PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI

1. Omomierzem wykonaj ponowny pomiar rezystancji systemu grzewczego, następnie wynik
wpisz do Karty Gwarancyjnej. Narysuj schemat instalacji folii grzewczej wraz z trasami ułożenia
przewodów elektrycznych, czujnika temperatury NTC oraz termostatu.
2. Włącz system grzewczy I sprawdź pirometrem czy temperatura podłogi wzrasta.
3. Opcjonalnie wykonaj zdjęcia kamerą termowizyjną.
ZALECENIA:
1.

UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI,

2.

SPRAWDŹ DOLNĄ STRONĘ PANELI, DESKI PODŁOGOWEJ - W PRZYPADKU

NIERÓWNOŚCI, WYELIMINUJ JE
3.

PRACUJ W RĘKAWICZKACH OCHRONNYCH

4.

FOLIE GRZEWCZĄ INSTALUJ TYLKO I WYŁĄCZNIE WRAZ Z TERMOREGULATOREM

5.

NIE PRZEKRACZAJ MASYKMALNEJ TEMPERATURY PODŁOGI ( 29°C W

POMIESZCZENIACH UŻVTKOWYCH, 31 °C W ŁAZIENKACH)
6.

JEŚLI MOC ZAINSTALOWANEJ FOLII GRZEWCZEJ PRZEKRACZA 80% OBCIĄZENIA

DANEGO TERMOREGULATORA - ZASTOSUJ STYCZNIK!
7.

INSTALACJA OGRZEWANIA FOLIĄ GRZEWCZĄ MUSI POSIADAĆ WYŁĄCZNIK

RÓŻNICOWO-PRĄDOWY ≤30 mA W OBWODZIE ELEKTRYCZNYM
8.

UŻYWAJ ORYGINALNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU GRZEWCZEGO DREAM HEAT

9.

NIE UKŁADAJ FOLII GRZEWCZEJ NA ZAKŁADKĘ!

10.

PRZEWODY ELEKTRYCZNY NIE MOGĄ BYĆ ZAINSTALOWANE NA FOLII GRZEWCZEJ

ORAZ POD FOLIĄ GRZEWCZĄ
11.

NIE INSTALUJ FOLII GRZEWCZEJ POD CIĘŻKĄ ZABUDOWĄ STAŁĄ! (MEBLOŚCIANKA,

LODÓWKA, PRALKA, PIANINO, KOMODA)
12.

DOCINAJ FOLIE GRZEWCZĄ W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH

13.

W TRAKCIE UKŁADANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY UWAŻAJ, ABY NIE USZKODZIĆ

FOLII GRZEWCZEJ
14.

MONTAŻ FOLII GRZEWCZEJ MOŻLIWY JEST WYŁĄCZNIE W TEMPERATURZE

POWYŻEJ 3°C
15.

W TRAKCIE INSTALACJI SYSTEMU ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ ABY NIE USZKODZIĆ

FOLII GRZEWCZEJ

Sprawozdanie z badań
Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy karta gwarancyjna została wypełniona całkowicie.
1. Proszę zmierzyć rezystancję wszystkich wstęg przed instalacją i porównaj każdy
odczyt z etykietą. Do cięcia folii grzewczych wartości rezystancji można znaleźć w
danych technicznych.
Zwróć uwagę na ten odczyt dla każdej wstęgi materiału grzewczego w planie układu
i na karcie gwarancyjnej. Maksymalne odchylenie 15%.
2. Proszę zmierzyć rezystancję wszystkich wstęg po instalacji i porównaj nowy odczyt
z poprzednim.
Zwróć uwagę na drugie czytanie dla każdej wstęgi materiału grzewczego w planie
układu i na karcie gwarancyjnej.

Warunki Gwarancji
Gwarancja AX Technology Sp. z o.o. Sp.k. na produkty DH No1 , DH No 2, DH No 3
Dane gwaranta:
Ax Technology Sp. z o.o.Sp.k.
ul. Szczecińska 1W
72-003 Dobra
Firma AX Technology przykłada wielką wagę, aby dostarczać produkty wysokiej jakości, charakteryzujące się długą żywotnością. Poniżej przedstawiamy warunki gwarancji obowiązujące dla
folii grzewczych Dream Heat:
1. Folie Grzewcze Dream Heat z Firmy Ax Technology posiadają kartę gwarancyjną i jest ona
podstawą do roszczeń gwarancyjnych.
2. W przypadku wystąpienia niesprawności folii grzewczych Dream Heat w okresie obowiązywania gwarancji Ax Technology Sp. z o.o. dokona wymiany na taki sam nowy lub porównywalny
produkt lub naprawi produkt niesprawny, o ile jego niesprawność wynika z przyczyn tkwiących
w produkcie, w szczególności wadliwego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów.
Naprawa lub wymiana zostaną dokonane bezpłatnie, pod warunkiem stwierdzenia przez Ax
Technology Sp. z o.o. wystąpienia wady objętej odpowiedzialnością gwarancyjną. Decyzja, czy
produkt zostanie naprawiony czy też wymieniony zależy wyłącznie od swobodnego uznania Ax
Technology Sp. z o.o.
3. W przypadku stwierdzenia przez Ax Technology Sp. z o.o., że zgłaszana wada jest objęta
odpowiedzialnością gwarancyjną, obowiązki wynikające z gwarancji Ax Technology Sp. z o.o.
wykona w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia produktu przez Klienta.
4. Nowy lub naprawiony produkt zostanie dostarczony do miejsca, w którym produkt został wydany Klientowi przy udzielaniu gwarancji, a koszty dostarczenia poniesie Ax Technology Sp. z o.o.
5. W ramach udzielonej gwarancji Ax Technology Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jaki
ekolwiek szkody spowodowane niesprawnością produktu Dream Heat, w tym również za szkody
majątkowe lub wydatki związane z wykorzystaniem produktu zastępczego.
6. Okres gwarancji nie podlega przedłużeniu w następstwie napraw dokonanych na jej
podstawie, niemniej w przypadku wymiany na taki sam nowy lub porównywalny produkt okres
gwarancji biegnie od nowa.
7. Okres gwarancji biegnie na nowo również co do części produktów, które zostały wymienione
w ramach naprawy, a także wtedy, gdy naprawa produktu Dream Heat uznana została za naprawę istotną.
8. Gwarancja obowiązuje Ax Technology Sp. z o.o. jedynie pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia wykrytej wady sprzedawcy lub Ax Technology Sp. z o.o. oraz okazania karty gwarancyjnej
-prawidłowo wypełnionej, opatrzonej pieczątką sprzedawcy oraz wskazującej na datę zakupu.
9. 30- to letnia gwarancja na folie grzewcze Dream Heat nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwymi warunkami użytkowania produktu, jego nieprawidłowym montażem lub instalacją wykonaną przez nieautoryzowane podmioty. W przypadku zwrócenia się do Ax Technology Sp. z o.o. o dokonanie przeglądu lub naprawy wad wynikających z któregokolwiek z wyżej
wymienionych powodów, wszelkie prace zostaną wykonane przez Ax Technology z o.o. lub jej
Partnera handlowego odpłatnie.

10. 30-to letnia gwarancja obowiązuje jeżeli wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji
grzewczej są oryginalne i pochodzą z dedykowanego systemu dla folii Dream Heat zakupionych
w Firmie Ax Technology (nie dotyczy termostatów).
11. W przypadku samodzielnego montażu, lub przez nie autoryzowanego Instalatora z poza listy
Autoryzowanych Instalatorów Dream Heat gwarancja wraz rękojmią wynosi 24 miesiące.
12. Ax Technology dochowa należytej staranności celem zapewnienia szybkiej i skutecznej
reakcji na wszelkie reklamacje i zapytania pochodzące od naszych klientów.
13. Niniejsza gwarancja wyłącza jakiekolwiek roszczenia i uprawnienia nieprzewidziane w sposób
wyraźny w jej treści lub wykraczające poza warunki określone powyżej.
14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego,
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

