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TECHNICKÉ PARAMETRY :

Délka zdvihu 300 mm 500 mm 
Posuvná síla 1000 N 1000 N 
Napájecí nap tí 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 
Rychlost posuvu 24 mm / sec. 24 mm / sec.
Max.doba nep etržitého provozu 4 min. 4 min. 
P íkon 270 W 270 W 
Proud 1,20 A 1,20 A 
Tepelná pojistka 130 C +/- 5% 130 C +/- 5%
Koncové mikrospína e ano ano
Izola ní t ída (motor) F F
T ída ochrany IP 55 IP 55 
Hmotnost 3 kg 3,40 kg 
Rozm ry  (cm) 46 x 12 x 9 66 x 12 x 9 
P ívodní kabel  1200 mm erný 4 (6) x 1mm2 4 (6) x 1mm2

Teplota prost edí - 10 / +40 C - 10 / +40 C

Identifika ní údaje uvedené na
Štítku pohonu : 

Kód pohonu 

Vyhovuje 73/23 LVD Nízké 
nap tí - 89/ 336 EMC
Elektromagnetická
kompatibilita dle sm rnic
93/68 CE

Délka posuvu pohonu; maximální doba nep etržitého provozu; síla tahu/trakce

Pracovní nap tí; frekvence; spot eba energie p i provozu; stupe  ochrany IP.

1D16 500 1 4 0 A 00
Max. délka

posuvu Sí ové nap tí Po et drát  na kabel Typ zapojení Barva Zakázkové varianty

Druh 300=300mm
500=500mm 1=230V~50Hz

4
6
8

0=Žádné
zapojení

N = erný elox
A = st íbrný elox
B = Bílá RAL 9016

00=Žádné varianty
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P ed za átkem instalace nebo p ipojení si 
velice pozorn  p e t te tento návod.
Uživatel se musí ídit zde uvedenými
instrukcemi a bezpe n  je uchovat pro ov ení
do budoucna.

VYSV TLENÍ UŽITÝCH SYMBOL

Nebezpe í!
Všeobecné ozna ení nebo preventivní
upozorn ní s etnými implikacemi. 

Upozorn ní!
P e tete si pozorn  tento návod.

Nebezpe í!
Nebezpe í usmrcení elektrickým
proudem od elektrického nap tí.

Nebezpe í!
Nebezpe í, které by mohlo zp sobit
zran ní osoby.

Nebezpe í!
Nebezpe í rozdrcení rukou.

Upozorn ní!
Dbejte dodržování instrukcí, které 
zabra ují poškození pohonu.

Poznámka
Odkazy na d ležité informace, kterým
musí být v nována mimo ádná
pozornost.

POPIS POHONU

Pohon D16Fce spl uje sou asné
bezpe nostní standardy. Bezpe nost
provozu je garantována pouze když je 
instalace provedena v souladu s 

bezpe nostními p edpisy zem , kde je instalace 
provád na. Pohon D16Fce je navržen výhradn
pro otevírání a zavírání vykláp cích oken a
st ešních oken a je navržena pouze pro vnit ní
použití. Je zakázáno instalovat dva nebo více
pohon  na stejný okenní rám bez použití 
synchroniza ního p íslušenství. Jakékoli jiné
použití pohonu musí být schváleno spole ností

Dosting  spol. s r.o. po technickém prov ení. Pro 
instalaci pohonu používejte pouze originální
sou ásti nebo p íslušenství schválené spole ností
Dosting  spol  s r.o.

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ P EDPISY

Upozorn ní!
P e t te si pozorn  tento návod. 

Upozorn ní!
Z d vodu zajišt ní osobní bezpe nosti
p esn  dodržujte následující p edpisy.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

P i užívání pohonu D16Fce dodržujte následující 
bezpe nostní p edpisy:

Nenechte d ti hrát si s dálkovým
ovlada em; pozorn  pozorujte
pohybující se ásti a zabra te p iblížení
d tí i dosp lých osob, dokud se 

pohybující se ásti zcela nezastaví; 

Nejmén  jednou do roka zkontrolujte,
zda p ívodní elektrický kabel není 
poškozen nebo opot eben;

Zkontrolujte, zda pohybu okna nebrání
n jaké p ekážky; nikdy neprovád jte
žádné zásahy do pohonu z d vodu
jeho poškození, neotevírejte nebo 
nerozmontovávejte ásti pohonu, které
zabra ují p ístupu do vnit ního
mechanizmu.
V p ípad  nefunk nosti nebo poškození 
za ízení, kontaktujte specializovaný 
personál.
Nepoužívejte pohon, dokud nebude
opraven.
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INSTALACE Balení obsahuje všechny sou ásti a
p íslušenství pot ebné k instalaci (Obr. A
B ).Pouze kvalifikovaní pracovníci mohou

provád t instalaci.
Pohon pracuje hladce a správn , pokud je
zapojen ke zdroji a pokud oba koncové spína e
omezují p etažení koncových poloh táhla 

Pohon D16Fce musí být sestaven a p ipojen
pouze specializovaným personálem, který je
ádn vyškolen a obeznámen s problematikou

automatických otevíracích a zavíracích
systém oken, s technickými standardy a s
bezpe nostními p edpisy.

 B hem montáže a demontáže pohonu z okna
nedochází k zablokování v otev ené nebo
zav ené poloze. Byla podniknuta p íslušná
m ení, aby nedošlo k nep edvídanému
bouchání zp sobeném v trem, rozbití okna a
zran ní obsluhy.

Upozorn ní!
Nesprávná instalace m že u init pohon
nebezpe ným! Dodržujte všechny 
následující instrukce.

 Je zajišt no lešení nebo plošina ve výšce 
minimáln  2,5 m p i instalaci pohonu. 

Kontroly
P ed instalací zkontrolujte, že: 

Síla pohonu je dostate ná pro otev ení a zav ení
okna (zkontrolujte, zda limity zobrazené na
štítku pohonu nejsou p ekro eny). Pamatujte, že
okno, zvláš  v p ípad  st ešního okna, musí 
snášet nejen vítr, ale i sníh anebo námrazu.

Operace, které mají vykonány p ed instalací
pohonu:

Zapojte pohon a vyzkoušejte provést jednu 
délku posuvu, aby jste se ujistili, že nedošlo 
b hem p evozu k jeho poškození. 

 Minimální otev ení okna je v tší než 300 mm pro
pohon se zdvihem 300 mm a 500 mm pro pohon
se zdvihem 500 mm.

Upozorn ní! 
Pokud bezpe nostní komponenty
zabra ují plnému otev ení okna nebo
pokud je okno otev eno mén  než je
délka zdvihu pohonu m že být okno
nebo pohon poškozeny.  

Profily a upev ovací komponenty musí být 
p im ené velikosti, aby odolaly provozním
podmínkám.

Použité typy záv s  nebo držák  umož ují
pohonu dovršit jeho otevírací vzdálenost tak, 
aby nedošlo k  poškození struktur
prost ednictvím nárazu nebo tahem, které
vyvolá pohon.

Elektrické systémy jsou v souladu s p edpisy
zem , kde je za ízení instalováno.

Použité elektrické kabely jsou správného typu.

 Hlavní p ívod proudu a hlavní vypína  jsou 
umíst ny v blízkosti okna. 

 V dom  se nachází spínací sk í  vedoucí
k p ívodním kabelovým vodi m.
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A P IPEVN NÍ NA VYKLÁP CÍ
OKNA

 Upevn te nosný držák motoru (1) šroubem (není
dodán) a pevn  utáhn te. Vyrovnejte nosný 
držák motoru (1) s p edním držákem (2) a pevn
utáhn te šrouby (nejsou dodány).

AA

Vložte rybinovité matice (3b) do vedení na
stranách pohonu (D16 FCE) a posu te je blízko
k p ední ásti.

AB

Vložte pohon dovnit  nosného držáku motoru
(1).
Poznámka: držák (1) je opat en dv ma
dírkami pro jeho upevn ní do pohonu. Sklon
pohonu záleží na vybrané dírce.

 Vložte bo ní úchyty (3) do dírek držáku (1) a 
vycentrujte je rybinovými maticemi (3b).
Vložte a zašroubujte šrouby (7), ale zcela je 
nedotahujte.

 Najd te a ozna te st edovou áru okna a
pevného rámu.
 Ozna te upev ovací dírky, které pat í
k poskytnutým držák m.
Vyvrtejte díry do okna a do parapetu (nebo

 rámu) s použitím vhodných vrták , které pasují 
s p edním držákem (2) a s nosným držákem 
motoru (1).
 Upevn te p ední držák (2) k oknu, ale úpln
nedotahujte šrouby (nejsou dodány).
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Když je okno zav ené a pohon je na konci délky
posuvu (zav eno), posu te všechno tak, aby
hlava “A” šla do p edního držáku (2).
Vložte šroub (6) a zajist te ho maticí (8). 

 Posu te pohon podél jeho vlastní osy tak, aby
byl vyvinut dostate ný tlak na t sn ní oken. 
 Upevn te šrouby (7) zcela do úchyt  (3).
 P ipojte pohon k elektrickému systému
s použitím INSTRUKCÍ PRO ZAPOJENÍ
ELEKTRICKÉ SÍT  ( ást C tohoto manuálu),
v souladu s platnými bezpe nostními standardy.
 Zapn te pohon , aby otev el okno, posunujte až
na konec délky posuvu a znovu ho vypn te,
abyste zkontrolovali správný chod pohon,
nastavení limitu spína  a správné uzav ení
okna.

Nebezpe í!
Nebezpe í rozdrcení rukou. Jakmile se 
okno pohybuje, nedávejte ruce mezi 
pevnou a pohybující se ást.

Jestliže se okno zcela nezav e nebo pokud se
koncový spína  neaktivuje b hem zavírací fáze,
je t eba provést úpravy následujícími 
operacemi:

1) Odpojte pohon . 
2) Uvoln te šrouby (7) v bo ních úchytech (3).
3) Posunujte pohon  podél jeho osy tak, aby se

okno ádn  zav elo a dostate n  tla ilo na
t sn ní.

4) Pevn  utáhn te šrouby (7) v bo ních
úchytech (3).

Nebezpe í!
Nebezpe í rozdrcení rukou. Jakmile se
okno pohybuje, nedávejte ruce mezi 
pevnou a pohybující se ást.

B P IPEVN NÍ NA ST EŠNÍ OKNA

 Najd te a ozna te st edovou áru okna a
pevného rámu.
 Ozna te upev ovací dírky, které pat í
k poskytnutým držák m.
Vyvrtejte díry do okna a do parapetu (nebo
rámu) s použitím vhodných vrták , které pasují
s p edním držákem (2) a s nosným držákem 
motoru (1).
 Upevn te p ední držák (2) k oknu, ale úpln
nedotahujte šrouby (nejsou dodány).
 Upevn te nosný držák motoru (1) šroubem (není
dodán) a pevn  utáhn te. Vyrovnejte nosný 
držák motoru (1) s p edním držákem (2) a pevn
utáhn te šrouby (nejsou dodány).

Vložte rybinovité matice (3b) do vedení na
stranách pohon (D16 FCE) a posu te je blízko 
k p ední ásti.
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 Posu te pohon podél jeho vlastní osy tak, aby
byl vyvinut dostate ný tlak na t sn ní oken. 
 Upevn te šrouby (7) zcela do úchyt  (3).
 P ipojte pohon k elektrickému systému
s použitím INSTRUKCÍ PRO ZAPOJENÍ
ELEKTRICKÉ SÍT  ( ást C tohoto manuálu),
v souladu s platnými bezpe nostními standardy.
 Zapn te pohon, aby otev el okno, posunujte až
na konec délky posuvu a znovu ho vypn te,
abyste zkontrolovali správný chod pohon,
nastavení limitu spína  a správné uzav ení
okna..Vložte pohon dovnit  nosného držáku motoru

(1).
Poznámka: držák (1) je opat en dv ma
dírkami pro jeho upevn ní do pohonu. Sklon
pohonu záleží na vybrané dírce.

Nebezpe í!
Nebezpe í rozdrcení rukou. Jakmile se
okno pohybuje, nedávejte ruce mezi 
pevnou a pohybující se ást. Vložte bo ní úchyty (3) do dírek držáku (1) a 

vycentrujte je rybinovými maticemi (3b).
Vložte a zašroubujte šrouby (7), ale zcela je 
nedotahujte. Jestliže se okno zcela nezav e nebo pokud se

koncový spína  neaktivuje b hem zavírací fáze,
je t eba provést úpravy následujícími 
operacemi:

5) Odpojte pohon.
6) Uvoln te šrouby (7) v bo ních úchytech (3).
7) Posunujte pohon podél jeho osy tak, aby se

okno ádn  zav elo a dostate n  tla ilo na
t sn ní.

1) Pevn  utáhn te šrouby (7) v bo ních
úchytech (3).

Nebezpe í!
Nebezpe í rozdrcení rukou. Jakmile se
okno pohybuje, nedávejte ruce mezi 
pevnou a pohybující se ást.

Když je okno zav ené a pohon je na konci délky
posuvu (zav eno), posu te všechno tak, aby
hlava “A” šla do p edního držáku (2). Upozorn ní!Vložte šroub (6) a zajist te ho maticí (8). Pohony D16 jsou vybaveny bezpe nostními

koncovými spína i. Funkcí bezpe nostního
koncového spína e je systém zadržení, který
zasahuje v nouzových situacích, pouze když se 
posuvná ty  nezastaví.
Tímto zp sobem je p edcházeno jak možnému
mechanickému poškození okna, tak fyzickému
poškození osob nebo zví at. Z tohoto d vodu se
musíte ujistit, že zasáhne koncový spína  zavírání,
a ne, jako náhrada, bezpe nostní nouzový
mikrospína  b hem instalace. Nesprávná instalace
by mohla ohrozit správný chod a funk nost pohonu.
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C P IPOJENÍ KE ZDROJI PROUDU

Tyto instrukce pro p ipojení se týkají výhradn
zkušených pracovník , kte í jsou kvalifikováni
pro instalaci elektrických systém . Instala ní
pracovníci musí po celou dobu dodržovat
sou asné sm rodatné p edpisy týkající se
elektrických instalací.

Nebezpe í! 
Abyste vylou ili nebezpe í usmrcení
elektrickým proudem z elektrického
nap tí, odpojte zdroj proudu p ed tím, 
než za nete pracovat s pohonem nebo 
s elektrickým systémem

Nebezpe í!
Nebezpe í rozdrcení rukou. Jakmile se
okno pohybuje, nedávejte ruce mezi 
pevnou a pohybující se ást.

Upozorn ní! 

 P i instalaci spína  nastavte jejich pozici vždy 
na st ední OFF s kontrolou “mrtvý muž” nebo 
podobnou.

 P ipojení k elektrické síti je vedeno pomocí 
kabel  s dráty 1 mm2 v sekci, kabely musí mít 
dostate nou délku, aby dosáhly k rozvodové 
sk íni, která musí být umíst na blízko pohonu. 
Elektrické kabely musí mít vhodnou velikost 
s ohledem na požadavky každého systému.   

 Je doporu eno nainstalovat dálkové ovládání. 
Pokud je nainstalováno, musí být v poloze, kdy
automatika je viditelná a je v minimální výšce 
1.5 m. 

 Pokud p edpokládáte, že pohon bude pracovat
bez dozoru (automaticky nebo p es dálkové 
ovládání), doporu ujeme nainstalovat p ídavná
bezpe nostní za ízení.

 Pro p ipojení k elektrickému systému a
signaliza ním drát m je nezbytné, abyste
pe liv  dodržovali instrukce na stran

zapojovacího schématu, které je sou ástí tohoto
manuálu.

 Na štítku se objeví pouze proud 
absorbovaný pohonem. Pokud se 
objeví signaliza ní p í ina, bude t eba p im en
uspo ádat elektrický systém. 

POZNÁMKY: 
Signalizace se zatížením je p enášena s nap tím, 
které je rovno nap tí zdroje proudu pohonu. 
Signalizace bez zatížení je realizována 
elektrickým kontaktem, a proto pot ebuje externí 
p ívod proudu. 

P edpokládá-li se provoz ovlada e bez dozoru
(automatický provoz nebo dálkový provoz), je
vhodné instalovat dodate ná bezpe nostní
za ízení. Tato typová ada pohon  obsahuje
citlivou elektroniku, a proto se doporu uje
p ed adit p ep ovou ochranu III. stupn .

Pohon by m l být zapojen do elektrické sít
tak, aby byl pod nap tím pouze na nezbytn
nutnou dobu, tzn., že pro ovládání musí být
použito ovládacích prvk  s automatickým
návratem do st edové polohy, nebo asové
relé, které odpojí fázový vodi .
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DOSTUPNÉ KONFIGURACE:
D16 FCE SÍLA TAHU/TRAKCE 1000N:

-C01/ C02 Základní verze

-C03 Signalizace s otev eným a uzav eným zatížením
S úpln  zasunutou posuvnou ty í, po dobu trvání p íkazu pro zav ení, je dodáváno nap tí rovnom rné
nap tí zdroje proudu mezi drátem íslo 1 a drátem íslo 4. S úpln  vysunutou posuvnou ty í, po dobu
trvání p íkazu pro otev ení, je dodáváno nap tí rovnom rné nap tí zdroje proudu mezi drátem íslo 1 a
drátem íslo 5. Maximální nap tí s teplotním zdrojem sv tla (žárovkou): 0.5A.

-C04 Signalizace bez otev eného a uzav eného zatížení
Kontakt mikrospína e propojený mezi dráty íslo 4 a 5 m že otev ít a uzav ít p i zcela zasunuté posuvné
ty i. Kontakt mikrospína e mezi dráty íslo 6 a 7 m že otev ít a zav ít p i zcela vysunuté posuvné ty i.
Maximální nap tí s teplotním zdrojem sv tla (žárovkou): 230VAC 0.5A, 30VDC 2A, 50VDC 0.4A. 

D16 FCE TYP ST EŠNÍHO OKNA – Síla tahu 1000N - Trakce 300N
(Typy st ešních oken D16 jsou vybaveny bezpe nostními koncovými spína i. Funkcí bezpe nostního
koncového spína e je systém zadržení, který zasahuje v nouzových situacích, pouze když se posuvná
ty  nezastaví.
Tímto zp sobem je p edcházeno jak možnému mechanickému poškození okna, tak fyzickému
poškození osob nebo zví at. Z tohoto d vodu se musíte ujistit, že zasáhne koncový spína  zavírání, a 
ne, jako náhrada, bezpe nostní nouzový mikrospína  b hem instalace. Nesprávná instalace by
mohla ohrozit správný chod a funk nost pohonu):

-C01/ C02 Bezpe nostní koncový spína , pouze pro typy st ešních oken 
Jestliže se okno zablokuje p i zasouvání posuvné ty e p ed tím, než zasáhne koncový spína , pohon se 
zastaví p i dosažení trakce p ibližn  300N díky zásahu bezpe nostního koncového spína e, který odpojí
zdroj p ívodu proudu do motoru. Tato situace potrvá, dokud p ekážka, která blokuje okno, není odstran na.
Potom se vrací pohon k normálnímu provozu. Upozorn ní: tento bezpe nostní koncový spína  nesmí být
používán jako alternativa ke koncovému spína i.

-C05 Bezpe nostní koncový spína  a signalizace bez uzav eného zatížení, pouze pro st ešní okna
Jestliže se okno zablokuje p i zasouvání posuvné ty e p ed tím, než zasáhne koncový spína , pohon se 
zastaví p i dosažení trakce p ibližn  300N díky zásahu bezpe nostního koncového spína e, který odpojí
zdroj p ívodu proudu do motoru. Tato situace potrvá, dokud p ekážka, která blokuje okno, není odstran na.
Potom se vrací pohon k normálnímu provozu. Kontakt koncového spína e zapojený mezi dráty íslo 4 a 5 
m že otev ít nebo uzav ít p i zcela zasunuté posuvné ty i. Maximální nap tí s teplotním zdrojem sv tla
(žárovkou): 230VAC 0.5A, 30VDC 2A, 50VDC 0.4A.
Upozorn ní: tento bezpe nostní koncový spína nesmí být používán jako alternativa ke koncovému spína i.

-C06 Bezpe nostní koncový spína , signalizace poruchy a signalizace bez uzav eného zatížení,
pouze pro st ešní okna
Jestliže se okno zablokuje p i zasouvání posuvné ty e p ed tím, než zasáhne koncový spína , pohon se 
zastaví p i dosažení trakce p ibližn  300N díky zásahu bezpe nostního koncového spína e, který odpojí
zdroj p ívodu proudu do motoru. Tato situace potrvá, dokud p ekážka, která blokuje okno, není odstran na.
Potom se vrací pohon k normálnímu provozu. Signalizace poruchy se aktivuje ve stejný okamžik, kdy
zasahuje bezpe nostní koncový spína , dojde k otev ení a uzav ení kontaktu koncového spína e
propojeného mezi dráty íslo 6 a 7. Signalizace poruchy trvá, dokud p ekážka, která blokuje okno, není
odstran na. Signalizace bez uzav eného zatížení je aktivována p i zcela zasunuté posuvné ty i, dochází
k otev ení a uzav ení kontaktu koncového spína e zapojeného mezi dráty íslo 4 a 5. Maximální nap tí
s teplotním zdrojem sv tla (žárovkou): 230VAC 0.5A, 30VDC 2A, 50VDC 0.4A.
Upozorn ní: tento bezpe nostní koncový spína nesmí být používán jako alternativa ke koncovému spína i.
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A - Vodi e, sekce 1 mm2

D16FCE VAC DRÁT/BARVA SROVNÁVACÍ TABULKA

BARVA ÍSLO SIGNÁL
MODRÁ 1 B ŽNÝ

ERNÁ 2 ZAVÍRÁ
HN DÁ 3 OTEVÍRÁ
BÍLÁ 4 SIGNALIZACE

ERVENÁ 5 SIGNALIZACE
ŠEDÁ 6 SIGNALIZACE
ZELENÁ 7 SIGNALIZACE
ŽLUTÁ/ZELENÁ / UZEMN NÍ

B - Jednopólový spína  se st edem v poloze OFF
(a= otevírá / b= zavírá).

C - Bipolární hlavní sí ový vypína  s minimálním
odstupem kontaktu 3 mm. 

 Sí ové nap tí znázorn né na štítku.

Signalizace kontaktu bez zatížení. 

Signalizace kontaktu se zatížením. 

 Uzemn ní.

C01C01

Jednoduché zapojení 

C02
C02

Zapojení více než jednoho 
pohonu

C03

Zapojení jednoho nebo více 
pohonu se signalizací
otev eného a uzav eného
zatížení.

 0.5A max.

C03
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C06

C04

C06

Zapojení jednoho nebo více 
pohon  s bezpe nostním
koncovým spína em, signalizací
poruchy a signalizací bez 
uzav eného zatížení 

 230VAC 0.5A max.
 30VDC 2A max.
 50VDC 0.04A max.

C05

Zapojení jednoho nebo více 
pohon  s bezpe nostním
koncovým spína em a 
signalizací bez uzav eného
zatížení

 230VAC 0.5A max.
 30VDC 2A max.
 50VDC 0.4A max.

C05

C04

Zapojení jednoho nebo více 
pohonu se signalizací bez 
otev eného a uzav eného
zatížení

 230VAC 0.5A max.
 30VDC 2A max.
 50VDC 0.4A max.
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Využití
Elektrické dálkové otevírání a zavírání vykláp cích a st ešních oken ve ve ejných, soukromých i
pr myslových budovách. 

Charakteristika za ízení
Automatické koncové spína e, které se spoušt jí, jakmile je dosaženo polohy otev eno / zav eno
(otev eno = posuvná ty  zcela vysunutá / zav eno = posuvná ty  zcela zasunutá).
Maximální možná délka posunu p i otev ení: 300/500 mm.
 Bezpe nostní koncový spína  p i zavírací fázi (pouze pro D16FCE ST EŠNÍ OKNA).

Možné ovládání pohonu
 Manuální spušt ní

ídící jednotka pro dva pohony
 Dálkov ízený p ijíma

CHYBY, KTERÝCH BYSTE SE M LI VYVAROVAT

Délka posuvu nebyla nastavena
nebo byla nastavena nesprávn .

Používejte pouze ovládací tla ítko
se vzájemn  blokovaným polem.Nesouosá montáž pohonu.pohon se nem že otá et tak,

aby následoval otevírání okna.
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ZÁRU NÍ LIST
Záru ní list pat í k prodávanému výrobku odpovídajícího typu. Je t eba jej p i každé 

reklamaci p edložit ádn  vypln ný a potvrzený prodávajícím. Za p edpokladu dodržení 
záru ních podmínek poskytuje prodávající spot ebiteli na uvedený výrobek záru ní dobu  
24 m síc  ode dne prodeje výrobku.  

Záruka poskytnutá v souladu s obchodním zákoníkem R se nevztahuje na vady 
zp sobené vn jšími vlivy, jako jsou nap . poruchy v el. síti, nevhodné instala ní podmínky, 
instalace provedená neodbornou nebo ádn  neproškolenou osobou, poškození zp sobená 
živelnými pohromami, (nap . výboj atmosférické elekt iny), nevhodné provozní podmínky 
(nap . p et žování motor ), poškození p i doprav i neodborné manipulaci nebo je-li 
výrobek zapojen i používán v rozporu s návodem k obsluze. Nárok na záruku zaniká 
rovn ž v p ípad   neoprávn ného zásahu do p ístroje osobou (organizací), která k tomu 
není oprávn na prodávajícím, nebo v p ípad  chyb jícího i jinak poškozeného výrobního 
štítku. V p ípad  uplatn ní záruky je kupující povinen doru it reklamovaný výrobek do 
místa prodeje. P i dodržení záru ních podmínek a po p edložení dokladu o koupi a správn
vypln ném záru ním listu, odstraní prodávající bezplatn  veškeré vady výrobku zp sobené 
z titulu výrobní vady, nebo vadného materiálu tak, aby mohl být výrobek ádn  používán 
k ú elu pro který byl vyroben. V p ípad  požadavku kupujícího na vyslání odborného 
technického personálu prodávajícího na místo montáže prodaného výrobku, jdou náklady 
na dopravu (tam/zp t), ubytování a stravu spojené se servisním zásahem, vždy na ú et
kupujícího. Náklady spojené s úhradou mzdových náklad  na pracovníka hradí prodávající, 
avšak pouze v p ípad , že se bude jednat o záru ní závadu. Pokud bude p i oprav
zjišt no, že závada nespadá do záruky, uhradí veškeré náklady s jejím odstran ním 
kupující. 

Za vhodné použití výrobku zodpovídá vždy kupující. 
Výrobek musí být vždy instalován a používán v souladu s p íslušnými technickými 

charakteristikami a montážním návodem v souladu s bezpe nostními normami a 
na ízeními, které se vztahují na instalaci a používání elektrických p ístroj , platnými v dané 
zemi, kde je výrobek instalován, používán a zejména pro které je ur en.

Prodávající je povinen ádn  a úpln  vyplnit tento záru ní list. Neoprávn n
m n ný nebo nevypln ný záru ní list je neplatný. Záru ní doba se prodlužuje o dobu, po 
kterou byl výrobek v záru ní oprav .

Doporu ujeme Vám spole n  se záru ním listem a dokladem o koupi uschovat i 
doklad o provedení opravy. 

MODEL VÝROBNÍ ÍSLO (-A) Ks

.DOD.LISTU

.FAKTURY 

ZÁKAZNÍK 

I

PRODEJCE: 

ADRESA
 (datum, razítko a podpis) 
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