Instrukcja montażu
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MEKA BL 230
OSTRZEŻENIE:
- Istotne jest zainstalowanie zabezpieczenia nadprądowego o rozwarciu styków na odległość co najmniej
3 mm.
- Instalacja i/lub konserwacja musi być realizowana przez wykwalifikowany personel przestrzegający
obowiązujących przepisów prawnych.

DANE TECHNICZNE
Siłownik
Typ
Zasilanie
Moc pobierana
Prąd pobierany
Moc pobierana
Prąd pobierany
Silnik elektryczny
Wyzwalacz termiczny
Kondensator startowy
Przesuw efektywny
Maksymalna siła ciągu/ruchu
Temperatura pracy
Stopień ochronności
Częstotliwość używania (%)
Maksymalna długość skrzydła
Wyłączniki krańcowe

MEKA BL 230
elektromechaniczny napęd z przekładnią ślimakową
220/230V 50-60 Hz
150 W (~ 1000 N)
0,8 A (~ 1000 N)
Maksimum 300 W
Maksimum 1,5 A
Czterobiegunowy 1400 obr/min
140ºC
12.5 μF
400 mm
3000 N (ustawiana elektronicznie)
-20ºC do +60ºC
IP44
40% (przy 20ºC)
3,5 m
Dwie sztuki (otwieranie / zamykanie)

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Antena: ekranowany kabel współosiowy
Obudowa wyposażenia elektrycznego
2
Blokada elektryczna: kabel dwużyłowy – 1 mm (2x1)
2
Przełącznik na klucz patentowy; kabel trójżyłowy – 0,5 mm (3x0,5)
2
Operatory 220-230V; kabel zasilający 4 żyły – 1,5 mm (4x1,5)
Szary = WSPÓLNY; Brązowy = ZASILACZ; Czarny = ZASILACZ; Żółto-zielony = UZIEMIENIE
Jednobiegunowy wyłącznik termomagnetyczny o minimalnym rozwarciu styków na odległość 3 mm.
2
Linia zasilająca wyposażenia 220-230V 50-60Hz – kabel trójżyłowy – 1,5 mm (3x1,5) (patrz
stosowne normy)
2
System ostrzegawczy – lampa błyskająca –220V; kabel dwużyłowy – 1,5 mm (2x1,5)
Skrzynka z bezpiecznikami zabezpieczającymi obwód elektryczny
2
Nadajnik fotokomórki; kabel dwużyłowy o przekroju poprzecznym żył – 0,5 mm (2x0,5)
2
Odbiornik fotokomórki: kabel czterożyłowy o przekroju poprzecznym żył 0,5 mm (4x0,5)
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MEKA BL 230
DIAGRAM ZASTOSOWAŃ

WSTĘPNE OSTRZEŻENIA
Sprawdź czy konstrukcja bramy jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz czy brama porusza się
po linii bez tarcia.
Wstępna kontrola:
Sprawdź czy konstrukcja bramy jest odpowiednio wytrzymała. W każdym przypadku siłownik musi
działać we wzmocnionym punkcie bramy.
Sprawdź czy bramę można przesuwać bez wysiłku ręcznie (punkty największego tarcia) na całym
dystansie otwierania i zamykania.
Upewnij się, że ograniczniki otwierania i zamykania bramy są zainstalowane.
Jeżeli nie jest to nowa instalacja, sprawdź stan wszystkich zużywających się elementów bramy,
napraw lub wymień części uszkodzone i zużyte oraz w razie potrzeby odtwórz elementy metalowe.
Niezawodność i bezpieczeństwo automatycznego napędu zależy bezpośrednio od stanu konstrukcji bramy.
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MEKA BL 230
WYMIARY MONTAŻOWE

MEKA BL 230
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W CELU PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA NAPĘDU
KONIECZNE JEST PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH WARTOŚCI
Jeżeli nie będzie możliwe zachowanie podanych wartości, należy zastosować inne według
poniższych zaleceń:
Dla β=90º A+B=Cu
Dla β>90º A+B<Cu (βmaks = 110º)
Wartość A musi zawsze być większa od sumy wartości D+d1
W przypadku bardzo grubych bram, w związku z czym problemów z zachowaniem wartości D,
można wartość D zwiększyć; zaleca się zwiększenie wartości A o tyle samo, przestrzegając
powyższych zasad
Różnica pomiędzy A i B NIE MOŻE przekraczać 50 mm; większe różnice powodują niestabilny ruch
bramy (podczas pracy zmieniają się siła ciągu oraz prędkość ruchu)
UWAGA!
Przed przejściem do montażu sprawdź czy wszystkie elementy/podzespoły znajdują sie w opakowaniu wraz
z napędem ( lista elementów znajduje sie na stronie nr. 11 )
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MEKA BL 230

KROK PO KROKU JAK PRAWIDŁOWO URUCHOMIĆ NAPĘD
MEKA BL 230 DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
MONTAŻ NAPĘDU
1. Sprawdź i oznacz najbardziej odpowiedni środek mocowania wspornika siłownika (Rys.2)
2. Za pomocą poziomicy wyznacz punkt na słupku do zamocowania wspornika tylnego (Rys. 2)
3. Sprawdź punkty (środek) mocowania tylnego wspornika w stosunku do wartości A-B oraz E (Rys.3)
OSTRZEŻENIE: Jeżeli słupki lub ściany są duże, należy przygotować wnękę by możliwe było
zachowanie wartości A, B oraz C (Rys.4)
Mocowanie tylnego wspornika:
Przyspawanie do słupków metalowych – sprawdź grubość kolumny i jeśli jest mniejsza od 5
mm umocuj płytę wsporcza o odpowiednich wymiarach tak by spawy wypadły na krawędzi
kolumny (Rys.5)
Jeśli słupek jest z cementu, wspornik można mocować kołkami albo metodami murarskimi
za pomocą odpowiedniej przedłużki (Rys.6)
4. W operatorze przemieść śrubę prowadzącą całkiem do przodu tj. aż do blokady, potem cofnij o 5 –
10 mm; operację tę można również wykonać ręcznie dokonując zwolnienia operatora (patrz
urządzenie zwalniające)
5. Umocuj przedni wspornik na operatorze (Rys.7)
6. Furtkę ustaw w pozycji zamkniętej w stosunku do zderzaków mechanicznych i zabezpiecz klamrą
7. Używając dostarczonego kołka zamontuj operator na przednim wsporniku (Rys.8)
8. Umieść wspornik operatora przedniego w uprzednio zaznaczonym punkcie (punkt 3) i za pomocą
poziomicy sprawdź płaskość operatora; oznacz punkt 3 dla dokładnego montażu wspornika
przedniego (Rys.2 oraz Rys.3)
9. Zdejmij operator z wspornika tylnego
10. Zdejmij wspornik przedni z operatora
11. Umocuj wspornik przedni w wyznaczonym punkcie:
Mocowanie przedniego wspornika:
Spawanie w bramach metalowych – sprawdź czy grubość elementu rurowego do którego ma
być przyspawany wspornik; gdy jest mniejsza od 5 mm, zamocuj płytę wsporczą o odpowiednich
wymiarach tak by spawy znalazły się na krawędzi elementu rurowego (Rys.9)
W przypadku bram z materiałów nie metalowych wymagana jest podkładka w postaci płyty
o grubości 5 mm. Kierując się czterema otworami przyspawaj wspornik do środka płyty,
i zabezpiecz wszystko śrubami 8 mm (Rys.10)
12. Zwolnij operator (patrz urządzenie zwalniające)
13. Zamontuj operatory do wspornika
14. Ręcznie otwieraj i zamykaj furtkę w całym możliwym zakresie. Ruch musi być płynny, a śruba
prowadząca – tak przy zamykaniu jak i otwieraniu – nie powinna dochodzić do blokady
mechanicznej. Jeśli będzie inaczej zweryfikuj położenie wsporników.
15. Upewnij się że operator jest połączony elektrycznie ze sterownikiem zgodnie ze schematem (Rys. A)
2
– połączenia wykonaj kablami o żyłach których przekrój poprzeczny wynosi 1,5mm
Zaleca się pozostawienie luźnego fragmentu kabli o długości co najmniej 40/50 mm. Aby ułatwić
łączenie można na chwile operator obrócić górą do dołu.

MONTAŻ WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
1. Odłącz zasilanie od sytemu. UWAGA: Z przyczyn bezpieczeństwa regulacja wyłączników krańcowych
musi być zawsze dokonywana po odłączeniu operatora od zasilania bowiem mikrowyłączniki mogą
być zasilane napięciem 230V.
2. Odkręć śrubę ustalająca adaptera przedniego (Rys.13a) po czym wysuń ją (Rys.13b)
3. Wysuń aluminiowy profil stanowiący osłonę mikrowyłącznika (Rys.13c)
4. Poluzuj śrubę mocującą wyłącznik krańcowy, przesuń go do żądanego położenia i dociągnij śrubę
mocująca (Rys.13d)
Wyłącznik krańcowy otwarcia stosowany jest gdy nie ma zderzaków otwarcia, natomiast zamykanie furtki
powoduje przejście w stan spoczynkowy po dojściu do zderzaka, jeśli zainstalowany jest wyłącznik
krańcowy zamykania. Jeżeli wyłącznik krańcowy zamykania jest zamontowany pozwala zredukować opór
wywoływany przez operator. Po ustawieniu wyłącznika krańcowego mocno dociągnij śruby.
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MEKA BL 230
OBSŁUGA RĘCZNA
W przypadku awarii zasilania elektrycznego lub błędnego działania napędu, konieczne będzie ręczne
przesuwanie bramy. W tym celu:
1. Odsuń płytkę zabezpieczająca (Rys. 12a), wsuń do blokady dostarczony klucz patentowy i obracaj
go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara lub zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara o 90º (Rys.12b).
2. pociągnij do góry dźwignię zwalniającą (Rys.12d). Jeśli dźwignię pociągnięto maksymalnie do góry
operator zostanie zwolniony bez konieczności jej trzymania.
3. Ręcznie otwórz lub zamknij bramę.
Aby zabezpieczyć bramę przed wpływem wiatru albo gdy nie jest ona wyważona zaleca się po awaryjnym
ręcznym otwieraniu, odblokować ponownie siłownika przez opuszczenie dźwigni aż opadnie do oporu w
swym gnieździe, klucz obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara lub zgodnym
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o 90º (Rys.12b) potem go wyjąć (można go wyjąć tylko w ustalonym
położeniu) a następnie delikatnie przesunąć furtkę do jej zamknięcia.

MONTAŻ ZAMKA ELEKTRYCZNEGO
Jeśli stosowana ma być blokada elektryczna patrz Rys. 11A-11B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zamek elektryczny
Płyta mocująca zamek elektryczny
Otwór na rygiel
Element ustalający otwór rygla
Zapadka
Cylinder przelotowy (opcja)
Furtka
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MEKA BL 230
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE NA PRZYKŁADZIE CENTARALI STERUJĄCEJ
F4 PLUS

Wejście COM (25) oraz STOP (23) należy zewrzeć!!!
1. Uziemienie, czyli przewód żółto-zielony zarówno od siłowników, jak i zasilania
centrali należy połączyć z wejściem Terra (11, 12)
2. Zasilanie centrali:
- przewód fazowy podłączamy do wejścia Fase (10)
- przewód neutralny podłączamy do wejścia Neutra (9)
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3. Połączenia siłownika pierwszego:
- przewód nr 1 i 3 podłączamy do wejścia COM (25)
- przewód nr 2 podłączamy do wejścia FA1 (17)
- przewód nr 4 podłączamy do wejścia FC1 (16)
- przewód nr 5 podłączamy do wejścia MOT1A (1)
- przewód nr 6 podłączamy do wejścia COM1 (2)
- przewód nr 7 podłączamy do wejścia MOT1C (3)
- wyjścia kondensatora podłączyć do wejść MOT1A (1) oraz MOT1C(3)
4. Połączenia siłownika drugiego:
- przewód nr 1 i 3 podłączamy do wejścia COM (13)
- przewód nr 2 podłączamy do wejścia FA2 (15)
- przewód nr 4 podłączamy do wejścia FC2 (14)
- przewód nr 5 podłączamy do wejścia MOT2A (4)
- przewód nr 6 podłączamy do wejścia COM2 (5)
- przewód nr 7 podłączamy do wejścia MOT2C (6)
- wyjścia kondensatora podłączyć do wejść MOT2A (4) oraz MOT2C(6)
5. Lampę podłączamy pod styki 8 i 7 (polaryzacja nie jest istotna)
6. Fotokomórki
a) fotokomórka RX (odbiornik):
- wej. 1 fotokomórki (zasilanie GND) należy podłączyć do wyj. 21
- wej. 2 fotokomórki (zasilanie +24Vac) należy podłączyć do wyj. 20
- wej. 3 fotokomórki (sterowanie COM) należy podłączyć do wyj. 13
- wej. 4 fotokomórki (sterowanie PHOTO) należy podłączyć do wyj. 18
b) fotokomórka TX (nadajnik):
- wej. 1 fotokomórki (zasilanie GND) należy podłączyć do wyj. 21
- wej. 2 fotokomórki zostawiamy wolne
- wej. 3 fotokomórki (zasilanie +24Vac) należy podłączyć do wyj. 20
8. Antena
- Antenę należy podłączyć do wejść odbiornika radiowego GND ekran przewodu, ANT przewód sygnałowy

PROGRAMOWANIE FUNKCJI (PRZEŁĄCZNIKI DIP)
Nastawy są zapamiętane dla fazy spoczynkowej (brama zamknięta)!!!
DIP 1

ON

DIP 1

OFF

DIP 2

ON

DIP 2

OFF

Gdy fotokomórka zostanie zasłonięta, tak podczas otwierania jak i zamykania bramy, ruch
zostaje wstrzymany do odsłonięcia fotokomórki. Następnie realizowana jest zawsze
operacja otwarcia
Podczas zamykania, fotokomórka zatrzymuje bramę natychmiast i powoduje nawrót ruchu
bramy w kierunku przeciwnym. Podczas otwierania nie ma to znaczenia.
Zezwala na funkcje CONDOMINIUM tzn. pojedynczy rozkaz START powoduje otwieranie
bramy, a w toku otwierania żadne następne rozkazy START nie są akceptowane. Podczas
pauzy pojedynczy rozkaz START powoduje ponowne odliczanie czasu pauzy. Podczas
zamykania, pojedynczy impuls START powoduje ponowne otwieranie bramy. Ponowne
zamykanie ma miejsce tylko w trybie automatycznym po upływie czasu pauzy, także gdy
trymer V4 ustawiony jest na minimum.
Zezwala na realizacje funkcji krok po kroku (STEP-BY-STEP) (pierwszy rozkaz START
powoduje otwieranie, drugi rozkaz START powoduje zatrzymanie, trzeci rozkaz START
powoduje zamykanie bramy)
Albo krok po kroku z ponownym zamykaniem (STEP-BY-STEP with AUTOMATIC
RECLOSING), w zależności od ustawienia trymera V4:
Jeśli jest obrócony maksymalnie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara = funkcja krok po kroku
Jeśli jest obracany w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara = funkcja
krok po kroku z ponownym zamykaniem tzn. po upływie czasu pauzy automatycznie
rozpocznie się zamykanie bramy. Aby dokonać zamknięcia bramy z pilota w trakcie pauzy,
należy dwukrotnie wydać rozkaz START (pierwszy ustawia bramę na STOP (zatrzymanie)
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DIP 3

ON

DIP 9

ON

DIP 9

OFF

DIP
10

ON

Zezwala na funkcję WATER HAMMER (taran hydrauliczny) wprowadza na krótko opór
podczas zamykania przed otwieraniem ułatwiając zwolnienie blokady elektrycznej (jeżeli
stosuje się wyłączniki krańcowe funkcja ta jest zablokowana)
Wyjścia 7-8 płytki terminali używane do sterowania lampą ostrzegawczą (FLASHLIGHT)
wyposażonej w swój własny obwód odpowiedzialny za błyskanie (kod 70106)
Wyjścia 7-8 płytki terminali stają się wyjściami do lampy dodatkowej (COURTESY LIGHT),
która pozostaje aktywna przez trzy minuty po ustaniu ruchu (maksymalna moc 100 W).
W tym trybie pracy terminale 28 – 29 mogą być wykorzystane do podłączenia lampy
błyskającej z jej własnym obwodem (kod 70107)
Zezwala na otwarcie furtki dla pieszych (PEDESTRIAN GATE OPENING) za pomocą
drugiego klawisza na pilocie (dotyczy tylko F4PLUS/RR)

USTAWIENIA DIP- ów DLA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
DIP 4 ustawiony w pozycji ON
- krańcówka nie używana
DIP 5 ustawiony w pozycji ON
- krańcówka nie używana
DIP 6 ustawiony w pozycji ON
- krańcówka nie używana
DIP 7 ustawiony w pozycji ON
- krańcówka nie używana

Wejście wyłącznika krańcowego – otwieranie bramy przez silnik 1

DIP 8 ustawiony w pozycji ON

Wejście wyłączania funkcji fotokomórki

Wejście wyłącznika krańcowego – zamykanie bramy przez silnik 1
Wejście wyłącznika krańcowego – otwieranie bramy przez silnik 2
Wejście wyłącznika krańcowego – zamykanie bramy przez silnik 2

OSTRZEŻENIE!
W przypadku systemu wyposażonego tylko w jeden silnik i wykorzystującego wyłączniki krańcowe,
przełączniki DIP 4, 5, 6, 7 MUSZĄ być ustawione na OFF, natomiast jeżeli używany jest tylko jeden
typ wyłącznika krańcowego (np. Fa1 i/lub Fa2), ustaw pozycję OFF tylko na odpowiednich
przełącznikach DIP.

REGULACJA TRYMERY
V1

FORCE

V2

RUN
TIME
PHASE
SHIFT
TIME

V3

V4

PAUSE
TIME

Obracanie w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje ustawienie
wartości momentu obrotowego silnika w zakresie od 40% do 98%. Przez pierwsze trzy
sekundy występuje pick-up.
Obracanie w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje
zwiększenie wartości czasu przejścia / przejazdu (RUN TIME) w zakresie 2 do 100 sekund.
Obracanie w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje ustawienie
wartości czasu zwłoki pomiędzy startem ruchu zamykania przez silnik 2, a startem
zamykania przez silnik 1 w zakresie 0 do 20 sekund. Przesunięcie fazowe podczas
otwierania ma stałą wartość wynoszącą 2 sekundy. Ustawienie V3 na minimum kasuje
zwłokę tak podczas otwierania jak i zamykania (wersja podwójnej bramy przesuwnej)
i zablokowanie funkcji WATER HAMMER.
Obracanie w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje ustawienie
wartości czasu pauzy PAUSE TIME w zakresie od 2 do 100 sekund. Ustawienie trymera
na minimum blokuje funkcję pauzy = STEP-BY-STEP

PROGRAMOWANIE PILOTA
1. Wpinamy radio – odbiornik
2. Przeprowadzamy operację zapamiętywania kodów (Włączamy przycisk na płytce odbiornika. Gdy dioda
LED się zaświeci na czerwono naciskamy wybrany kanał na pilocie. Po 6 sekundach kod zostanie
automatycznie zapisany w pamięci. Dioda zgaśnie i możemy wówczas przystąpić do uruchomienia napędu).

KOŃCOWA KONTROLA
Doprowadź zasilanie systemu i wykonaj kompletny cykl zamknięcia otwarcia sprawdzając czy:
Brama otwiera się płynnie
Urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo
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Wsporniki mocujące są dobrze uszczelnione
Kable zasilające przesuwają się swobodnie
Cały zespół bramy odpowiada normom EN 12453 oraz EN 12445

Dalsze informacje i szczegóły o normach referencyjnych podane są na stronie
www.gibidi-polska.pl
UTRZYMANIE (KONSERWACJA)
Okresowo sprawdzaj konstrukcje bramy, w szczególności:
Sprawdź czy zawiasy funkcjonują poprawnie
Sprawdź prawidłowe wyważenie furtki. Nadmierne opadanie (zwieszanie się) furtki powoduje
zwiększenie zużycia przeciwwagi/sprężyny równoważącej wspornika operatora. Testu dokonuje się
zwalniając operator i patrząc czy furtka nie zacznie poruszać się samoistnie (opadać)
Sprawdź prawidłowość funkcjonowania urządzeń zabezpieczających
Zwolnij operator i sprawdź czy w całym zakresie ruchu furtki nie występują punkty tarcia
Sprawdź czy na śrubie prowadzącej, nie ma brudu lub wiórów, w przeciwnym przypadku oczyść
i nasmaruj śrubę odpowiednim smarem
Okresowo sprawdzaj prawidłowość siły oporu operatora oraz skuteczność urządzenia odblokowującego
umożliwiającego obsługę ręczną ( patrz odpowiedni podrozdział)
Urządzenia zabezpieczające zainstalowane w systemie musza być sprawdzane co każdych sześć miesięcy.
Gi.Bi.Di. Continental S.p.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych technicznych w miarę rozwoju
produktu bez uprzedniego powiadamiania.

WYKAZ ELEMENTÓW

Zestaw MEKA BL 230 zawiera:
- Siłownik elektromechaniczny MEKA BL 230 2 szt.
- Dwa zestawy do montażu siłowników w skład którego każdego wchodzą:
- Element mocujący 2 szt.
- Sworzeń ø 15 x 30mm 1 szt.
- Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia M8 x 20mm 2 szt.
- Element trzymający sworzeń 1 szt.
- Podkładka ø 15mm 1 szt.
- Podkładka ø 8mm 1 szt.
- Kluczyki do ręcznego odblokowania siłowników 4 szt.
- Instrukcja w języku Polskim
- Centrala Sterująca pracą siłowników F4 PLUS 1 szt. ( Opcja )
- Nadajnik o częstotliwości 433 MHz ( Opcja )
- Lampa sygnalizacyjna ( Opcja )
- Para fotokomórek ( Opcja )
- Przełącznik z kluczykiem ( Opcja )
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MEKA BL 230

Deklaracja zgodności CE
Producent:

Gi.Bi.Di. Continental S.p.A
Siedziba prawna:
Sede Administrativa-Ufficio Commercialle-Stabilimento
Via Abetone Brennero 177/B, 46025 Poggio Rusco (Manova) Italy
Tel: 0039 0386 52011 - Fax Uff comm 0039 0386 522031
Deklaruje że produkt ELEKTROMECHANICZNE OPERATORY MEKA BL 230
Pozostaje w zgodności z następującymi dyrektywami CEE:
Low Voltage Directive 73/23 oraz dalszymi poprawkami
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 z dalszymi poprawkami
oraz spełnia następujące normy:
EN60335-1
EN55014-1
EN55014-2
Dnia: 16/10/06
Dyrektor Zarządzający
Oliviero Arosio
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MEKA BL 230

KARTA GWARANCYJNA
Pieczęć sprzedawcy

Nazwa urządzenia: MEKA BL 230….…............
............................................................................
….........................................................................
data i podpis

Data zakupu........................................................

ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH
data zgłoszenia
reklamacji

data wykonania
naprawy

zakres naprawy / określenie przyczyn

podpis

WARUNKI GWARANCJI
Producent gwarantuje sprawne działanie urządzenia, pod warunkiem stosowania się do warunków opisanych w instrukcji
obsługi i udziela na nie 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie.
W przypadku wystąpienia wady pisemna reklamacja powinna być zgłoszona w okresie trwania gwarancji.
Obowiązki gwaranta wykonuje dystrybutor lub producent.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi materiałami, błędami technologii wykonania.
Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez dystrybutora lub producenta w terminie ustalonym przez
strony.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku:
użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione
dokonywania modyfikacji
uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi

DYSTRYBUTOR
Astat Sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, e-mail: info@astat.com.pl
Konto bankowe: BOŚ S.A. O/Poznań nr 69 1540 1056 2001 8310 1156 0002 Regon: 630033055 NIP: 781-00-23-663
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział KRS, Nr wpisu 0000094291, wys. kapitału zakładowego: 200 000,00 PLN
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