Nasada kominowa STRAŻAK HOMER®

Montaż nasady kominowej STRAŻAK HOMER® w wersji wykonania:
1. STRAŻAK HOMER® z podstawą płytową:

Przeznaczenie:
Nasada kominowa STRAŻAK HOMER® przeznaczona jest do pracy

•

z otworem przewodu kominowego.

na przewodach dymowych, w tym krótkich, gdzie temperatura na wylocie
komina może dochodzić do 450°C. Nasady kominowe można montować na

Ustawić nasadę na czapie komina i wycentrować otwór dolotowy

•

Wywiercić otwory w podstawie nasady jak również w czapie
komina i zabić kołki montażowe.

zakończeniach kominowych gazowych oraz dymowych.
Przeznaczenie w/w nasad jest uzależnione od wersji wykonania:
Wersja wykonania z blachy kwasoodpornej:
•

przeznaczenie – kominy gazowe, olejowe i drewno

Wersja wykonania z blachy żaroodpornej:
•

2. STRAŻAK HOMER® z podstawą rurową:

•

Zamontować nasadę na zakończenie przewodu spalinowego
(w wystający koniec wkładu kominowego),

przeznaczenie – kominy dymowe opalane węglem.
•

Przykręcić blachowkrętami kwasoodopornymi.

NIE STOSOWAĆ DO PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH SPALINY Z
PIECÓW NA EKO-GROSZEK

3. STRAŻAK HOMER® z podstawą wciskaną :
Montaż:
Strażak HOMER montuje się na czapie kominowej.
UWAGA!! Zaleca się aby nasada była usytuowana powyżej szczytu dachu.

P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć
Sachsów 1, 20–381 Lublin
tel. 81 751 91 00, tel. kom. 531 573 115
www.homer.com.pl

•

Zamontować nasadę na zakończenie przewodu spalinowego
(wcisnąć dolot nasady w wystający koniec wkładu kominowego)

KARTA GWARANCYJNA:
P.P.HU.

HOMER® Grzegorz

Pyć udziela gwarancji na bezawaryjną pracę

nasady kominowej STRAŻAK HOMER® zgodnie z warunkami opisanymi
w instrukcji obsługi.
Warunki gwarancji:
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu towaru przez
użytkownika (data wystawienia dowodu zakupu).
2. Gwarancja zapewnia bezpłatne usunięcie usterek spowodowanych
wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi, stwierdzonymi
przez Producenta.
3. Gwarancja wygasa i producent nie ponosi odpowiedzialności za
usterki powstałe z następujących przyczyn:
(1) uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego transportu
i przeładunku.
(2) uszkodzenia wynikłe wskutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna
oraz innych klęsk żywiołowych.
(3) montaż odbył w sposób inny niż podany w instrukcji montażu.
(4) dokonanie demontażu podzespołów, przeróbek, naprawy bez
zgody producenta.
(5) uszkodzenia powstałe na skutek użycia paliw niezgodnych z
przeznaczeniem danej nasady
(6) zużycie części w normalnym trybie eksploatacyjnym.
(7) uszkodzenia nasady zamontowanej na przewodzie dymowym,
w którym nastąpił pożar sadzy spowodowany brakiem czyszczenia
komina (co najmniej 2 razy w roku).
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4. Konsumentowi przysługuje prawo wymiany zakupionego wyrobu na
nowy jeżeli wyrób był dwukrotnie naprawiany i uległ uszkodzeniu po
raz trzeci.
5. Warunkiem realizacji przez Konsumenta uprawnień wynikających
z niniejszej gwarancji jest dostarczenie wadliwego „Produktu”
bezpośrednio do punktu sprzedaży oraz przedstawienie:
• poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej,
• dowodu zakupu towaru.

Niniejszym udziela się Pani/Panu___________________________
gwarancji na nasadę kominową STRAŻAK HOMER® produkcji
P.P.H.U. HOMER® Grzegorz Pyć typ/model
___________________________ zakupiony w dniu _________________
faktura VAT nr_______________ .
Warunkiem utrzymania gwarancji jest udokumentowane
przeprowadzenie przez osoby uprawnione osoby badań kontrolnych
przewodu kominowego (minimum 2 raz w roku).
Miejscowość, dnia ___________________
________________________
Pieczęć i podpis sprzedawcy

____________________
Podpis Nabywcy

