegać minimalnych odległości montażowych od
podłogi, ścian, mebli itp. (Fig. A).
- Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami dla zasilania 230V, 50Hz
przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.
- Zaleca się zabezpieczenie instalacji elektrycznej wyłącznikiem
różnicowo-prądowym 30mA, szczególnie w przypadku instalacji
w pomieszczeniu z wanną lub prysznicem.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez producenta, serwis posprzedażny lub osobę o podobnych
kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

- Unikaj instalowania urządzenia w przeciągu (strumieniu powietrza), który mógłby zakłócić jego regulację.
- Urządzenie może być zainstalowane w strefie (volume) 2 lub w strefie (volume) 3 w łazienkach (Fig. B).
- To bezpośrednie elektryczne urządzenie grzewcze ma na celu zapewnienie ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub
podobnych pomieszczeń indywidualnych lub zbiorowych, nowych lub istniejących.
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Instalacja i montaż
Wyjście kabla zasilającego przez ścianę powinno znajdować się w obszarze urządzenia, aby uniknąć widoczności po instalacji.
W celu ułatwienia montażu i przestrzegania minimalnego wymiaru 150 mm od spodu urządzenia względem podłoża (Fig. D):
- Zwolnij stelaż mocujący, ściskając i ciągnąc dwie zakładki z tyłu urządzenia (Rep.1, Fig. D).

- Użyj stelaż mocujący jako szablonu do oznaczania,
umieszczając go na podłodze przy ścianie. Zaznacz otwory
w stelażu mocującym (Rep. A, Fig. C), aby zaznaczyć dolne
otwory mocujące.
- zmień położenie stelaża mocującego tak, aby pasowało do
oznaczeń z otworami w dolnych otworach mocujących.
- sprawdź poziom stelaża mocującego, zaznacz 2 górne otwory
mocujące, a następnie wywierć 4 otwory zaznaczone.
- zamontuj stelaż mocujący na ścianie za pomocą 4 śrub
o średnicy maks. 5,5 mm.
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Uwaga: Aby wycentrować urządzenie w poziomie, użyj otworu rep.2 Fig.C i D.

Moc
Natężenie
L urządzenia (mm)
B
C

500W
2,2A
340
128
106

750W
3,3A
340
128
106

1000W
4,3A
420
208
106

1250W
5,4A
500
208
146

1500W
6,5A
580
178
201

1750W
7,6A
660
248
206

2000W
8,7A
740
320
210

1 - PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

4

! Przeczytaj uważnie zasady bezpieczeństwa przed podłączeniem urządzenia.
- Instalacja musi być zgodna z normami obowiązującymi w kraju instalacji
(NFC 15-100 dla Francji).
- Sprawdzić prawidłowe dokręcenie przewodów w zaciskach ściennej puszki przyłączeniowej.
Schemat połączenia
Z wykorzystaniem przewodu sterującego
Przewód od grzejnika

Bez wykorzystania przewodu sterującego

Zasilanie - Sieć 230 V

Przewód od grzejnika

Zasilanie - Sieć 230 V

Przestrzegaj schematu podłączenia:
Grzejnik wyposażony jest w kabel zasilający z przewodami oznaczonymi następującymi kolorami:
brązowy: przewód zasilający, fazowy 230V
niebieski: 0 – przewodu neutralnego
czarny: podłączenie napięcia sterującego ( w wypadku nie stosowania centralnego sterowania pozostaje nie
podłączony
Grzejniki powinno podłączać się do instalacji bezpośrednio, przy pomocy kostki połączeniowej w puszce.
Czarny przewód nie może być w żadnym wypadku/nigdy połączony z przewodem ochronnym
(zielono/żółtym).
Grzejnika nie wolno podłączać do przewodu uziemiającego.

Funkcja

4 rozkazy:
Transmitowany
sygnał

Pomiar do N

Funkcja

0V

Komfort

Komfort
temp. obniżona
ECO
temp.
przeciwmroźna
HG
włącz/wyłącz

230 V
- 115 V
+ 115 V

temp. obniżona
ECO
temp.
przeciwmroźna
HG

6 rozkazów:
Transmitowany
sygnał

Pomiar do N
0V
230 V
- 115 V

włącz/wyłącz

+ 115 V

Komfort –10C

230 V/3s

Komfort –20C

230 V/7s

UWAGA: Polecenia programowania są dystrybuowane za pomocą sygnałów, których wartość mierzona jest w
odniesieniu do przewodu neutralnego.

2 - JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA
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Wizualizacja * nastawy
temperatury lub trybu pracy

Wskaźnik ogrzewania
Wskaźnik programowania

Fig. D

Wybór funkcji/trybów
pracy urządzenia
Regulacja ustawionej temperatury
* Po około dziesięciu sekundach, ekran gaśnie automatycznie.
Proste naciśnięcie przycisku reaktywuje go.

Przycisk wyboru funkcji oferuje 4 różne tryby pracy:
Funkcja
Komfort
temp. obniżona ECO
temp. przeciwmroźna
ogrzewanie wyłączone
Prog

Wyświetlacz
Rezultat
Wyświetla żądaną, ustawioną temperaturę Utrzymuje nastawioną temp. Komfort
Utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę
EC
Ekonomiczną (obniżanie).
Utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę
HG
przeciwmroźną (Hors Gel).
Ogrzewanie wyłączone
-Tryb Programowanie
Bieżąca funkcja +

1- WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE OGRZEWANIA WŁĄCZNIKIEM
Aby włączyć grzejnik
przesuń przełącznik z boku modułu sterowania na pozycję "1".
Aby wyłączyć grzejnik,
przesuń przełącznik na pozycję "
".

Włącznik
Włączony ("1") i Wyłączony

1- WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE OGRZEWANIA MODUŁEM STERUJĄCYM
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Aby włączyć, krótko naciśnij przycisk
MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się
żądana temperatura komfortowa wynosząca 19.

Aby wyłączyć grzejnik, naciśnij
przycisk MODE aż do pojawienia się
pozycji gotowości.

Uwaga: urządzenie zachowuje twoje ustawienia w pamięci, jest w trybie gotowości.

3- USTAWIENIE TEMPERATURY "KOMFORT"
Za pomocą przycisków (+) i (- ) można zwiększać lub zmniejszać temperaturę
zadaną w krokach co 1 ° C.
W ten sposób możesz sam ustawić żądaną temperaturę.
Zamknij drzwi pokoju i poczekaj kilka godzin, aż temperatura ustabilizuje się
na żądanej wartości.
Jeśli temperatura Ci nie odpowiada, zwiększ ją lub zmniejsz wartość nastawy
w krokach co 1 ° C
Poczekaj kilka godzin, aby sprawdzić wartość temperatury komfort.

4- USTAWIENIE TEMPERATURY OBNIŻONEJ "ECO"
W przypadku krótkotrwałej nieobecności (+ 2 godz.) wskazane jest, dla
osiągnięcia maksymalnej oszczędności, skorzystanie z tej funkcji.
Wybór tej funkcji powoduje spadek temperatury w pomieszczeniu o około 3 ° C
w porównaniu do ustawionej temperatury "Komfort".
W tym celu:
Naciskaj przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się funkcja
Ekonomiczna "EC".
Możliwe jest wyświetlenie nastawy ekonomicznej przez krótkie naciśnięcie
jednego z dwóch klawiszy (+) lub (-)
Temperatura ekonomiczna jest ustawiona domyślnie na 3°C niższą niż temperatura "Komfortu".
Aby zmienić temperaturę Ekonomiczną: naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż wskaźnik Ekonomiczny (EC)
zacznie migać. Modyfikacja jest możliwa za pomocą klawiszy (+) lub (-).
Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić.

5- USTAWIENIE TEMPERATURY PRZECIWMROŹNEJ "HORS GEL"
W przypadku długotrwałej nieobecności (+ 24h) ten tryb działania umożliwia
utrzymanie temperatury około 7°C w pomieszczeniu. Uzyskasz maksymalne
oszczędności bez ryzyka zamarznięcia wody w rurach wodociągowych.
Aby to zrobić:
Naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się pozycja
ochrona przed zamarzaniem "HG".

5- USTAWIENIE FUNKCJI "OTWARTE OKNO"
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WYŁĄCZONA
Naciśnij przycisk MODE i przycisk (-) na 10 sekund. Wyświetlacz pokazuje:
- "FO", funkcja otwartego okna jest WYŁĄCZONA
- "F1", funkcja otwartego okna jest WŁĄCZONA
- Ta funkcja automatycznie wyłącza ogrzewanie po wykryciu nagłego spadku
temperatury w pokoju (np. okno lub otwarte drzwi).
- Gdy urządzenie wyłączy się po wykryciu nagłego spadku temperatury,
wyświetlacz
będzie migał "FE".

WŁĄCZONA

- Aby ponownie włączyć funkcję i włączyć urządzenie, naciśnij przycisk MODE.

6- JAK ZABLOKOWAĆ PANEL STEROWANIA
Niezależnie od wyboru sposobu działania, masz możliwość zablokowania
klawiatury modułu sterowania.
W tym celu:
Na przykład, wybrałeś tryb Ekonomiczny - naciśnij jednocześnie przyciski (+) i (-)
przez około 3 sekundy.
Migający wyświetlacz wskaże blokadę klawiatury.
Jeśli naciśniesz dowolny klawisz na klawiaturze,
wyświetlacz pokaże symbol "FF" - niemożność uwzględnienia twojego żądania
czyli blokadę klawiatury.
Aby usunąć blokadę klawiatury, ponownie naciśnij przyciski (+) i (-) przez 3
sekundy.

7- FUNKCJA – STEROWANIE OGRZEWANIA ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEGO PROGRAMATORA
Ten tryb umożliwia automatyczną pracę grzejnika za pośrednictwem zewnętrznego
(centralnego) programatora.
W tym celu:
Naciśnij przycisk MODE, aż wyświetli się wskaźnik Prog.

TRYB PRACY – WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW FABRYCZNYCH P1 - P2 - P3 - FP
Ten tryb pozwala na automatyczne sterowanie grzejnikiem.
W tym celu: W trybie "PROG" naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wejść do menu programowanie.
Programowanie jest wykonywane przez użytkownika.
Wybór programu Znaczenie programów P1, P2, P3, lub FP
P1
Program P1 pozwala na włączenie temperatury zadanej "Komfort"
rano od 6h do 8h i wieczorem od 17h do 23h.
P2
Program P2 pozwala na włączenie temperatury zadanej "Komfort"
rano od 6h do 8h, w południe od 11:30 do 13:30 i wieczorem od 17h do 23h.
P3
Program P3 pozwala na włączenie temperatury zadanej "Komfort" w zakresie od 8h do 23h.
FP
Program FP pozwala na sterowanie grzejnikiem za pośrednictwem zewnętrznego (centralnego) programatora,
przez przewód sterujący.

UWAGA – WAŻNE!
W każdym razie, aby móc korzystać z predefiniowanych programów, musisz ustawić godzinę i dzień w module sterującym
urządzenia (ustawienie fabryczne 00:00). Aby to zrobić, zapoznaj się z rozdziałem o ustawianiu zegara.
- W przypadku awarii zasilania dłuższej niż 30 minut, należy ustawić godzinę i dzień.
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Wybór programów
Poniedziałek
= LU

Wtorek
= MA

Środa
= ME

Czwartek
= JE

Piątek
= VE

Sobota
= SA

Niedziela
= DI

Za pomocą przycisków
(+) lub (-),
wybierz jeden z
programów
fabrycznych.

Zatwierdź
przyciskiem
Mode.

Za pomocą przycisków
(+) lub (-),
wybierz jeden z
programów
fabrycznych.

Zatwierdź
przyciskiem
Mode.

Za pomocą przycisków
(+) lub (-),
wybierz jeden z
programów
fabrycznych.

Zatwierdź
przyciskiem
Mode.

Za pomocą przycisków
(+) lub (-),
wybierz jeden z
programów
fabrycznych.

Zatwierdź
przyciskiem
Mode.

Za pomocą przycisków
(+) lub (-),
wybierz jeden z
programów
fabrycznych.

Zatwierdź
przyciskiem
Mode.

Za pomocą przycisków
(+) lub (-),
wybierz jeden z
programów
fabrycznych.

Zatwierdź
przyciskiem
Mode.

Za pomocą przycisków
(+) lub (-),
wybierz jeden z
programów
fabrycznych.

Zatwierdź
przyciskiem
Mode.

Powróć do wyświetlania temperatury zadanej
Uwaga: Jeśli nie podejmiesz żadnych działań na przyciskach (+) i (-) przez 15 sekund,
wyświetlacz powraca do swojej pierwotnej pozycji, tj. 19,0.

USTAWIENIE GODZINY I DNIA
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Wybierz funkcję Prog "zielona dioda - światło ciągłe".
Naciśnij przycisk "MODE" przez 3s, aby wejść do menu ustawień.
<<(Aby powtórnie ustawić godzinę, naciśnij po raz drugi przycisk" MODE "przez 3 sekundy)>>.
Wyświetli się dzień zapisany w pamięci:
Zmień za pomocą przycisków (+) i (-)
Zatwierdź, naciskając przycisk MODE
Wyświetli się godzina zapisana w pamięci:
Zmień za pomocą przycisków (+) i (-)
Zatwierdź, naciskając przycisk MODE

Wyświetlane są minuty zapisane w pamięci:
Zmień za pomocą przycisków (+) i (-)
Zatwierdź, naciskając przycisk MODE

Podczas awarii zasilania przekraczającej 30 minut moduł sterowania traci ustawienie godziny i dnia.
Jeśli jest w trybie programowania i do co najmniej jednego dnia tygodnia stosowany jest program P1, P2 lub P3 termostat
wskazuje użytkownikowi konieczność ustawienia czasu i dnia, wyświetlając migające "Hr"

KALIBRACJA WYŚWIETLACZA (TERMOSTAT / TERMOMETR)
Wyjątkowo może się zdarzyć, że w pewnych warunkach istnieje różnica temperatury wskazanej na wyświetlaczu a termometrem w
pomieszczeniu. W takim przypadku można zharmonizować wartość podaną na wyświetlaczu z temperaturą na termometrze,
wprowadzając temperaturę odczytaną na termometrze.
To ustawienie można wprowadzić tylko wtedy, gdy temperatura zadana w module sterującym jest ustawiona w zakresie od 17°C
do 23°C. Wszystkie drzwi i okna muszą być zamknięte. Zaczekaj na stabilizację temperatury w pomieszczeniu (co najmniej 6
godz.) i unikaj
w miarę możliwości wchodzenia i wychodzenia z pomieszczenia. Termometr kontrolny powinien znajdować się na środku
pomieszczenia, w odległości 1m20 od ziemi. Nie kładź go na meblu.
Ustaw tryb "Komfort" przyciskiem MODE, na np. : 19. Naciśnij przycisk MODE
przez 6 sekund,
dwie możliwości:
Migający wyświetlacz 19 - możliwa kalibracja.
• Zmień za pomocą klawiszy (+) i (-)
• Zatwierdź za pomocą przycisku MODE

Na wyświetlaczu "FF" - kalibracja jest niemożliwa.

Uwaga: Jeśli nie wykonasz żadnej czynności na przyciskach (+) i (-) przez 15
sekund, wyświetlacz powróci do swojej pierwotnej pozycji tj. 19

Sterowanie grzejnikiem przez przewód sterujący z wykorzystaniem 6 rozkazów
Funkcje Conf.-1 i Conf.-2 wykorzystywane są tylko we Francji, gdzie Zakład Energetyczny wysyła odpowiedni sygnał do grzejnika.
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Cechy szczególne
W przypadku trybów wymuszania nastawionej funkcji Eco lub Komfort przez programator zewnętrzny pierwszeństwo
mają polecenia ogrzewania i wyłączenia ogrzewania wysyłane przez programator zewnętrzny. Aby zasygnalizować
polecenie odebrane przez grzejnik, wskaźnik "Prog." miga.
PROGRAMATOR ZEWNĘTRZNY
Polecenie wysłane:
Polecenie wysłane:
HG
WYŁĄCZ OGRZEWANIE

Wybrana funkcja
19 (komfort)
EC (ECO)
HG
(temp. przeciwmroźna)

3 – POMOC W DIAGNOSTYCE
Objaw

Sprawdzenie

Działanie

- Upewnij się, że wyłącznik jest w
pozycji "1"

- Ustaw wyłącznik w pozycji "1"

- Wskaźnik Ogrzewanie jest
wyłączony

- Sprawdź nastawę temperatury
- Temperatura w pomieszczeniu
nie wymaga ogrzewania
- Grzejnik znajduje się w trybie EC lub
zadziałał priorytetowy wyłącznik
mocy: upewnij się, czy zadziałał
wyłącznik priorytetowy.
- Urządzenie zostało wyłączone z
powodu wykrycia otwartego okna,
patrz rozdział - USTAWIENIE FUNKCJI
"OTWARTE OKNO"

Grzejnik nie grzeje

- Wskaźnik Ogrzewanie w dalszym - Upewnij się, że wyłączniki instalacyjne
ciągu jest wyłączony
(zabezpieczenia)są włączone

Grzejnik grzeje bez przerwy

- Sprawdź, czy ustawienie
temperatury nie zostało
zmienione
- Sprawdź, czy urządzenie nie
znajduje się w pobliżu otwartych
drzwi i / lub w pobliżu
nieogrzewanego pomieszczenia
lub w przeciągu.

- Ustaw ponownie temperaturę.
- Zamknij drzwi, ogrzej sąsiadujące
pomieszczenie lub zlikwiduj przeciąg.

Sprawdź programowanie
fabryczne predefiniowane
- Wybierz funkcję "Prog"
Grzejnik nie postępuje zgodnie
Upewnij się, że programator
z instrukcjami programowania
zewnętrzny działa prawidłowo.
(zapoznaj się z instrukcją obsługi)
WE WSZYSTKICH INNYCH PRZYPADKACH SKONTAKTUJ SIĘ Z OSOBĄ WYKWALIFIKOWANĄ
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4 – DANE TECHNICZNE
Kod

Kod

4 rozkazy

6 rozkazów

Moc
(W)

H125.1.FJ..
H125.2.FJ..
H125.3.FJ..
H125.4.FJ..
H125.5.FJ..
H125.6.FJ..
H125.7.FJ..

H125.1.FD..
H125.2.FD..
H125.3.FD..
H125.4.FD..
H125.5.FD..
H125.6.FD..
H125.7.FD..

500W
750W
1000W
1250W
1500W
1750W
2000W

Natężenie Wysokość Szerokość
(A)
(mm)
(mm)
2,3
3,3
4,3
5,4
6,5
7,6
8,7

440

Głębokość łącznie ze
stelażem montażowym
(mm)

340
340
420
500
580
660
740

102

5 - PORADA I KONSERWACJA
- Aby utrzymać sprawność i wydajność grzejnika, należy regularnie odkurzać wnętrze urządzenia, odkurzając odkurzaczem
wloty i wyloty powietrza.
- Najlepiej używaj uniwersalnych środków czyszczących opartych na środkach powierzchniowo czynnych (mydło itp.) i tkaniny
z mikrofibry. Do prostego odkurzania wystarczy ściereczka.
- WSZYSTKIE INTERWENCJE DOTYCZĄCE NASZYCH URZĄDZEŃ MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZY ODŁĄCZONYM
ZASILANIU I PRZEZ WYKWALIFIKOWANY I AUTORYZOWANY PERSONEL.

Zalecenia i porady
Podczas pierwszego uruchomienia grzejnika może pojawić się zapach, zjawisko to znika po kilku minutach pracy.
Jeśli Twoja instalacja jest wyposażona w urządzenie odciążające (wyłącznik priorytetowy – delestaż): priorytet ma delestaż.
Możliwe, że grzejnik nie nagrzewa się, w przypadku chwilowego nadmiernego zużycia energii elektrycznej (pralka + piekarnik +
żelazko ...) gdyż zadziałał delestaż. To normalne. Po przywróceniu normalnego zużycia energii grzejnik ponownie zacznie
ogrzewać pomieszczenie.
Grzejnik zaprojektowany do podłączenia do sieci zasilającej 230V ~ 50Hz.

NIGDY NIE UŻYWAJ PRODUKTÓW ABRASYWNYCH LUB AKETONOWYCH
KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ POKRYCIE URZĄDZENIA.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja jest ściśle ograniczona do bezpłatnej wymiany lub naprawy fabrycznej uszkodzonej części lub uszkodzonych części.
Producent udziela gwarancji w okresie 2-lat od daty zakupu na wszystkie wady produkcyjne. Z chwilą wydania przez producenta
zgody co do zasady na zwrot części, muszą one zostać wysłane z opłaconym transportem i opakowaniem w ciągu 15 dni. Koszty
demontażu i ponownego montażu w żadnym wypadku nie mogą obciążać producenta. W szczególności producent nie może być
pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje usterek, zarówno na osobach, jak i na majątku.
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli urządzenia były używane nieprawidłowo i były używane w warunkach użytkowania innych
niż te, dla których zostały wyprodukowane. Nie będzie mieć zastosowania w przypadku pogorszenia stanu lub w wypadku z
zaniedbania, braku nadzoru lub konserwacji lub przerabiania urządzenia. Nie podlegają gwarancji usterki spowodowane
ewidentnym działaniem zewnętrznych czynników mechanicznych (uszkodzenia transportowe), c przekroczeniem dopuszczalnych
wartości napięć zasilających lub też użytkowaniem w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi.
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