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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 ÚVOD  
 
Tento návod je určen pro čističku vzduchu s ionizátorem AIRPUR-360. Jeho cílem je poskytnout co nejvíce informací pro bezpečnou instalaci, 
uvedení do provozu a používání tohoto zařízení. Vzhledem k tomu, že se naše výrobky neustále vyvíjejí, vyhrazujeme si právo na změnu tohoto 
návodu bez předchozího upozornění. 
 
 
1.2 ZÁRUKA 
 
Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je 
dle platných právních předpisů. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se 
vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:
 – nevhodným použitím a projektem
 – nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
 – při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
 – chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním
 – nesprávnou obsluhou
 – neodborným zásahem do přístroje
 – demontáží přístroje
 – použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem
 – opotřebením způsobeným běžným používáním
 – zásahem třetí osoby
 – vlivem živelní pohromy

Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol, který obsahuje:
 – údaje o reklamující firmě
 – datum a číslo prodejního dokladu
 – přesnou specifikaci závady
 – schéma zapojení a údaje o jištění
 – při spuštění zařízení naměřené hodnoty

 – napětí
 – proudu
 – teploty vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na rozhodnutí firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob 
odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření 
o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

Záruční podmínky

Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotech-
nickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečně provedeny v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zařízení musí 
být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Zařízení musí být zaregulováno na projektované vzduchotechnické parametry. Při 
spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě re-
klamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vpředu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí 
revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace.

Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzducho-
technického zařízení.

Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporuše-
nost zařízení, dále zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednaným zařízením. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje 
na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení 
a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje, a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje nelze vyloučit 
zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před 
objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. 
 
 
1.3 OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 
 
Čistička vzduchu s ionizátorem slouží k úpravě kvality vzduchu ve vnitřním prostředí. Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za vady vzniklé:

 – nevhodným používáním
 – běžným opotřebením součástek
 – nedodržením pokynů týkajících se bezpečnosti, použití a uvedení do provozu uvedených v tomto návodu
 – použitím neoriginálních součástí
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1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY  
 
Dodržením tohoto návodu by nemělo vzniknout žádné riziko týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v souladu se směrnicemi ES  
(s označením CE). Totéž platí pro ostatní výrobky použité v zařízení nebo při instalaci. Následující upozornění považujte za důležité:

 – Dodržujte bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zařízení či k poškození zdraví osob.
 – Technické informace uvedené v tomto návodu nesmějí být měněny.
 – Je zakázáno zasahovat do motoru zařízení.
 – Aby zařízení vyhovovalo směrnicím ES, musí být zařízení připojeno k elektrické síti v souladu s platnými předpisy.
 – Zařízení musí být nainstalováno takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít ke kontaktu s jakoukoliv po-

hyblivou částí a/nebo částí pod napětím.
 – Zařízení vyhovuje platným předpisům pro provoz elektrických zařízení.
 – Před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné jej vždy odpojit od napájení.
 – Při manipulaci či údržbě zařízení je nutné používat vhodné nástroje.
 – Zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které je určeno.
 – Tento spotřebič nesmí používat děti mladší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud nebyly dostatečně poučeny o bezpeč-
ném používání zařízení a u nichž nemůže dojít k pochopení rizik s tím spojených. Uživatel musí zajistit, aby si se zařízením nehrály děti. 
Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.

2. POPIS

• tichý chod, přenosná, vhodná pro místnosti do 50 m2

• integrovaný dotykový LCD ovladač 
• dálkové ovládání
• UV světlo
• Integrovaný časový doběh, který zajišťuje automatické vypnutí po 1až 8 hodinách
• indikace výměny filtru
• 3 stupňová filtrace 
• automatické vypnutí při převrácení

1 – řídicí panel
2 – 360° výstup čistého vzduchu 
3 – světelný indikátor kvality vzduchu
4 – čidlo kvality vzduchu/relativní vlhkosti/teploty
5 – 360° vstup znečištěného vzduchu 
6 – pozice bubnového filtru
7 – přístup pro výměnu filtrů
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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3. ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST

Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno clonu odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat 
zejména ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2190 a ČSN 33 2000-5-51. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a 
vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50-51/1978 Sb. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena na zařízení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500. Po dobu provozování 
je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

2.1 ROZMĚRY

Ø 300

70
8

4. UVEDENÍ DO PROVOZU

Vyjměte spotřebič z obalu. Nenechávejte obal v dosahu dětí a zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy o recyklaci. Spotřebič opatrně položte 
na měkký povrch, aby nedošlo k jeho poškození. Sejměte kryt filtru, který je umístěný na základně čističky. Kryt uvolníte otočením proti směru 
hodinových ručiček.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

POZOR! 
Aby nedošlo k poškození filtru, je z výroby umístěn 
uvnitř spotřebiče a je vložen v plastovém sáčku.Tento 
sáček musí být před prvním použitím odstraněn.

!



6
Čistička vzduchu s ionizátorem

AIRPUR-360

elektrodesign@elektrodesign.cz

Vyjměte filtr a vyndejte ho z plastového sáčku. Vložte filtr zpět a zajistěte kryt otočením ve směru hodinových ručiček. Připojte napájecí kabel.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Před připojením napájecího kabelu k síti se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče. Ujistěte se, že 
je spotřebič ve správné poloze.

5. OVLÁDÁNÍ

kvalita vzduchu PM 2,5 μg/m3

světelné proužky indikující 
kvalitu vzduchu (pokud blikají, 

je potřeba vyměnit filtry)

PM2,5 měření / UV světlo

hladina kvality vzduchu
(výborná – dobrá – standardní – špatná)

relativní vlhkost RH %
teplota °C

rychlost ventilátoru
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ZAPNUTO / VYPNUTO: Je-li zařízení připojeno k síti, rozsvítí se tlačítko červeně a zařízení zůstane v pohotovostním režimu. Stisk-
nutím tlačítka se čistička vzduchu standardně spustí ve funkci SMART. 
 
FUNKCE SMART: Čistička vzduchu automaticky upravuje rychlost ventilátoru podle kvality vzduchu. Při aktivované funkci SMART 
je UV lampa v nepřetržitém provozu (svítí symbol UV). Pokud uživatel stiskne RUČNÍ REŽIM nebo NOČNÍ REŽIM, je funkce SMART 
deaktivována. 
 
RUČNÍ REŽIM: Bez ohledu na kvalitu vzduchu můžete zvolit až čtyři rychlosti ventilátoru 1 (pomalá) - 2 - 3 - 4 (rychlá). Příslušná 
kontrolka indikuje zvolenou rychlost. 
 
NOČNÍ REŽIM: Ventilátor je nastaven na nejnižší rychlost, aby se minimalizoval hluk. Ovládací obrazovka se automaticky vypne, aby 
se zachovala tma v místnosti. Stisknutím jakékoli tlačítka (kromě ZAPNUTO / VYPNUTO) spotřebič opustí noční režim a vrátí se do 
stavu nastaveného před výběrem režimu spánku. 
 

REŽIM ČASOVAČE: Postupným stisknutím režimu časovače můžete naprogramovat požadované provozní hodiny (1-2-3-4-5-6-7-8 
hodin). Tlačítko režimu časovače zůstane osvětlené a po uplynutí naprogramovaného času se čistička automaticky zastaví a zůstane 
v pohotovostním režimu. 
 
REŽIM ZÁMKU: Tento režim provozu je užitečný, chceme-li zařízení používat ve veřejných prostorech (čekárny, knihovny atd.) a 
nechceme, aby kdokoliv měnil jeho nastavení. Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund zařízení uzamkne ovládací panel, aby nikdo 
nemohl změnit dříve zvolený provozní režim. Opětovným stisknutím stejné klávesy po dobu 3 sekund se tato funkce odemkne. 
 
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: Všechny předchozí provozní režimy lze ovládat také dálkovým ovládáním, včetně ovládání UV lampy a režimu 
zámku.
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2. DESCRIPTION (Fig. 1)

1. Control Panel.
2. 360º outlet of fi ltered air.
3. Light indicator of air quality.
4. Air quality sensors / RH% / T ºC.
5. 360º inlet of unfi ltered air.
6. Drum fi lter location.
7. Internal access for fi lter change.

3. COMMISSIONING

Follow the steps below in order:

• Remove the appliance from its packaging. Do not leave the packaging within the reach of children and deposit it in 
compliance with current recycling regulations.

• ¡ATTENTION! To protect the fi lter, it comes from the factory inside the appliance and protected in a plastic bag THAT 
MUST BE REMOVED BEFORE FIRST USE.

• You can carefully lay the appliance on a soft surface so as not to damage it.
• Access the drum fi lter (Fig.1 position 7) by turning the cover located on the base counterclockwise (Fig. 2).
• Remove the fi lter inside the purifi er and remove the protection bag.
• Place the fi lter back into the purifi er 
• ¡ATTENTION! Do not leave the plastic bag within the reach of children.
• Replace the plastic cover by turning clockwise.
• Connect the connection cable to the base of the appliance (Fig.3).
• Before connecting the power cable to the mains, make sure that the supply voltage matches the one indicated on the 

nameplate of the appliance.
• Make sure the appliance is placed fi rmly on the fl oor.

4. CONTROL PANEL (Fig. 4)

Air quality PM2,5 (μg/m3)

Light strips refl ecting Air quality
(flashing if It is time to replace the filter)

PM2,5 inspection/ ultraviolet light

Filtration speed

RH% Humidity level
Cº Temperature

Levels of Air quality
(perfect - good - normal - poor)

ON/OFF: When the appliance is connected to the network, the ON/OFF button lights up red and remains in stan-
dby mode. By pressing ON/OFF the air purifi er starts by default in SMART MODE.

SMART MODE: The air purifi er automatically adjusts the fi ltering speed according to the air quality. With this 
operating mode activated, the UV lamp (Illuminated UV symbol) is also continuously activated.
If the user presses MANUAL MODE or NIGHT MODE, the smart mode will be deactivated.

MANUAL MODE: Regardless of air quality, you can choose up to four fi ltration rates 1 (Slow) - 2 - 3 - 4 (Fast). The 
corresponding indicator light will indicate the chosen speed.

SLEEP MODE: The appliance will operate at the lowest speed to minimize noise and the control screen will auto-
matically turn off to preserve the darkness of the room. Pressing any option (except ON/OFF) the appliance will 
exit the night mode and return to the state prior to the selection of the Sleep mode. 
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TIMER MODE: By pressing the timer mode consecutively, you can program the operating hours (1-2-3-4-5-6-7-8 
hours) you want. The timer mode button will remain illuminated and once the programmed time has elapsed the 
purifi er will stop automatically and will remain in standby mode.

LOCK MODE: This mode of operation is useful when we want to use the appliance in a “semi-public” area (wai-
ting rooms / libraries… etc) and we do not want anyone to change or manipulate the appliance. 
By pressing the button from 3 seconds , the device will lock the control panel so that nobody can change the 
previously chosen operating mode. By pressing the same key again for 3 seconds, this function is unlocked.

REMOTE CONTROL: All previous operating modes can also be controlled by the remote control. Including UV 
lamp control and lock mode. 

Note: Nowadays and due to the new law on the protection of user data, the WIFI control option is only valid for countries 
outside the European Union.

5. MAINTENANCE

Make sure the unit is switched off before cleaning or changing the fi lter.

• When replacing the fi lter, use a soft cloth to clean the inlet / outlet grille, as well as, other EXTERNAL parts of the unit.
• Do not apply solvent, alcohol or other chemicals to clean the unit. They can damage the plastic / metal parts and 

discolor the appliance.

Depending on the operating speed that the appliance has worked and the quality of the air that has been fi ltering, a 
defi ned algorithm decides when it is necessary to CLEAN / CHANGE the fi lter. The indicator lights will fl ash, indicating 
that the fi lter must be changed / cleaned.  

• You can carefully lay the appliance on a soft surface so as not to damage it.
• Access the drum fi lter (Fig.1 position 7) by turning the cover located on the base counterclockwise (Fig. 2).
• Remove the fi lter from inside the purifi er.
• Clean the fi lter with a vacuum cleaner.
• NEVER IMMERSE THE FILTER IN WATER OR APPLY SOLVENT, ALCOHOL OR OTHER CHEMICALS FOR CLEANING.
• Every time the fi lter is cleaned it loses fi ltering capacity, so if the fi lter has been cleaned several times, we recommend 

that you replace it with a new one.
Note: Contact the S&P After Sales Service Network if it is in Spanish territory, or your usual distributor in the rest of 
the world. For its location you can consult the WEB page www.solerpalau.com

• Place the fi lter back into the purifi er.
• Replace the plastic cover by turning clockwise.

IMPORTANT
Once the fi lter has been cleaned or replaced, the appliance must be reset. Press the key for 3 seconds:

Sleep
Once reset, the indicator lights will stop fl ashing.

¡ATTENTION!
Whenever you access the fi lter, check the correct assembly of the lower cover, since for protection if it is not properly 
attached, the appliance will not start.

6. TECHNICAL ASSISTANCE

S&P’s large Technical Service network will guarantee adequate technical assistance. 

If a fault is observed in the unit, please contact any of the mentioned technical service offi ces and they will attend to 
your problem. 

Any manipulation of the appliance by personnel not belonging to the Offi cial S&P Services will result in your guarantee 
being void. 

For any queries regarding S&P products please contact any branch of our After Sales Service network if you are in Spain, 
or your regular dealer in the rest of the world. To fi nd your nearest dealer, visit our website at www.solerpalau.com

6. ÚDRŽBA

Před čištěním nebo výměnou filtru se ujistěte, že je zařízení vypnuté. 

• při výměně filtru očistěte vstupní / výstupní mřížku a další vnější části jednotky měkkým hadříkem
• k čištění jednotky nepoužívejte rozpouštědla, alkohol ani jiné chemikálie, mohly by poškodit plastové nebo kovové části nebo poškodit 

barvu zařízení 

V závislosti na pracovní rychlosti ventilátoru a kvalitě vzduchu v průběhu provozu zařízení definovaný algoritmus rozhodne, kdy je nutné vyčistit 
nebo vyměnit filtry. Pokud světelné proužky blikají, je nutné vyčistit nebo vyměnit filtr. Pro vyjmutí filtru postupujte viz. výše. Vyčistěte filtr vysa-
vačem. Filtr nikdy neponořujte do vody ani k čištění nepoužívejte rozpouštědla, alkohol nebo jiné chemikálie. Po každém vyčištění filtru se nepa-
trně snižuje účinnost filtrace. Pokud byl filtr několikrát vyčištěn, doporučujeme jej vyměnit za nový. Filtr vložte zpět do čističky. Nasaďte plastový 
kryt otočením ve směru hodinových ručiček.

POZOR! 
Kdykoli manipulujete s filtrem, zkontrolujte správnou 
montáž dolního krytu. Pokud není správně připevněn, 
spotřebič se nespustí.

!
Důležité 
Po vyčištění nebo výměně filtru je nutné spotřebič rese-
tovat. Stiskněte na 3 sekundy tlačítko pro noční režim. 
Po resetu přestanou kontrolky blikat.

!
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7. TECHNICKÁ POMOC

Široká síť technické pomoci S&P zaručuje dostatečnou technickou pomoc. Pokud je zjištěna na zařízení jakákoliv porucha, kontaktujte kterou-
koliv pobočku technické pomoci. Jakákoliv manipulace se zařízením osobami nepatřícími k vyškolenému servisnímu personálu S&P způsobí, že 
nebude moci být uplatněna záruka. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se produktů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. 
Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky www.elektrodesign.cz.

8. ODSTAVENÍ Z PROVOZU 

Pokud neplánujete zařízení používat po delší dobu, je doporučeno vrátit jej zpět do původního obalu a skladovat jej na suchém, bezprašném místě.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku vzniklé nedodržením těchto instrukcí.  
 

Společnost S&P si vyhrazuje právo na modifikaci výrobků bez předchozího upozornění.

9. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE

  Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se 
zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším 
místě nakládání s odpady.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Chcete-li najít 
svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky www.elektrodesign.cz.
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10. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 verze:12.1.2019
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavská 1420, 250 01 Brandýs n./L. St. Boleslav, IČ: 24828122, DIČ: CZ24828122 
Placené technické konzultace: A. Tintěra: 602 611 581, M. Uřidil: 602 679 469, M.Kalát: 733 450 315  
Objednání servisního zásahu / reklamace / servisní dispečink, telefon: 739 234 677, servis@elektrodesign.cz          

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ 
 

Reklamace může být přijata do evidence k posouzení (následně uznána/neuznána) pouze a výlučně až po předložení úplně vyplněného 
reklamačního formuláře, dokladu o zakoupení zboží a dodacího listu. Oprávněný pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s 
r.o. nebo jiná osoba určená společností ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. provede posouzení reklamace a rozhodne o uznání, nebo
zamítnutí reklamace. Oprávněný pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. následně stanoví způsob vyřízení reklamace
(oprava v dílně/oprava na místě instalace/výměnou výrobku apod.). Rozhodnutí o způsobu opravy je výlučně na oprávněném pracovníkovi
společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

A) Povinné údaje k reklamaci:
(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení) 
Osoba (název společnosti) uplatňující reklamaci: 

Kupující (společnost či osoba uvedená na faktuře): 

Kontaktní osoba (statutární orgán, zmocněná osoba): 

Telefon:    E-mail:

Předmět reklamace (uveďte zařízení, typ a výrobní číslo): 

Číslo faktury / daňového dokladu (napište číslo):      Číslo dodacího listu:      

Odborný, technický a vyčerpávající popis vzniku závady a její projevy: 

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro posouzení vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím doložte povinné přílohy k přijetí reklamace 
dokladující nákup zboží a správné elektrické zapojení dle návodu: 
Faktura / doklad o zaplacení:   ANO    NE  
Dodací list:     ANO    NE 
Fotodokumentace zapojeného přístroje a elektrického zapojení dodána přílohou:        ANO     NE 

Důležité upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost 
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné 
hygieny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

Zboží bylo/bude předáno k reklamaci (zaškrtněte způsob):     externí doprava         osobně na pobočce 

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s „Reklamačním řádem“, „Všeobecnými 
obchodními podmínkami“ a s aktuálním „Sazebníkem servisních prací“ společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. 
V (místo):    Dne (datum): 

Jméno a příjmení:________________________________________  Podpis:_____________________________________ 
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B) Doplňkové informace: Vyplňujte pouze v případě zájmu o objednání servisního zásahu na
místě instalace

Zákazník vyplní, pouze pokud má zájem o servisní zásah na místě. O provedení nebo odmítnutí servisního zásahu 
na místě rozhoduje pověřený pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. 

Povinné údaje k servisnímu zásahu na místě: 
(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení) 
Název projektu / akce (stavební, developerská či jiná): 

Pověřená kontaktní osoba v místě instalace (jméno a mobilní telefon):

Místo kontroly (přesná adresa):

Parkování v místě?:     ANO  NE  Kde nejlépe zaparkovat?: 

(Objednatel je povinen zajistit možnost parkování v místě instalace, zejména v centrech měst apod.) 

Upřesnění umístění (objekt, výška instalace, potřeba lešení, plošiny atd…): 

Zprovoznění provedl ELEKTRODESIGN?:       ANO  NE

Navrhovaný nezávazný termín servisního zásahu: 

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím a posouzení podmínek výjezdu 
doložte povinné dokumenty ohledně správného elektrického zapojení dle návodu: 
Schéma zapojení:       ANO    NE 
Výchozí revizní zpráva:       ANO   NE  
Technická zpráva pro VZT zařízení       ANO   NE  
Kompletní protokol o zaregulování:      ANO   NE  

Pokud nebude kontaktní osoba dosažitelná na uvedeném telefonním čísle před výjezdem servisního technika, výjezd se 
neuskuteční. V případě, že výjezd a servisní zásah nejsou podle rozhodnutí pověřeného pracovníka servisu předmětem 
záruční opravy nebo za zjištěné vady společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. neodpovídá, či se na ně 
nevztahuje záruka za jakost, zákazník se zavazuje uhradit servisní zásah dle platného Sazebníku servisních prací 
společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. na základě vystavené faktury a dle na místě potvrzeného rozpisu 
provedených prací.  

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s Reklamačním řádem, 
Všeobecnými obchodními podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory 
spol. s r.o. 

V (místo): Dne (datum): 

Jméno a příjmení:________________________________________  Podpis:_____________________________________ 


