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Šis vartotojo vadovas yra pagrindinis naudojimo dokumentas, skirtas techniniam, techninės priežiūros ir eksploatavimo personalui.

Instrukcijoje pateikiama informacija apie „Solo RA1-35-9 R“ (V.2) įrenginio ir visų jo modifikacijų paskirtį, technines detales, veikimo principą, 
dizainą ir montavimą.
Techniniai ir techninės priežiūros darbuotojai turi turėti teorinį ir praktinį išsilavinimą vėdinimo sistemų srityje ir sugebėti dirbti 
laikydamiesi saugos darbo vietoje taisyklių, taip pat šalies teritorijoje taikomų statybos normų ir standartų.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Montuojant ir eksploatuojant įrenginį, turi būti laikomasi visų vartotojo vadovo 
reikalavimų, taip pat visų taikomų vietinių ir nacionalinių statybos, elektros ir techninių 
normų bei standartų.
Prieš prijungdami, atlikdami techninės priežiūros, priežiūros ir remonto darbus, atjunkite įrenginį nuo 
maitinimo šaltinio.
Montuoti ir prižiūrėti leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams, turintiems leidimą dirbti iki 
1000 V elektros įrenginiams. Prieš pradedant darbą, būtina atidžiai perskaityti šią vartotojo 
instrukciją.
• Prieš pradėdami montuoti, patikrinkite, ar nėra matomų sparnuotės, korpuso ir grotelių 

pažeidimų. Korpuso viduje neturi būti pašalinių daiktų, galinčių pažeisti sparnuotės 
mentes.

• Montuodami įrenginį venkite korpuso suspaudimo! Korpuso deformacija gali sukelti 
variklio strigimą ir per didelį triukšmą.

• Neleistinas netinkamas prietaiso naudojimas ir bet kokie neteisėti pakeitimai.
• Saugokite prietaisą nuo nepalankių atmosferos veiksnių (lietaus, saulės ir pan.).
• Transportuojamame ore neturi būti dulkių ar kitų kietų priemaišų, lipnių medžiagų ar pluoštinių 
medžiagų.
• Nenaudokite įrenginio pavojingoje ar sprogioje aplinkoje, kurioje yra spirito, benzino, 

insekticidų ir pan.
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• Neuždarykite ir neužblokuokite įsiurbimo ar ištraukimo angų, kad užtikrintumėte efektyvų oro srautą.
• Nesėdėkite ant įrenginio ir nedėkite ant jo jokių daiktų.
• Šiame vartotojo vadove pateikta informacija buvo teisinga rengiant dokumentą.
• Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo gaminių technines 

charakteristikas, dizainą ar konfigūraciją, kad būtų įtraukta naujausia technologinė 
pažanga.

ĮSPĖJIMAS! Panašiai kaip ir naudojant kitus buitinius elektros prietaisus, kai 
naudojamas šis ventiliatorius, reikia laikytis šių pagrindinių taisyklių:
• Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis ar drėgnomis rankomis.

• Niekada nelieskite įrenginio basomis.

Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar 
protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos 
prižiūrėtų ar nurodytų naudoti prietaisą asmuo, atsakingas už jų saugumą.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.

Prijungimas prie maitinimo tinklo turi būti atliekamas atjungimo būdu, kuris pagal elektros 
instaliacijos taisykles yra įmontuotas į fiksuotą laidą ir turi kontaktų atskyrimą visuose 
poliuose, kad būtų galima visiškai atjungti III kategorijos viršįtampio sąlygomis.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios 
kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus saugai.

Prieš nuimdami apsaugą, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš maitinimo tinklo.

Turi būti imtasi atsargumo priemonių, kad būtų išvengta atgalinio dujų srauto į patalpą iš atvirų dujų 
ar kitų kurą deginančių prietaisų.

PRODUKTAS TURI BŪTI ATSISAKYTAS PASLAUGOS GALIOJIMO PABAIGA.
NETEISKITE ĮRENGINIO KAIP NESORTUOTŲ Namų ūkio atliekų.
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Solo RA1-35-9 R (V.2)

TIKSLAS
Ventiliatorius sukurtas taip, kad užtikrintų nuolatinį mechaninį oro mainus butuose, kotedžuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose buitinėse ir viešosiose 
patalpose. Ventiliatoriuje yra regeneratorius, leidžiantis tiekti šviežią filtruotą orą, šildomą ištraukiamo oro šilumos energijos rekuperacijos būdu.

Ventiliatorius skirtas montuoti ant išorinių sienų ir pertvarų. 
Įrenginys skirtas nuolatiniam darbui.

PRISTATYMO RINKINYS

VARDAS NUMBER

Solo RA1-35-9 R Solo RA1-35-9 R V.2

Ventiliatorius

Nuotolinio valdymo pultas

Plastikinis atsuktuvas

Montavimo plokštė

Putplasčio pleištai 1 vnt.

Atsarginės poliuretano putos 1 vnt. 

Vartotojo vadovas 1 vnt.

Pakavimo dėžutė 1 vnt.

1 vnt.

-
-

1 vnt.

1 komplektas

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1 komplektas

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

DIZAINO RAKTAS

Solo RA 1 35 L07 -9 R V.2
Kontrolės metodas

_-traukimo laido jungiklis

V.2 - nuotolinio valdymo pultas

Papildomos parinktys
R - maitinimo laidas

Ventiliacijos gaubto tipas
7 - MVMO 100 bV1s Apvalios metalinės grotelės 9 - 
MV102 V plastikinis vėdinimo gaubtas

Kanalo ilgis [mm]
_ - 380
L05 - 500
L07 - 700
Nominalus oro srautas [m3/h] 

Priekinio skydo tipas

1 - su dekoratyvine plastikine dangteliu
Įmontuota valdymo sistema
A - įrengta valdymo sistemaOro 
kanalo skerspjūvio formaR - 
apvalus
Solo serija
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TECHNINIAI DUOMENYS

Temperatūra patalpoje, kurioje sumontuotas ventiliatoriaus vidinis blokas, turi būti nuo +1 ˚C iki +40 ˚C, o santykinė drėgmė-iki 
65 % (nesikaupia kondensatas). Jei ventiliatoriaus naudojimo sąlygos viršija nurodytas ribas, išjunkite ventiliatorių. Užtikrinkite 
šviežio oro tiekimą per langus.
Transportuojamo oro temperatūra turi būti nuo -15 ˚C iki +40 ˚C. 
Ventiliatorius įvertintas kaip II klasės elektrinis prietaisas.
Apsaugos lygis nuo patekimo į pavojingas dalis ir vandens patekimą yra IP24.
Įrenginio konstrukcija nuolat tobulinama, todėl kai kurie modeliai gali skirtis nuo aprašytų šiame vadove.

Konkretaus modelio techniniai duomenys yra nurodyti etiketėje ant ventiliatoriaus korpuso.

Место для наклейки
(основные технические характеристики)

Bendri matmenys [mm]
150

35 305–380 (700*)

150 ø106

* ortakio ilgis „Solo RA1 35“ L07-9 R (V.2) modeliai.
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Solo RA1-35-9 R (V.2)

DIZAINAS IR FUNKCIJA

Ventiliatorių sudaro ortakis, vėdinimo įrenginys ir išorinis vėdinimo gaubtas. Oro kanale sumontuoti du filtrai, regeneratorius, atstumo 
žiedas ir du oro srauto lygintuvai.
Oro filtrai skirti išvalyti tiekiamą orą ir neleisti pašaliniams daiktams patekti į regeneratorių ir ventiliatorių.
Regeneratorius naudoja ištraukiamo oro šilumos energiją, kad sušildytų tiekiamo oro srautą. Regeneratorius yra izoliuotas šiluma specialiai tam skirta 
izoliacine medžiaga.

Vėdinimo įrenginys turi būti sumontuotas vidinėje sienos pusėje.

Ventiliacijos gaubtas turi būti sumontuotas išorinėje sienos pusėje. Jis naudojamas nukreipti orą ir užkirsti kelią vandens ir kitų objektų 
patekimui į ventiliatorių.

Išorinis vėdinimo gaubtas
Neleidžia tiesioginiam vandens ir pašalinių 
daiktų patekimui į ventiliatorių.

Oro kanalas

Poliuretano putos
Užtikrina glaudų kontaktą tarp 
ventiliatoriaus dalių.

Filtras
Išvalo tiekiamo oro srautą ir neleidžia
dulkių ir pašalinių daiktų patekimas

į ventiliatorių.
Apsaugo nuo užteršimo

regeneratoriaus.

Poliuretano putos
Užtikrina glaudų kontaktą tarp

ventiliatoriaus dalys.

Regeneratorius
Atgauna ištraukiamo oro energiją, 
kad sušildytų tiekiamo oro srautą.

Montavimo plokštė
Naudojamas vidiniam įrenginiui montuoti ant sienos.

Ribinis žiedas

Skirtas užtikrinti reikiamą atstumą tarp ventiliatoriaus 
ir regeneratoriaus.

Vidinis blokas
Yra apverčiamas ventiliatorius, kuris sukuria oro srautą. Turi 

dekoratyvinę plokštę.

Ventiliatorius veikia dviem ciklais, po 60 sekundžių.
I. CIKLAS. Kai šiltas pasenęs ištraukiamas oras teka per regeneratorių, kuris palaipsniui sugeria šilumą ir drėgmę. Per 60 sekundžių, kai 
regeneratorius sušyla, ventiliatorius perjungiamas į tiekimo režimą.

II CIKLAS. Šviežias įsiurbiamas oras iš išorės teka per regeneratorių, sugeria susikaupusią drėgmę ir yra įkaitinamas iki kambario temperatūros 
dėl regeneratoriuje susikaupusios šilumos. Per 60 sekundžių, kai keraminis regeneratorius atvės, ventiliatorius perjungiamas į oro išmetimo 
režimą ir ciklas atnaujinamas.

+ 20 ˚С

- 7 ˚С

60 s

+ 17 ˚С + 20 ˚С

- 10 ˚С
- 7 ˚С

60 s

+ 17 ˚С

- 10 ˚С
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MONTAVIMAS IR SĄRANGA

Prieš įrengdami įrenginį, perskaitykite vartotojo instrukciją.

NEGALIMA ĮRENGTO VENTILATORIAUS ORO KANALO SU DULKIAMS kaupiančiomis 
medžiagomis, tokiomis kaip užuolaidos, drabužių užsklandos ir pan.

TAI NEGALI ORO CIRKLAUS KAMBARE.

1. Išorinėje sienoje paruoškite apvalią šerdį. Skylės dydis parodytas paveikslėlyje žemiau.
A

AA

min 300

Ø 120
min 300

A

2. Įkiškite ortakį į sieną. Kad būtų lengviau montuoti, naudokite putų pleištus, pridedamus prie pristatymo. Teleskopinis ortakio galas 
turi išsikišti A atstumą, kad būtų galima sumontuoti išorinį vėdinimo gaubtą. Atstumas A nurodytas išorinio vėdinimo gaubto 
montavimo instrukcijoje.

Putplasčio pleištas

Montuodami ortakį įsitikinkite, kad iš išorės yra bent 3 mm 
nuolydis žemyn.Užpildykite tarpus tarp sienos

ir skylė su a
montavimo putos.

Oro ortakį galima nupjauti iš anksto apskaičiavus reikiamą ilgį 
arba pritvirtinus ortakį ant sienos (šiuo atveju būtina bent 3 mm 

turėti prieigą prie išorinės sienos dalies).

A

3. Sumontuotą regeneratorių įstatykite į ortakį.
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Solo RA1-35-9 R (V.2)

4. Atsuktuvu nuimkite priekinę vėdinimo įrenginio pusę.

5. Pritvirtinkite tvirtinimo plokštę ir pieštuku ar žymekliu pažymėkite kaiščių vietas. Gręžkite skyles ir įstatykite kaiščius. Tada 
pritvirtinkite tvirtinimo plokštę prie sienos ir įstatykite galinę vėdinimo įrenginio dalį į ortakį. Galinę ventiliacijos bloko dalį pritvirtinkite 
varžtais, pritvirtintais prie montavimo plokštės.

6. Įdėkite vėdinimo įrenginio priekinę pusę į pradinę 
padėtį ir atsuktuvu pritvirtinkite varžtu.
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JUNGIMAS SU MAITINIMU

IŠJUNGTI MAITINIMĄ IŠ VISO VEIKSMO SU ĮRENGINIU. ĮRENGINĮ BŪTINA 
KIEKVIETUOTAS ELEKTRIKAS PRIJUNGTI Į MAITINIMĄ.

ĮRENGINIO ĮRENGINIO ELEKTROS PARAMETRAI SUTEIKTI
GAMINTOJO ETIKETĖ.

Ventiliatorius skirtas prijungti prie vienfazio kintamosios srovės 220… 240 V, 50 Hz maitinimo tinklo naudojant maitinimo kabelį su gamykloje sumontuotu kištuku.

ĮSPĖJIMAS! Įrenginio negalima jungti per bet kokio tipo greičio reguliatorius - tiristorių, autotransformatorių, dažnį ir kt.
Ventiliatorius turi būti prijungtas prie stacionaraus maitinimo šaltinio per integruotą jungiklį, kurio tarpas tarp kontaktų visuose poliuose turi būti ne mažesnis kaip 3 
mm.

Įrenginyje yra elektros variklis, turintis du fiksuotus greičius.

„Solo RA1-35-9 R“ ventiliatoriaus valdymas naudojant traukimo laido jungiklį

Ventiliatorius prijungtas prie elektros tinklo naudojant laidą su kištuku su jungikliu ant laido. 

Perjungimas iš pirmo greičio į antrą atliekamas tik naudojant standartinį traukimo laido jungiklį.

220… 240 V, 50 Hz

ĮJUNGTI IŠJUNGTI

Greičio jungiklis
(greitis I-II)

VISI ĮRENGINIO SUDEDAMOSIOS DALYS SUDĖTINĖS DALYS
GAMYBOS KONFIGŪRACIJOS IR FORMOS VEIKSNIO PALAIKYMAS VISIŠKAI

PAGRINDINIS TINKAMAM IR NUOSEKLIAM VIENETO VEIKIMUI
Bet kokie neleistini įrenginio formos koeficiento pakeitimai arba 

nesugebėjimas prisijungti prie elektros jungčių DIAGRAMOS GAMINTOJĄ 
ATSISAKO NUO ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ GALIMŲ VEIKIMŲ

ĮRENGINIO GARANTIJA
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Solo RA1-35-9 R (V.2)

Ventiliatoriaus „Solo RA1-35-9 R V.2“ valdymas nuotolinio valdymo pultu

Ventiliatorius prijungtas prie elektros tinklo naudojant laidą su kištuku. Nuotolinio 

valdymo mygtukų funkcija parodyta paveikslėlyje žemiau.

Ventiliatoriaus veikimo greitį rodo spalvotas šviesos diodas, esantis vidinio įrenginio priekiniame skydelyje. Pirmasis 
(mažesnis) greitis atitinka žalią spalvą, antrasis (didesnis) greitis atitinka mėlyną šviesos diodo spalvą.
Nuotolinio valdymo komandų vykdymą patvirtina trumpalaikis vidinio bloko priekinio skydelio šviesos diodų ryškumo 
sumažėjimas.

Perjungiant
ventiliatorius įjungtas/išjungtas

Pirmojo (apatinio) nustatymas
ventiliatoriaus greitis

Antrojo (didesnio) ventiliatoriaus greičio 

nustatymas

Drėgmės perjungimas
jutiklis

Įjungiamas drėgmės 
jutiklis

Perjungimas naktį
ventiliatoriaus režimas

Įjunkite ventiliatoriaus 
naktinį režimą

Įjungus naudojant Įjungti išjungti nuotolinio valdymo pulto mygtuką, ventiliatorius pradeda veikti tokiu greičiu, kokiu jis buvo išjungtas.

Įjungus mygtukus Aš arba II, ventiliatorius pradeda veikti atitinkamu greičiu.

Jei drėgmės jutiklis įjungtas, tada, kai drėgmė viršija iš anksto nustatytą lygį, ventiliatorius persijungia į antrąjį (didesnį) greitį. 
Drėgmės jutiklio slenkstį galite reguliuoti sukdami potenciometro rankenėlę naudodami specialų plastikinį atsuktuvą.

Nenaudokite metalinio atsuktuvo, peilio ir pan. KOREGUOTI
VEIKSMAI, KAD nepažeistumėte grandinės plokštės.

Sureguliuokite drėgmės 
jutiklio slenkstį

90%
60%

Įjungus naktinį režimą, ventiliatorius dirba pirmuoju (mažesniu) greičiu 8 valandas. Per šį laiką ventiliatorius nereaguoja į 
drėgmės pokyčius. Šviesos diodo ryškumas sumažėja.
Pasibaigus šiam laikotarpiui, ventiliatorius grįš į ankstesnį darbo režimą. Naktinį režimą galima bet kada išjungti naudojant 
atitinkamą nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PRIEŠ PRIEŽIŪRA PRIEŽIŪRA ĮRENGINĮ IŠ MAITINIMO
VEIKLOS!

PRIEŠ PATIKRINKITE, kad ĮRENGINIS IŠJUNGTAS IŠ TINKLO TINKLŲ
APSAUGOS NUĖMIMAS.

Ventiliatoriaus priežiūra reiškia reguliarų ventiliatoriaus paviršių valymą nuo dulkių ir filtrų valymą bei keitimą. Prieiga prie 
pagrindinių įrenginių techninei priežiūrai ir priežiūrai yra tokia.
Atsukite priekinę ventiliacijos bloko pusę, atsukdami savisriegio varžtą. Atsukite 
keturis varžtus, laikančius ventiliacijos bloką, tada ištraukite jį iš ortakio. Todėl 
pašalinkite visus ventiliatoriaus elementus.

1. Išvalykite filtrus, kai jie užsikimšę, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
• Nuplaukite filtrus ir leiskite jiems išdžiūti. Įdėkite sausus filtrus į ortakį.
• Dulkių valymas leidžiamas.
• Filtro tarnavimo laikas yra 3 metai.
• Dėl naujų filtrų kreipkitės į pardavėją.

2. Netgi reguliariai prižiūrint filtrus, ant regeneratoriaus bloko gali susikaupti šiek tiek dulkių.
• Reguliariai valykite regeneratorių, kad užtikrintumėte aukštą šilumos grąžinimo efektyvumą.

• Ne rečiau kaip kartą per metus valykite regeneratorių dulkių siurbliu.
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3. Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas (kai reikia).
Jei ventiliatorius nereaguoja į nuotolinio valdymo mygtuko paspaudimą, 
tai nereiškia, kad reikia pakeisti bateriją.
Baterijos tipas yra CR2025.
Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją, išimkite baterijos 
laikiklį su baterija.
Pakeiskite bateriją ir įdėkite laikiklį su nauja baterija atgal į 
nuotolinio valdymo pultą.

+
CR2025

3V

+
CR2025

3V

GALIMOS GEDIMAI IR TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Galimos priežastysProblema Problemų sprendimas

Įsitikinkite, kad maitinimo linija tinkamai 
prijungta, kitaip pašalinkite ryšio klaidą.Nėra maitinimo šaltinio.

Įjungus ventiliatorių, 
ventiliatorius neįsijungia.

Išjunkite ventiliatorių. Išspręskite variklio strigtį ir 
sparnuotės užsikimšimą. Išvalykite peilius. Įjunkite 
ventiliatorių.

Variklis užstrigo, sparnuotės mentės yra suteptos.

Grandinės pertraukiklio suveikimas 
paleidžiant ventiliatorių.

Perkrova dėl trumpojo jungimo elektros 
grandinėje.

Išjunkite ventiliatorių.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Mažas nustatytas ventiliatoriaus greitis. Nustatykite didesnį greitį.

Mažas oro srautas. Išvalykite arba pakeiskite filtrą. Išvalykite ventiliatorių ir 
regeneratorių.

Filtrai, ventiliatorius arba regeneratorius yra užsikimšę.

Darbaratis užsikimšęs. Išvalykite sparnuotę.
Triukšmas, vibracija. Laisva užsukama ventiliatoriaus korpuso arba išorinio 

vėdinimo gaubto jungtis.
Priveržkite ventiliatoriaus arba išorinio vėdinimo 
gaubto varžtus.
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SANDĖLIAVIMO IR transportavimo taisyklės
• Laikykite įrenginį gamintojo originalioje pakuotės dėžutėje sausoje, uždaroje, vėdinamoje patalpoje, kurios temperatūra svyruoja nuo 

+5 ° C iki + 40 ° C, o santykinė drėgmė - iki 70 %.
• Sandėliavimo aplinkoje neturi būti agresyvių garų ir cheminių mišinių, sukeliančių koroziją, izoliaciją ir sandarinimo 
deformaciją.
• Naudokite tinkamą kėlimo mechanizmą, skirtą tvarkyti ir laikyti sandėliavimo darbus, kad išvengtumėte galimo įrenginio pažeidimo.

• Laikykitės tam tikros rūšies kroviniams taikomų tvarkymo reikalavimų.
• Prietaisą galima nešioti originalioje pakuotėje bet kokiu transportavimo būdu, tinkamai apsaugant nuo kritulių ir 

mechaninių pažeidimų. Prietaisą galima gabenti tik darbinėje padėtyje.
• Įkrovimo ir iškrovimo metu venkite aštrių smūgių, įbrėžimų ar šiurkštaus elgesio.
• Prieš pradinį įjungimą po transportavimo esant žemai temperatūrai, leiskite įrenginiui bent 3-4 valandas sušilti darbinėje 
temperatūroje.
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Solo RA1-35-9 R (V.2)

GAMINTOJO GARANTIJA
Gaminys atitinka ES normas ir standartus dėl žemos įtampos gairių ir elektromagnetinio suderinamumo. Mes 
deklaruojame, kad gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/30/ES, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl žemos įtampos (LVD) 2014/35/ES nuostatas ir CE ženklinimas Tarybos direktyva 93/68/EEB. Šis 
sertifikatas išduodamas atlikus pirmiau nurodyto produkto pavyzdžių bandymą.
Gamintojas garantuoja įprastą įrenginio veikimą 24 mėnesius nuo mažmeninės prekybos datos, jei vartotojas laikosi 
transportavimo, laikymo, montavimo ir naudojimo taisyklių. Jei garantinio veikimo metu įrenginio veikimo metu dėl 
gamintojo kaltės atsiranda kokių nors gedimų, vartotojas turi teisę nemokamai pašalinti visus gamintojo gedimus, 
atlikdamas garantinį remontą gamykloje. Į garantinį remontą įeina darbai, susiję su įrenginio veikimo sutrikimų 
pašalinimu, siekiant užtikrinti, kad vartotojas naudotų jį pagal numatytą eksploatavimo laikotarpį. Gedimai pašalinami 
pakeičiant ar suremontuojant įrenginio komponentus arba konkrečią tokio mazgo dalį.

Į garantinį remontą neįeina:
• įprastinė techninė priežiūra
• įrenginio montavimas/išmontavimas

• įrenginio sąranka

Norėdami pasinaudoti garantiniu remontu, vartotojas turi pateikti įrenginį, vartotojo vadovą su pirkimo datos antspaudu ir mokėjimo 
dokumentus, patvirtinančius pirkimą. Įrenginio modelis turi atitikti vartotojo vadove nurodytą modelį. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į 
pardavėją.

Gamintojo garantija netaikoma šiais atvejais:
• Vartotojas nepateikė įrenginio su visu pristatymo paketu, kaip nurodyta vartotojo vadove, įskaitant pateikimą su trūkstamomis naudotojo 

anksčiau išmontuotomis sudedamosiomis dalimis.
• Įrenginio modelio ir prekės ženklo nesutapimas su informacija, nurodyta ant įrenginio pakuotės ir vartotojo vadove.
• Vartotojas nesugeba laiku užtikrinti techninės įrenginio priežiūros.
• Išoriniai įrenginio korpuso pažeidimai (išskyrus išorinius pakeitimus, reikalingus montavimui) ir vidiniai komponentai, kuriuos sukėlė 
vartotojas.
• Įrenginio pertvarkymas arba inžineriniai pakeitimai.
• Gamintojo nepatvirtintų mazgų, dalių ir komponentų keitimas ir naudojimas.
• Netinkamas prietaiso naudojimas.

• Naudotojas pažeidė įrenginio montavimo taisykles.
• Naudotojas pažeidė įrenginio valdymo taisykles.
• Įrenginio prijungimas prie elektros tinklo, kurio įtampa skiriasi nuo nurodytos vartotojo vadove.
• Įrenginio gedimas dėl įtampos šuolių elektros tinkle.
• Vartotojas savo nuožiūra remontuoja įrenginį.
• Įrenginio remontą atlieka bet kurie asmenys be gamintojo leidimo.
• Įrenginio garantinio laikotarpio pabaiga.
• Naudotojas pažeidė įrenginio transportavimo taisykles.
• Naudotojas pažeidė įrenginio laikymo taisykles.
• Neteisingi veiksmai prieš padalinį, kuriuos atliko trečiosios šalys.
• Vieneto gedimas dėl neįveikiamos jėgos aplinkybių (gaisras, potvynis, žemės drebėjimas, karas, bet koks karo veiksmas, blokados).
• Trūksta plombų, jei tai nurodyta vartotojo vadove.
• Vartotojo vadovo nepateikimas su įrenginio pirkimo datos antspaudu.
• Trūksta mokėjimo dokumentų, patvirtinančių vieneto pirkimą.

VYKDYTI ČIA NUSTATYTUS REGLAMENTUS UŽTIKRINSITE ILGI IR
NEMOKAMA ĮRENGINIO VEIKIMAS.

VARTOTOJO GARANTIJOS REIKALAVIMAI PERŽIŪRĖTI TIK PATEIKUS
ĮRENGINIO MOKĖJIMO DOKUMENTAS IR VARTOTOJO VADOVAS SU

PIRKIMO DATOS antspaudas.
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PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

Vieneto tipas

Modelis

Serijos numeris

Pagaminimo data

Vieno kambario grįžtamojo energijos grąžinimo ventiliatorius

Solo _________________

Kokybės inspektorius
Antspaudas

PARDAVĖJO INFORMACIJA

Pardavėjas

Adresas

Telefono numeris

Paštu

Pirkimo data
Tai patvirtina, kad su vartotojo vadovu sutinkate su viso įrenginio pristatymu. Garantijos sąlygos yra 
pripažįstamos ir priimamos.

Kliento parašas
Pardavėjo antspaudas

MONTAVIMO SERTIFIKATAS

„Solo _________________“ įrenginys sumontuotas pagal šiame vartotojo vadove nurodytus 
reikalavimus.
Įmonės pavadinimas

Adresas

Telefono numeris

Montavimas
Visas techniko vardas
Įdiegimo data: Parašas:
Įrenginys buvo sumontuotas laikantis visų taikomų vietinių ir nacionalinių statybos, elektros ir 
techninių kodeksų ir standartų nuostatų. Įrenginys normaliai veikia taip, kaip numatė gamintojas.

Diegimo antspaudas

Parašas:

GARANTIJOS KORTELĖ

Vieneto tipas

Modelis

Serijos numeris

Pagaminimo data

Pirkimo data

Garantinis laikotarpis

Vieno kambario grįžtamojo energijos grąžinimo ventiliatorius

Solo _________________

Pardavėjas
Pardavėjo antspaudas
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