NÁVOD NA INSTALACI

Sada pro opravu topné
rohože a kabelu

230V 50Hz IPX 7

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ
• Nůž nebo holící kleště.
• Lisovací kleště pro dutinky 1,5 mm2 a 2,5 mm2.
• Horkovzdušnou pistoli pistnebo propan-butan hořák.

ZÁSADY ÚSPĚŠNÉ OPRAVY
• Při odizolování pláště kabelu dbáme na to, abychom neporušili ochranné opletení.
• Při odizolování vnitřní izolace odporového vodiče nebo přívodního kabelu dbáme, aby nedošlo k zářezu do tohoto vodiče.
• Jednotlivé žíly zkrátíme tak, aby se vnitřní spojky nepřekrývaly.
• Před lisováním kovových lisovacích spojek si nasuneme na vodič smrštitelné trubičky.
• Nikdy nelisujeme odporový drát k odporovému drátu, ale vždy použijeme přechodový prvek – měděný drát
(vždy provádíme dvě spojky sériově umístěné za sebou).
• Kovové lisovací spojky lisujeme kleštěmi pro tento účel určenými.
• Smršťování provádíme při teplotě 120 až 200 °C, nikdy nepoužívejte vyšší teplotu. Pokud bude povrch matný, znamená to,
že byla použita vyšší teplota než 200 °C a spoj nelze považovat za bezpečný.
• Po smrštění vnitřních izolačních trubiček počkáme, až hmota vychladne a po vychladnutí smršťujeme vnější izolační trubičku.

PRACOVNÍ POSTUP
• Přerušený kabel v podlaze vždy v dostatečné délce odkryjeme (vysekáme) cca 400 mm, aby se mohla provést dvojitá spojka.
• Kabel důkladně očistíme.
• Konce kabelů odizolujeme, nasuneme smršťovací trubičky. (obr. 1)
• Zalisujeme dutinky. (obr. 2)
• Přetáhneme přes spoj smršťovací trubičku 3,2/0,6 nebo 6,4/2. (obr. 3)
• Trubičky rovnoměrně smrštíme, po vychladnutí rovnoměrně nasuneme plášťovou smršťovací trubičku a smrštíme. (obr. 4)
• Spojka je hotova, necháme vychladnout. Můžeme přejít na výrobu druhé spojky dle stejného postupu. (obr. 5)
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Omezená záruka
- Záruka specifikovaná v tomto dokumentu se vztahuje pouze na elektrické topné kabely uniKABEL / topKABEL (dále jen
jako „výrobek“ či „výrobky“).
- Prodávající zaručuje, že každý výrobek bude bez závad na materiálu a provedení. V případě, že výrobek nebude fungovat v souladu s touto zárukou, prodávající vyřídí kupujícímu uplatněnou reklamaci dle pravidel pro poskytování záruky
a níže uvedených podmínek omezené záruky.
2. Podmínky
- Záruka je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli a jen na výrobek sloužící k běžnému používání.
- Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruku v trvání 24 měsíců od převzetí prodaného výrobku kupujícím.
- Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu vadné součásti výrobku.
- Právo na výměnu výrobku, nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.
- Podmínkou pro uplatnění každého práva ze záruky přitom je, že:
a) výrobek byl instalován, uveden do provozu a vždy provozován v souladu s návodem k instalaci a obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny autorizovaným servisem,
c) Kupující vždy předloží při reklamaci platný doklad o nabytí výrobku a údaje spojené s odbornou instalací výrobku
- INSTALAČNÍ PLÁN (viz předchozí strana), zvláště pak údaje o měření topného okruhu (tolerance -5/+10%) od štítkové
hodnoty.
3. Nároky na uplatnění záruky
- Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším
autorizovaném servisu. Zároveň musí autorizovanému servisu umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době servisního místa.
- Každé právo ze záruky je nutno uplatnit v příslušném autorizovaném servisu bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do konce záruční doby, jinak zaniká.
- Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejího
řešení. Kupující je povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost potřebnou k prokázání uplatnění práva z
odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
- Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy autorizovaným servisem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozí větě.
- Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat kupujícímu čitelnou kopii opravného listu. Opravný
list slouží k prokázání práv kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem opravného listu zkontrolujte jeho obsah
a kopii opravného listu pečlivě uschovejte.
- Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna, nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytneli kupující autorizovanému servisu shora uvedenou součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu i autorizovanému servisu veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
- V případě žádosti prodávajícího se neshodné nebo vadné výrobky stanou po jejich výměně majetkem prodávajícího.
4. Žádné implikované nebo jiné záruky
- Záruka a opravné prostředky obsažené v podmínkách omezené záruky jsou jedinou zárukou prodávajícího na výrobky
a nahrazují veškeré další záruky, ať výslovné nebo implikované, včetně, ale nejen záruk obchodovatelnosti nebo
způsobilosti pro konkrétní účel. Tyto záruky jsou tímto vyloučeny.
- Tyto podmínky stanovují výlučnou odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu a výlučné a jediné opatření kupujícího
v souvislosti s vadnými nebo neshodnými výrobky, které prodávající dodal kupujícímu, ať už jsou takové škody založeny
na záruce, která není výslovně specifikována v těchto podmínkách, podle smluvní či občanskoprávní odpovědnosti,
a to i v případě, že prodávající byl o takových závadách informován nebo si jich je vědom.
5. Omezení a podmínky
- Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo
poškození výrobku (včetně poškození způsobenými poruchami v elektrické síti, nevhodný mi provozními podmínkami aj.),
případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku), ani na výrobek použitý nad rámec běžného
používání.
- Tato záruka se nevztahuje na škodu, vadu výrobku či na nefunkčnost výrobku způsobenou vyšší mocí nebo zneužitím.
- Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se k výrobku váží podle kogentních
ustanovení zvláštních právních předpisů.
Jakékoli bližší informace o záruce a autorizovaných servisech poskytne:
- prodávající
- dovozce, na adrese:
ALPHATEC comfort systems s.r.o., V přístavu 1585/20, 170 00 Praha 7, Tel. +420 724 551 223
www.topeni-chlazeni.cz
www.vykurovanie-chladenie.sk

Více informací na:

www.termokabel.cz
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tel. +420 724 551 223
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