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Uživatelská příručka
DUKA ONE R25-R4-R6

• Před instalací zařízení a jeho použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku. 
• Při instalaci zařízení respektujte veškeré místní a národní předpisy.
• Pozorně si prosím přečtěte upozornění, která jsou uvedena v uživatelské příručce, a dodržujte platné bezpečnostní předpisy.
• Nedodržení bezpečnostních předpisů a nerespektování výstrah může vést k úrazu či poškození zařízení.
• Uživatelskou příručku si uschovejte tak, abyste ji vždy měli při ruce. 
• Pokud toto zařízení změní majitele, vždy novému majiteli  předejte také uživatelskou příručku.

Vysvětlení symbolů použitých v uživatelské příručce:

NASTAVENÍ A BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ

TOTO NEDĚLEJTE

Před provedením instalace a opravy zařízení od-
pojte od elektrického napájení.

Zabraňte tomu, aby se vodiče dostaly do 
styku s horkými předměty a podobnými ob-
jekty, jenž představují nebezpečí..

Zařízení používejte pouze v rámci uvedeného 
teplotního rozsahu. Zařízení nepoužívejte v ag-
resivním prostředí ani v prostředí, kde hrozí ne-
bezpečí výbuchu.

Zařízení nepoužívejte, pokud má poškoze-
nou elektrickou instalaci nebo poškozené 
elektrické zásuvky.

Při instalace zařízení dodržujte veškerá pravidla týkající se bezpečnosti elektrických zařízení.
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BEZPEČNOST

Nedovolte, aby k zařízení měly přístup děti.
Nedovolte, aby proud vzduchu vystupující 
ze zařízení směřoval přímo či nepřímo proti 
plameni.

Zabraňte, aby se zařízení dostalo do styku s vý-
bušnými a snadno vznětlivými kapalinami.

Nezakrývejte potrubí, pokud je zařízení v pro-
vozu.

V případě, že  zařízení bude vydávat nezvyklý hluk či  z něj bude vycházet kouř, odpojte zařízení od napájení a 
kontaktujte obchodníka.

POUŽÍTÍ

Zařízení je koncipováno tak, aby umožňovalo opětovnou recyklaci tepelné energie. Stává se tak součástí systému, který zabezpeču-
je energetickou úspornost stavby.

Zařízení:
 · Nelze použít pouze jako zdroj tepla
 · Je navrženo tak, aby přispívalo ke stálé cirkulace vzduchu v domácnosti.
 · Je určeno pro montáž na zeď.
 · Je navrženo pro nepřetržitý provoz.

Vzduch, který do zařízení vstupuje, nesmí obsahovat: hořlavé výpary, výbušný prach/výpary, chemické výpary, saze, olej, vláknitý 
materiál ani patogenní či jinak škodlivé látky.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Zařízení je navrženo pro použití ve vnitřních prostorách v rozsahu teplot od 1 do 40 stupňů Celsia a maximální relativní vlhkosti do 97 %.
Vzduch, který do zařízení vstupuje a který z něj vystupuje, musí mít teplotu v rozmezí mezi -20 a 50 stupni Celsia.
Klasifikace IP vztahující se na pevné předměty a kapaliny: 
 IP 24 pro zařízení, jenž jsou vybavena potrubím.

Na vývoji zařízení se neustále pracuje, a proto mohou být mezi jednotlivými modely drobné rozdíly v technických specifikacích. 

Aktuální dokumentace je k dispozici na webových stránkách www.dukavetrani.cz

R6, R4 & R25 
(POVŠIMNĚTE SI, ŽE R25 MÁ EXTERNÍ PŘEDNÍ ČÁST S MŘÍŽKOU - VIZ OBRÁZEK NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ.)

Rozměr 
(mm):

Model ØD B H L* L1 B2 H2 L2

R25 105 165 165 300 - 570 30 240 260 133

R4 105 205 205 300 - 570 50 240 260 133

R6 155 240 240 250 - 470 86 280 300 137

* Lze dokoupit prodlužovací trubku 1000 mm 
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Uživatelská příručka
DUKA ONE R25-R4-R6

DUKA ONE  se sestává z vnitřní části, výměníku umístěného ve stěnovém držáku, filtrů a venkovní části. 
K reálné recyklaci dochází v prostoru výměníku, který je pomoci filtrů chráněn před prachem a nečistotami. 

Ventilátor, který zajišťuje potřebný střídavý vstup a výstup vzduchu, je umístěn na vnitřní straně výměníku ve stěnovém držáku. 
Vnitřní část je vybavena uzavíracím uzávěrem, takže zařízení lze uzavřít, pokud je mimo provoz. 
Vnější část ochraňuje zařízení před průnikem vody a jiných částic.

Výměník.
Jeho proporcionálně rozměrný povrch zajišťuje optimální přenos energie mezi horkým vzduchem, který ze zařízení vystupuje, a chladným 
čerstvým vzduchem, který do zařízení vstupuje. Celé zařízení je navrženo tak, aby jeden motor s nízkou spotřebou byl schopen zajistit 
potřebný proudu vzduchu a to jak na výstupu tak i vstupu do zařízení. 
Tímto způsobem se dosahuje značných úspor a účinné recyklace. 

Ventilátor zabezpečuje 
řádné proudění vzduchu

Instalace na vstupu. Zhotoveno ze silného plastu.
Vnější ochrana proti bouři

je zajištěna pomocí ochranné mřížky. 
Tak je zabezpečeno potřebné zásobení vzduchem-

a zároveň se předchází vniknutí rozměrných předmětů
do vnitřního prostoru. 

(zde vidíte model R25) 

  Distanční rámeček i
  u některých modelů

Vnitřní přední část. Uzavírací klapka je 
vestavěna do přední části a dochází k jejímu uzavření, pokud je zařízení mimo provoz.
(Zde vidíte model R25)

Filtry chrání výměník před nečistotami  
a zajišťují přívod čerstvého a čistého vzduchu.

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ
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Pasivní ventilace 
Zařízení funguje jako pasivní ventil, který reguluje čerstvý vzduch. Ventilátor je vypnutý, uzavírací ventil je otevřený a dochází tak k přirozené 
výměně vzduchu. Této vlastnosti se například využívá, jestliže na další dobu opouštíme náš domov, jak je to mu v době dovolené.

Ventilace a čerstvý vzduch 
V letním období může být příjemné vpustit do vnitřních prostor budovy čerstvý vzduch, který není předehřátý ve výměníku. V noci se tak 
dosahuje příjemného chladícího účinku. 

Ventilace a větrání
 Této funkce se využívá pouze za účelem realizace odvodu použitého vzduchu z vnitřních prostor budovy. Lze jí výhodným způsobem využít, 
pokud si přejete dosáhnout rychlého účinku ventilace. Jestliže je však v budově nainstalováno více jednotek tohoto zařízení, je vhodné v 
letním období kombinovat ventilační účinky jak vzduchu vstupujícího tak i vystupujícího. Tohoto účinku lze dosáhnout tak, že vzduch nechá-
me vstupovat do pokojů a ložnice a naopak vycházet z obývacího pokoje. V noci je tak zajištěn ochlazující účinek. 

Recyklace tepla 
V rámci této funkce dochází k recyklaci energie prostřednictvím vnitřního tepla, které předehřívá vstupující čerstvý vzduch.  Děje se tak v 
rámci ventilačních cyklů:

Cyklus 1
Teplý vzduch je odsáván z vnitřních prostor budovy. Když prochází výměníkem, dochází k ukládání tepla a vlhkosti v keramickém výměníku.   
Takto se recykluje až 90% energie. Po dobu 70 vteřin dochází k přenosu tepla do výměníku, a poté se ventilátory přepnou do režimu pro 
přívod čerstvého vzduchu. 

Cyklus 2
Čistý a čerstvý vzduch čerpaný z prostoru mimo budovu prochází 
výměníkem, přičemž dochází k jeho předehřání prostřednictvím
 vnitřního tepla, a také k ukládání ve výměníku. Po dobu 70 vteřin
 dochází k přenosu tepla z výměníku na vstupující vzduch, a poté se  
ventilátory přepnou opět do režimu pro odvod vzduchu.  

JAKÝM ZPŮSOBEM PRACUJE DUKA ONE?

V pohotovostním režimu je uzávěr otevřený, takže čerstvý vzduch může procházet zařízením. 
Po vypnutí ventilátoru se uzávěr automaticky zavře. 

.

JAK FUNGUJE VNITŘNÍ UZÁVĚR?
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0 - 3 mm A

Luk sprækkerne 
med fx fugemasse

min 3°

INSTALACE A NASTAVENÍ

Způsob instalace se může u různých modelů vzájemně lišit a to z důvodu odlišné konstrukce tělesa ventilátoru - základní princip je však 
tento:
1. Vyvrtejte do zdi otvor.
Velikost a umístění otvoru je zřejmé obrázku a tabulky níže. 
Před tím, než zařízení umístíte, vezměte v úvahu skutečnost, jakým způsobem bude zařízení připojeno k elektrické síti.

Ø 180

min 500

min 500

m
in

 5
00

A

A
A-A

              Pokud je standardně dodávaná trubka krátká, lze zakoupit trubku o délce 1 m.

2. Vyvrtaným otvorem ve zdi protáhněte trubku. Upravte délku trubky s přihlédnutím k síle zdi. V úvahu přitom vezměte umístění vnější 
mřížky.

Na vnitřní straně musí trubka vyčnívat 3 mm ze zdi.  Na vnější 
straně zdi budovy musí trubka vyčnívat maximálně 10 mm ze 
zdi (rozměr A).
Trubka musí směřovat dolů v úhlu 3 stupně, aby byl zajištěn od-
vod zkondenzované vlhkosti a dešťové vody.

PŘED PROVEDENÍM NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU.

7 7

Typ: A A-A

R25 120 300 - 570

R4 120 300 - 570

R6 180 250 - 470

3 mm

www.dukavetrani.cz

NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY - ZPŮSOBILO BY TO NARUŠENÍ SPRÁVNÉ FUNKCE 
ZAŘÍZENÍ. 

Ø

mm m
m

mm
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Uživatelská příručka
DUKA ONE R25-R4-R6

3. Pomocí těsnící hmoty/pěny utěsněte mezeru mezi teleskopickou trubkou a zdí. 
Jednotku výměníku umístěte do nástěnného držáku, jak ukazuje obrázek.

4. Odejměte přední část a to tak, že stisknete dvě tlačítka, která se nacházejí po straně.  

5. Odejměte přední část.

6. Nyní vyvrtejte otvory potřebné pro upevnění ventilátoru. V průběhu instalace vezměte v úvahu způsob připojení k elektrické síti. Použijte 
přiložené šrouby a hmoždinky.

7. Nasaďte přední část. 
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8. Připojte elektrické napájení podle schématu na straně 11. Na stěnu připevněte montážní desku.

   

Lean the mounting tem-
plate against the wall and 

mark four holes for expan-
sion anchors as well as 

holes for routing the cable. 

Take off the mounting tem-
plate, drill the holes and insert 

the expansion anchors. 

Lean the mounting plate 
unit against the wall and 

screw it to the wall.

Ventilation unit 

Filter 

Air flow rectifier 

Air flow rectifier 

Ceramic regenerator

Filter 

Přiložte montážní šablonu 
na stěnu, vyznačte 4 otvory 
a směr vedení

Odejměte montážní šablonu, 
vyvrtejte otvory a vložte do nich 
sadu kotvících hmoždinek

Přiložte montážní desku ke 
stěně a upevněte ji
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Uživatelská příručka
DUKA ONE R25-R4-R6

Zařízení je schváleno pro provoz v jednofázové napájecí síti AC 100-230 V / 50-60 Hz. Elektroinstalaci je třeba provést v souladu s pokyny 
v této příručce. Veškeré vodiče musí mít min. 0,5 a max. 0,75 mm2 a musí být stíněné. Signální vodiče musí mít min. 0,25 mm2 a musí 
být stíněné. 
Jednotlivé jednotky lze připojit sériovým či paralelním způsobem a lze je ovládat prostřednictvím hlavní jednotky.
  
U většinu budov doporučujeme, aby každé zařízení bylo provozováno samostatným způsobem. Pro dosažení maximálního pohodlí lze 
jednotlivá zařízení uzpůsobit podle specifických podmínek každé jednotlivé místnosti.

SCHÉMA PRO MODEL R25 A R4

PŘIPOJENÍ

PŘED PROVEDENÍM INSTALACE ODPOJTE ZAŘÍZENÍ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ. VEŠ-
KERÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚT K TOMU AUTORIZOVANÝ 
ELEKTROINSTALATÉR. NESPRÁVNĚ PROVEDENÉ PŘIPOJENÍ MŮŽE BÝT DŮVODEM 
ZÁNIKU ZÁRUKY.

XS3

CN7
TB2

TB1

TB3 L
1
2
3

1
2
3

4
5
6

L
G
D
+
N
L
G
D
+
N

XS4

A1 Ventilator 
controller

XS2 XS1

1~100-230 V
50-60 Hz

Malý elektrický přepínač mezi kontaktem 1 a 2  nebo 2 a 3 na kartě CN7 určuje směr proudění vzduchu v rámci ”ventilačního 
režimu”.

• Ventilace s odvodem vzduchu. Posuvný přepínač se musí nacházet mezi kontakty 1 a 2 (jedná se o tovární nastavení). 
• Ventilace s přívodem čerstvého vzduchu. Posuvný přepínač se musí nacházet mezi kontaktem 2 a 3.
• Režim recyklace tepla. Jestliže je posuvný přepínač mezi kontakty 1 a 2 nebo 2 a 3 na kartě CN7 ve stejné poloze, 

jednotlivé ventilátory se během provozu spustí ve shodném směru. Jestliže je poloha opačná, spustí se jeden ventilátor 
v režimu odvodu vzduchu a druhý v režimu přívodu vzduchu. 

Deska plošného spoje 
ventilátoru
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SCHÉMA SÉRIOVÉHO ZAPOJENÍ R25 A R4
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1~100-230 V
50-60 Hz

1~100-230 V
50-60 Hz

TO THE NEXT 
VENTILATOR

Ventilator no.1 Ventilator no.10 Ventilator no.11

NASTAVENÍ VENTILÁTORŮ U MODELŮ R25-R4 A R6

Ventilátory lze ovládat pomocí dálkového ovladače nebo přímo pomocí tlačítek na přední straně. 

Tlačítka na kontrolním panelu na boku přední strany
.

Speed switch

Ventilation mode switch

Rychlost 3 
Maximální průtok vzduchu

Směr ventilátoru 
Ventilátor pracuje pouze v režimu odvodu či přívodu vzduchu (v závislosti na 
nastavení posuvného přepínače CN7 na kontrolním panelu). 

Ventilátor je vypnut 
Uzavírací klapka je uzavřena.

Recyklace tepla
Dochází k recyklaci tepla a ventilátor pracuje střídavě v jednom či druhém směru.

Rychlost 2 
Střední průtok vzduchu.

Přívod čerstvého vzduchu  
Bez ohledu na polohu posuvného přepínače CN7 na kontrolním panelu se 
ventilátor vždy přepne do režimu přívodu čerstvého vzduchu. 

Rychlost

Nastavení směru ventilace

K dalšímu
ventilátoru

KAŽDÝ VENTILÁTOR JE TŘEBA UZEMNIT!
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Turning ventilator 
ON/OFF 

Speed changeover 

Natural air supply
The shutters are open, 
the fan does not run.  

Night mode 
The ventilator switches to the first 
speed in the darkness.

Air supply
The ventilator continually supplies fresh 
air to the room no matter of  CN7 
jumper position).

Regeneration
The ventilator switches between supply 
and extract mode each 70 seconds 
with heat regeneration. 

Ventilation1

The ventilator operates either in extract 
or supply mode at selected speed 
depending on CN7 jumper position. 

Humidity set point setting 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Nastavte tlačítko rychlosti do polohy   a ventilaci na  za účelem použití dálkového ovládání. 

1. Zapnutí či vypnutí ventilátoru.
Zapnout/vypnout
Nastavení rychlosti Stupeň 1 – 2 – 3 – OFF 
V případě sériového či paralelního připojení více ventilátorů kontroluje rychlost všech jednotek hlavní zařízení.

2. Úsporný režim

Zapnout/vypnout

3. Rychlost 

Stupeň 1

Stupeň 2

Stupeň 3

4. Provozní funkce

Pasivní ventilace
Ventilátor nepracuje, avšak uzavírací klapka je otevřená.

Režim přívodu čerstvého vzduchu
Bez ohledu na nastavení CN7 se ventilátor přepne do režimu přívodu čerstvého vzduchu. 

Režim ventilace
Ventilátor pracuje buď v režimu přívodu čerstvého vzduchu či odvodu vzduchu, v závislosti na nastavení CN7.

Režim recyklace tepla
Ventilátor pracuje po dobu 70 vteřin v režimu přívodu čerstvého vzduchu a potom po dobu 70 vteřin v režimu odvodu vzdu-
chu. 

5. Nastavení vlhkosti 
V rámci režimu recyklace tepla stiskněte jedno za tří tlačítek - v rámci režimu odvodu vzduchu dochází ke sledování úrovně vlhkosti. 
Pokud hladina vlhkosti přesáhne nastavenou úroveň, přepne se ventilátor do polohy 3, a to až do okamžiku, kdy se hladina vlhkosti opět 
bude nacházet na nastavené úrovni. 

Nastavení vlhkosti se deaktivuje stiskem jednoho z tlačítek pro ovládání rychlosti. 

Úroveň vlhkosti  45%

Úroveň vlhkosti  55%

Úroveň vlhkosti  65%

NASTAVENÍ VLHKOSTI LZE AKTIVOVAT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Zapnutí/vypnutí ventilátoru

Nastavení rychlosti 1-2-3

Pasivní ventilace
Ventilátor nepracuje, avšak
uzavírací klapka je otevřená.

Ventilace 
V závislosti na nastavení CN7, volba 
režimu odvodu či přívodu čerstvého 
vzduchu

Nastavení vlhkosti

Úsporný noční režim
Ventilátor se sepne do polohy 1

Funkce přívodu čerstvého vzduchu
Bez ohledu na polohu CN7 ventilátor 
vždy pracuje v režimu přívodu čerstvé-
ho vzduchu 

Režim recyklace tepla
Střídavě po dobu 70 vteřin, režim 
přívodu a odvodu vzduchu
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Před provedením jakékoli údržby odpojte zařízení od 
elektrického napájení.

V rámci údržby zařízení je třeba z ventilátoru pravidelně utírat prach, provádět čištění a výměnu filtrů.

 

1. Otření nečistot ventilátoru (1x za rok) 

Ventilátor otřete přes mřížku v přední části nebo tak, 
že přední část sejmete a ventilátor očistíte. 
Při čištění nepoužívejte vodu, rozpouštědla ani ostré 
předměty. 

2. Čištění filtrů (3x až 4x za rok) 

1. Na stav filtru upozorňuje zvláštní alarm.  Po 
výměně filtru stiskněte tlačítko On/Off na 
dálkovém ovládání a podržte ho po dobu 10 
vteřin - poté dojde k resetování signálu alarmu. 
Alarm je nastaven na 90 dní.

2. Podle stupně znečištění lze filtry omýt či vyluxovat. 
3. Před opětovnou instalací nechte filtry osušit. 

Filter 

Air flow rectifier 

Air flow rectifier 

Ceramic regenerator

Filter 

Výměna baterie dálkového ovládání. 

Po delší době provozu může být třeba provést výměnu baterie 
dálkového ovládání. 

Pokud ventilátor na příkazy dálkového ovládání nereaguje, je třeba 
provést výměnu baterie. 

Výměnu baterie provedete tak, že vytáhnete lůžko baterie z dálkového 
ovladače. Použijte baterii typu CR 2025.

Vložte novou baterii do lůžka a zatlačte ho nazpět dovnitř dálkového 
ovladače.

 

ÚDRŽBA

Take off the ventilation unit Clean the impeller blades

RESETOVÁNÍ ALARMU FILTRŮ PODLE POKYNŮ 
UVEDENÝCH NA WWW.DUKAVENTILATION (FAQ TÝKAJÍCÍ SE DANÉHO MODELU)
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Uživatelská příručka
DUKA ONE R25-R4-R6

Problém Možná příčina Odstranění závady

Zařízení se nechce spustit

Není připojeno elektrické napájení.
•  Ujistěte se, že zařízení je připojeno k elektrickému napájení 
a že spínač je v poloze zapnuto. Přesvědčte se, že připojení je prove-
deno správným způsobem.

Motor je zablokován nebo lopatkám něco vadí v 
otáčení.

•  Zařízení vypněte. 
•  Ujistěte se, že motor není zablokován. 
•  Očistěte lopatky ventilátoru. Uveďte zařízení do provozu.

Automatický spínač se sám 
spíná.

Možný zkrat v elektrické síti.
•  Zařízení vypněte 
•  Kontaktujte obchodníka.

Přiváděný vzduch má nízkou 
teplotu.

Filtr je ucpaný. Vyčistěte či vyměňte filtr výměníku. 

Výměník tepla je promrzlý.
•  Zkontrolujte námrazu na výměníku. 
•  Vypněte zařízení a nechte námrazu odtát.

Nízký průtok vzduchu
Nastavení je na nejnižším stupni. Nastavte vyšší rychlost.

Filtry, ventilátory nebo výměník tepla jsou 
ucpané.

•  Vyčistěte či vyměňte filtr 
•  Vyčistěte ventilátory a výměník.

ZÁVADY  A JEJICH ŘEŠENÍ

PŘECHOVÁVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení přechovávejte v původním balení, v suché a větrané místnosti, při teplotě + 5 až + 40 stupňů.
V prostorech, kde se zařízení přechovává, se nesmějí vyskytovat agresivní a jiné chemické výpary. Je třeba se také vyvarovat toho, 

aby zařízení bylo vystaveno trvalému tlaku.
Při zvedání zařízení používejte příslušné pomůcky, abyste předešli jeho poškození v důsledku pádu.
POZOR: Veškeré elektroinstalační práce musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Zařízení je možno přepravovat jakýmkoli vozidlem za předpokladu, že bude zajištěna jeho ochrana před poškozením a povětrnostními 

vlivy.
Při přesunu zařízení je třeba zabezpečit jeho ochranu před nárazy a pádem.

ZÁRUČNÍ USTANOVENÍ

Společnost DUKA Ventilation na zařízení poskytuje záruku v trvání 24 měsíců od data zakoupení, u prodejce, a to za podmínky, že  byly 
dodrženy veškeré povinnosti uvedené ve specifikaci zařízení, v pokynech pro jeho užívání, přechovávání a přepravu.

Závady na zařízení, jenž mají svůj původ ve výrobních vadách, jsou rovněž kryty v rámci záruční lhůty o délce 60 měsíců.
Záruka se NEVZTAHUJE na:
• Pravidelnou údržbu.
• Nastavení a demontáž zařízení.
• Uvedení zařízení do provozu.
V případě reklamace předložte prodejní doklad. Zařízení musí být používáno v souladu s pokyny, jenž jsou uvedeny v uživatelské příručce.
Jestliže bude třeba na zařízení provést záruční servis, kontaktujte prodejce/společnost, která prováděla instalaci zařízení.
Společnost DUKA Ventilation nepřebírá odpovědnost za záruční závazky, které byly učiněny bez předchozí dohody s námi či s naším 

distributorem. 
Záruka se neuplatní v níže uvedených případech:
• Pokud zařízení není nastaveno v souladu s pokyny pro jeho instalaci, což se vztahuje i na jeho součásti.
• Pokud veškerá elektroinstalace nebyla provedena správně v souladu s pokyny, jenž jsou uvedeny v uživatelské příručce.
• Pokud na zařízení nebyla prováděna pravidelná údržba.
• Pokud skříň zařízení či součásti v této skříni vykazují viditelné poškození.
• Pokud byly k zařízení přidány další technické součásti či pokud technické součásti byly ze zařízení odebrány.
• Pokud bylo zařízení užíváno nesprávným způsobem.
• Pokud nebyly dodrženy pokyny pro užívání zařízení.
• Pokud bylo zařízení připojeno k elektrické síti, která neodpovídá specifikacím v uživatelské příručce, obecně napájení stříd. proudem.
• Pokud byla na zařízení provedena neoprávněná oprava.
• Pokud platnost záruky vypršela.
• Pokud nebyly dodrženy pokyny ohledně přepravy.
• Pokud nebyly dodrženy pokyny ohledně přechovávání.
• Pokud k poruše zařízení došlo v důsledku Vyšší moci (požár, zaplavení, zemětřesení, nešetrné zacházení)
• Pokud chybí prodejní doklad.

VĚŘÍME, ŽE S NAŠÍM VÝROBKEM BUDETE SPOKOJENI

POKYNY PRO OPTIMÁLNÍ PROVOZ ZAŘÍZENÍ
JSOU UVEDENY V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE
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