
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wytycznymi przed użytkowaniem biopaleniska z wkładem ceramicznym 
RubyFires. Upewnij się przed uruchomieniem, że poniższe wytyczne są przestrzegane.
Biopalenisko z wkładem ceramicznym RubyFires może być używane tylko przez osoby w odpowiednim wieku, które zapoznały się i 
zrozumiały instrukcję obsługi i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Instalacja biopaleniska z wkładem ceramicznym RubyFires:
•  Biopalenisko może być postawione lub powieszone na ognioodpornym podłożu lub ścianie.
•  Przy montażu biopaleniska na ścianie, zaleca się zachować odległość bezpieczeństwa minimum 1 cm od ściany w celu zapewnienia natu-

ralnego przepływu powietrza.
•  Nigdy nie usuwaj warstwy izolacyjnej biopaleniska. Ryzyko pożaru!
•  Upewnij się podczas instalacji, że biopalenisko jest wyrównane w pionie i w poziomie, aby płyn nie mógł wypływać z biopaleniska.
•  Zachowaj bezpieczny dystans co najmniej 1 metra (z lewej i prawej strony oraz z przodu biopaleniska) od obiektów.  Zachowaj łatwopalne 

przedmioty (np. zasłony, dywany, meble) z dala od biopaleniska.
•  Nie umieszczaj biopaleniska obok, pod lub na parapecie. Niebezpieczeństwo pożaru!
•  Używaj biopaleniska w pomieszczeniach bez przeciągu, w przeciwnym razie może się osadzać sadza. Ważne jest, aby pomieszczenie miało 

jakąś formę wentylacji.
•  RubyFires dostarcza swoje niepowtarzalne paliwo: bioetanol 98% o nazwie RubyFires LEF. Biopalenisko optymalnie funkcjonuje
 tylko w połączenie z bioetanolem 98% RubyFires LEF. Nigdy nie należy używać innego płynu lub żelu do napełniania lub uzupełniania bio-

paleniska gdyż może to spowodować blokadę lub uszkodzenie wkładu ceramicznego wewnętrz biopaleniska, w wyniku czego płomienie 
będą złej jakości. Wynikiem tego jest wygaśnięcie gwarancji. Każdy inny bioetanol używany w biopalenisku musi mieć aprobatę RubyFires.

Instalacja biopaleniska RubyFires w biokominku (obudowie z wkładem) RubyFires:
• Włóż biopalenisko do wkładu biokominka (upewnij się, że jest wypoziomowane w pionie i poziomie).

Instalacja biopaleniska RubyFires w istniejącym kominku:
•  Umieścić biopalenisko w wyznaczonym miejscu w kominku (upewnij się, że jest wypoziomowane w pionie i poziomie).
 Minimalna wysokość wymagana nad biopaleniskiem to 50 cm. Niebezpieczeństwo pożaru!

Instalacja ekranów szklanych:
•  Należy używać dołączonych do biopaleniska ekranów szklanych (wolnostojące biopalenisko-2 ekrany szklane, biopalenisko we wkładzie 

biokominka-1 ekran szklany, biopalenisko we wkładzie biokominka posiadającym wysunięty rant (spojler) -bez ekranu szklanego ).
 Ekrany szklane umieszczane są na biopalenisku za pomocą załączonych uchwytów (zdjęcia poniżej). Zapobiegają one kładzeniu się 

płomienia do tyłu wkładu i uszkodzeniu biokominka.
 Jeśli po instalacji ekranu/ów szklanych płomienie dalej kładą się do tyłu natychmiast wyłącz biopalenisko i skontaktuj się ze sprzedawcą!

Instalacja zestawu dekoracji, Polan/kamieni:
•  RubyFires opracował specjalny zestaw ceramicznych Polan i kamieni do dekoracji biopaleniska. Umieść te dekorację wokoło palnika (biały 

element ceramiczny) ale palnik nie może być zasłonięty! Zawsze przestrzegaj instrukcji dołączonych do dekoracji. Gdy dekorację 
 umieszczone są na palniku (biały element ceramiczny) może osadzać się niepotrzebna sadza i mogą powstawać niepożadane sy-

tuacje. Nie należy dotykać elementów dekoracji, aż do momentu schłodzenia, przez co najmniej 30 minut od wyłączenia biopaleniska. 
Niebezpieczeństwo poparzenia!

•  Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie używaj innych materiałów dekoracyjnych poza oryginalnymi zestawami Polan i kamieni 
 RubyFires. Niebezpieczeństwo pożaru!
• Umieszczając biopalenisko RubyFires przed tylną ścianą (np. we wkładzie biokominka RubyFires), upewnij się, że płomienie zawsze palą 

się pionowo! Używanie ekranów szklanych lub zestawu dekoracji lub spoilera gwarantuje prawidłowe pionowe ustawienie płomieni. W 
przypadku, gdy płomienie dalej kładą się do tyłu natychmiast wyłącz biopalenisko i skontaktuj się ze sprzedawcą!

Instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa użytkowania unikalnego opatentowanego
biopaleniska z wkładem ceramicznym RubyFires produkcji Ruby Decor BV.

Zachowaj tą instrukcję obsługi przez cały czas użytkowania produktu. Produkt może być sprzedawany tylko i wyłącznie z niniejszą instrukcją 
obsługi.



 Informacje o napełnianiu biopaleniska bioetanolem 98% RubyFires LEF:
•  Bardzo ważne, aby bioetanol nie wylewał się poza otwór wlewowy.
•  Pamiętaj aby biopalenisko napełniać bioetanolem ostrożnie i powoli, tak aby go nie przepełniać.
•  W przypadku rozlania bioetanolu lub przelania, użyj miękkiej, wchłaniającej szmatki do osuszenia biopaleniska.
•  Dla uzyskania optymalnego ognia należy biopalenisko napełnić bioetanolem nie wyżej niż 1 cm poniżej górnej powierzchni wkładu 
 ceramicznego widocznego w otworze wlewowym.

Gdy biopalenisko napełniane jest po raz pierwszy bioetanolem 98% RubyFires LEF wewnętrzny element ceramiczny jest pusty przez co 
absorbuje więcej płynu niż przy kolejnym napełnieniu. Dlatego też konieczne jest stosowanie większej ilości paliwa według schematu:
 
                        Pierwsze napełnianie Kolejne napełnianie
biopalenisko mini (4114)    ± 1 litr   ± 0.8 litra
biopaleisnko małe (4120 + Silo)   ± 1.5 litra                         ± 1 litr                                                                                     
biopalenisko duże (5820)    ± 2 litry   ± 1,5 litra
biopalenisko line (8014)    ± 2,5 litra                     ± 2 litry

Pierwsze napełnianie biopaleniska:
•  Otwórz zasuwę o 1/3 długości, tak aby otwór do nalewania był widoczny (w modelu biopaleniska Square otwórz zasuwę całkowicie).
•  Umieść dołączony do zestawu lejek w otworze do napełniania.
•  Ostrożnie wlewaj bioetanol 98% RubyFires LEF aż wkład ceramiczny zostanie nasączony. Upewnij się, że poziom płynu pozostaje 1 cm 

poniżej górnej powierzchni wkładu ceramicznego!

•  Uwaga: Upewnij się, że bioetanol nie rozlał się poza otwór do napełniania. W przypadku rozlania bioetanolu poza otwór do napełniania
 upewnić się, że biopalenisko jest osuszone przed uruchomieniem. Niebezpieczeństwo pożaru! 
 Nigdy nie powinno być ognia poza palnikiem (biały element ceramiczny) gdyż jest to niebezpieczne i może powodować uszkodzenia 

farby i deformację biopaleniska.
•  Uwaga: po napełnieniu biopaleniska zobacz czy poziom bioetanolu pozostaje widoczny w otworze do napełniania. 
 Poziom bioetanolu musi pozostawać 1 cm poniżej górnej powierzchni wkładu ceramicznego!
•  Kiedy biopalenisko jest prawidłowo napełnione, usuń lejek. Teraz możesz w pełni otworzyć zasuwę (biały element ceramiczny jest 

całkowicie widoczny). Palenisko jest gotowe do użycia!
         

       

         Zasuwa otwarta               Zasuwa zamknięta

Jak napełnić biopalenisko:
•  Gdy biopalenisko jest puste zamknij całkowicię zasuwę.
•   Sprawdź dokładnie, czy płomienie nie wydostają sie nigdzie na powierzchnię biopaleniska.
•  Uwaga: Nigdy nie napełniaj uruchomionego/palącego sie biopaleniska - ZAGROŻENIE ŻYCIA!
•  Odczekaj co najmniej 30 minut, aż biopalenisko ostygnie!
•  Dalej postępuj według powyższej instrukcji: “Pierwsze napełnianie biopaleniska”

Prawidłowe użytkowanie biopaleniska:
•  Na górnej powierzchni biopaleniska RubyFires znajduje się zasuwa zamykająca z trzema położeniami.
•  Gdy biopalenisko nie jest używane zasuwa musi się znajdować na pozycji zamykającej (zabezpiecza przed wyparowywaniem bioetanolu).
•  Gdy zasuwa jest całkowicie otwarta widoczny jest biały element ceramiczny (palnik).
•  Biopalenisko może zostać uruchomione za pomocą zapalniczki dołączonej do zestawu lub długiej zapałki ale tylko wtedy, gdy nic nie 

zasłania palnika oraz gdy biopalenisko jest prawidłowo napełnione bioetanolem według instruckji  “Jak napełnić biopalenisko”.

LEF

LEF



Otwieranie i zamykanie zasuwy biopaleniska:
• Zasuwę można otwierać i zamykać przy pomocy dołączonych do zestawu rączek do regulacji zasuwy.

Konserwacja:
•  Gdy biopalenisko jest często używane mogą wystąpić przetarcia i przebarwienia na górnej powierzchni biopaleniska w okolicach zasuwy. 

Jest to normalne zjawisko, nie wpływa w żaden sposób na użytkowanie. Jakość produktu pozostaje ta sama.
•  Nie wolno używać materiałów ściernych do czyszczenia wkładu i biopaleniska. Czyść powierzchnię za pomocą wilgotnej szmatki lub 

płynu do konserwacji stali nierdzewnej.
•  Ekrany szklane można czyścić za pomoca środka do czyszczenia powierzchni szklanych.

 

Wszelkie zmiany/ingerencje w biopalenisko, wkład, obudowę biokominka oraz niewłaściwe użytkowanie są niedopuszczalne i powodują 
wygaśnięcie gwarancji!
RubyFires nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym lub niekompetentnym 
użytkowaniem biopaleniska i całego biokominka!

WAŻNE:
•  Biopalenisko, biokominek RubyFires jest używany tylko do celów dekoracyjnych a nie jako główne źródło ogrzewania.
•  Bioetanol jest niebezpiecznym materiałem na poziomie UN 1987, klasa 3.
•  Zastosowanie biopaleniska RubyFires jako multi-palnika lub otwartego ognia do płynnych lub stałych materiałów palnych jest zabroni-

one.
•  Biopalenisko RubyFires może być jedynie ugaszane przy użyciu zasuwy.
•  Kiedy biopalenisko RubyFires jest przepełnione istnieje ryzyko rozlania paliwa ciekłego w czasie upadku. Może to spowodować niekontro-

lowany ogień.
•  Nie można zmieniać wysokości płomieni za pomocą zasuwy. Zasuwa zawsze powinna być całkowicie otwarta w trakcie użytkowania.
•  Nie wolno palić podczas napełniania i do oświetlenia biopaleniska. Niebezpieczeństwo wybuchu!
•  Nigdy nie zmieniaj konstrukcji biopaleniska RubyFires.
•  UWAGA! Nigdy nie wolno ponownie napełniać gorącego lub ciepłego biopaleniska. Ryzyko wybuchu!
•  Płomienie nigdy nie powinny bezpośrednio dotykać wnętrza wkładu lub obudowy biokominka!
•  Należy unikać kontaktu fizycznego z bioetanolem.
•  Zabronione jest używanie biopaleniska RubyFires przez dzieci, osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub ludzi, którzy 

są fizycznie lub umysłowo opóźnieni lub niekompetentni do korzystania z biopaleniska RubyFires.
•   Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości!

Problem    Możliwa przyczyna    Rozwiązanie

Powstawanie sadzy   Złe paliwo     Używaj bioetanolu 98% RubyFires LEF

Powstawanie sadzy   Palnik jest zastawiony materiałami                                       Usuń materiały dekoracyjne z palnika
                        dekoracyjnymi    (biały element ceramiczny)

Krótki czas palenia   Niewłaściwe paliwo (np.: żel, spirytus)  Używaj TYLKO 98% bioetanolu RubyFires LEF

Krótki czas palenia   Biopalenisko nie jest napełnione całkowicie  Wyłącz biopalenisko Poczekaj 30 minut aż się schłodzi  
     bioetanolem                          Napełnij biopalenisko według instrukcji

Za wysokie płomienie  Niewłaściwe paliwo (np.: żel, spirytus)   Używaj TYLKO 98% bioetanolu RubyFires LEF
    Zła instalacja biopaleniska 

Płomienie zbyt niskie, niewidoczne Biopalenisko nie jest napełnione całkowicie Wyłącz biopalenisko Poczekaj 30 minut aż się schłodzi    
    bioetanolem    Napełnij biopalenisko według instrukcji

Biopalenisko wydaje szeleszczący Niewłaściwe paliwo (np.: żel, spirytus)  Używaj TYLKO 98% bioetanolu RubyFires LEF
dżwięk    Zła instalacja biopaleniska

Ogień jest niebieski,    Paliwo w biopalenisku się kończy  Wyłącz biopalenisko Poczekaj 30 minut aż się schłodzi
prawie niewidoczny        Napełnij biopalenisko według instrukcji    
          
Płomienie wydostają się z       Otwórz zasuwę i zamknij ją jeszcze raz energicznym 
biopaleniska po zamknięciu zasuwy      ruchem aby powstrzymać dopływ powietrza
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• Bądź ostrożny z łatwopalnymi ubraniami lub włosami!
• Nigdy nie należy dmuchać w ogień!
• Nigdy nie pozostawiaj uruchomionego biopaleniska (ognia) bez nadzoru!
• Nigdy nie umieszczaj materiałów łatwopalnych np.: papieru, kartonu, tkanin (ubrań) itp. na biopalenisku/biokominku lub w bliskiej odległości!
• Zawsze zostawiaj zakmniętą zasuwę palnika gdy biopalenisko nie jest w użyciu!
• Korzystanie z biopaleniska RubyFires do spalania innych materiałów niż bioetanol RubyFires jest nie dozwolone!
• Posiadaj gaśnicę lub koc gaśniczy gotowy do użycia!
• UWAGA! W przypadku, gdy płomienie uderzają/są pochylone do tyłu biokominka (bezpośrednio opalają wkład biokominka) ugaś natychmiast         
biopalenisko i SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ!

Wentylacja w pomieszczeniu:  
Gdy biopalniesko RubyFires używa się w pomieszczeniach zamkniętych, należy zapewnić odpowiednią wentylację!
Poza odprowadzaniem przez wentylację pomieszczenia dwutlenku węgla (CO2) powinien być zapewniony dopływ świeżego powietrza 
(otwór 150 cm²). Niedostateczna wentylacja może spowodować zatrucie przez bezwonny tlenek węgla.

Poniżej przedstawione są wymogi dotyczące dostaw świeżej ilości powietrza do biopaleniska.
Pomieszczenie musi mieć minimalną powierzchnię 25 m² i musi być wentylowane przynajmniej 1/godzinę.

Typ biopaleniska ± Pojemność Wymiary  Moc  Pomieszczenie Spalanie  Czas palenia
      (litr)  (cm)  (kW)  (m²)  (litr/godzina) (godziny)
4114    1   40x15x8  ca. 2   min 25   0,30  3
4120 + Cilo   1,5   40x20x8  ca. 2,5   min 25   0.32  3
5820    2   60x20x8  ca. 3   min 35   0.47  4
8014    2   80x20x8  ca. 3,5   min 35   0.49  3,5 / 4

UWAGA! Gdy biopalenisko jest w użyciu ekran/y szklane i metal w nich umieszczony mogą osiągnąć temperaturę 90°-140° C , górna powierzchnia 
bioapelniska może osiągnąć temperaturę do 200° C !!!

Gwarancja:
Gwarancja na produkt wynosi 2 lata. Nieprawidłowe użytkowanie oraz wszelkie zmiany konstrukcyjne wykonane przez Użytkownika na 
powierzchni lub wewnątrz biopaleniska i biokominka RubyFires®oraz wynikające przez to uszkodzenia z korzystania z produktu, 
NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ !

RubyFires zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w celu udoskonalenia produktu i jego cech / bezpieczeństwa.

RubyFires dziękuje za zakup biopaleniska RubyFires. Jeśli wszystkie instrukcje będą dokładnie przestrzegane, to biopalenisko będzie paliło się 
prawidłowo bez sadzy i zapachu.
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Konserwacja

Gratulujemy Państwu zakupu biopaleniska/biokominka RubyFires!

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek i sugestii dotyczących konserwacji obudowy biokominka oraz montażu, tak aby produkt służył Państwu 
przez długi czas.

Konserwacja obudowy

Obudowy z drewna: świerkowego, dębowego, wiśniowego, płyty MDF, lakierowane mogą być odkurzane ściereczką do kurzu. 
Można również używać wilgotnej szmatki, ale zaraz potem konieczne jest przetarcie obudowy suchą szmatką.
Mokre zabrudzenia na obudowie należy wyczyścić natychmiast, lub maksymalnie w przeciągu 15-30 minut.

Obudowy z drewna woskowanego mogą być konserwowane woskiem w paście.

Masywne, olejowane obudowy drewniane mogą być czyszczone suchą szmatką lub jeśli to konieczne, letnią wodą.
Zaleca się natychmiastowe czyszczenie rozlanych płynów. W celu utrzymania koloru, naturalnego połysku i ochrony drewna, obudowa musi być 
czyszczona środkiem do konserwacji mebli. Nigdy nie wolno używać żrących środków czyszczących oraz papierów ściernych.
Mogą one spowodować zniszczenie obudowy.

Obudowy z FossilStone, Castle Stone oraz Betonlook najlepiej czyścić miotełka lub odkurzaczem ze specjalną końcówką do czyszczenia mebli.
Nie polecamy używania szmatki z włókna, ponieważ włókienka mogą pozostawać na powierzchni obudowy.
Dopuszczalne jest używanie specjalnych produktów przeznaczonych do czyszczenia powierzchni gipsowych.

Obudowy z powierzchni metalicznych
Obudowy z chromowanych, szczotkowanych lub polerowanych powierzchni metalicznych mogą być czyszczone miękką, suchą szmatką
lub wodą z mydłem. Mogą być również konserwowane specjalnym preparatem do stali nierdzewnej i metalicznych powierzchni chromowanych.

Wilgotność
Upewnij się że wilgotność w domu jest prawidłowa. Kiedy wilgotność utrzymywana jest w pomieszczeniu między 40% a 60%, chroni to obudowę 
przed odkształceniem i ewentualnym pęknięciem.

Przedmioty na obudowie
W celu ochrony obudowy przed różnymi uszkodzeniami, nie zaleca się ustawiania gorących, ciężkich, mokrych lub ostrych przedmiotów 
bezpośrednio na obudowie. Zaleca się stosowanie podstawek ochronnych.
Nie zaleca się ustawiania świeczników na powierzchni obudowy, ponieważ parafina ze świeczki jest trudna do usunięcia i może spowodować 
trwałe uszkodzenie powierzchni.
UWAGA: wazon z wodą może pozostawiać okrągłe ślady i plamy na obudowie. Upewnij się, że używasz podstawki ochronnej.

Montaż biokominka
Montaż modeli naściennych (wiszących) polega na zamocowaniu w miejscu, w którym ma się znajdować biokominek wypoziomowanej listwy 
montażowej dołączonej do zestawu za pomocą kołków montażowych właściwych do rodzaju danej ściany. 
Następnie zawiesza się obudowę biokominka z wkładem (od góry) na listwie montażowej oraz ewentualnie zależnie od modelu montuje się 
śrubę zabezpieczającą dolną. Po ponownym sprawdzeniu wypoziomowania wiszącej obudowy należy umieścić (przygotowane według instrukcji) 
biopalenisko we wkładzie biokominka. Produkt jest gotowy do uruchomienia !

Montaż modeli przyściennych (portalowych) polega na umieszczeniu obudowy biokominka z wkładem dogodnym miejscu.
Po sprawdzeniu wypoziomowania obudowy należy umieścić (przygotowane według instrukcji) biopalenisko we wkładzie biokominka. 
Produkt jest gotowy do uruchomienia !



Ogólne warunki gwarancji

1. Gwarancja obejmuje towary zakupione tylko na terenie Polski.

2. Udziela się gwarancji na prawidłowy chód produktu na okres 2 lat (24 miesiące). 
Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu dowodu zakupu, ważnej karty gwarancyjnej oraz potwierdzeniu 
zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym. Gwarant zastrzega sobie prawo wglądu w oryginał dowodu zakupu produktu, z 
wyraźną datą jego zakupu. Za nieprawidłowe wypełnienie karty gwarancyjnej przez Sprzedawcę, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

3. Data, od której obowiązuje gwarancja, jest to data wystawienia dowodu zakupu i karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli 
sporządzona jest na oryginalnym formularzu i zawiera następujące dane: nazwę produktu (model), datę sprzedaży, pieczęć i podpis Sprzedawcy. 
Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek pociąga za sobą jej unieważnienie.

4. Wady fabryczne ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane od czasu dostarczenia kompletnego produktu z dowodem zakupu i 
kartą gwarancyjną pod adres firmy sprzedającej na koszt Reklamującego, a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej produkt zostanie wysłany Reklamującemu na koszt Gwaranta.
Jeśli uszkodzenia nie podlegają gwarancji towar zostanie wysłany do Reklamującego na jego koszt.

5. Reklamujący powinien dostarczyć produkt odpowiednio zabezpieczony przed możliwym uszkodzeniem w czasie transportu.

6. Reklamujący odpowiada za uszkodzenie lub zaginięcie produktu w czasie dostarczenia do firmy sprzedającej, Gwarant zobowiązuje się 
dostarczyć naprawiony produkt do Reklamującego i odpowiada za uszkodzenie lub zaginięcie produktu w czasie transportu.

7. W okresie gwarancyjnym wadliwy towar (uszkodzenia powstałe na skutek wad fabrycznych produktu) zostanie bezpłatnie naprawiony lub jeśli 
naprawa nie jest możliwa wymieniony przez Gwaranta na taki sam, wolny od wad w możliwie krótkim czasie nie przekraczającym:
- 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia produktu przez firmę sprzedającą
- 21 dni roboczych jeśli zaistnieje konieczność sprowadzenia części ;ub nowego produktuz zagranicy

W przypadku gdy wymiana produktu na nowy jest niemożliwa, Reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty, lub wyboru in-
nego sprzętu o podobnych walorach i specyfikacji.
Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez Gwaranta, bądź przez Reklamującego, w zależności od kosztu wybranego przez 
Reklamującego przedmiotu.
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji zgodnej z dołączoną do produktu instrukcją obsługi lub 
spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

8. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających na skutek:

Uszkodzeń powstałych w transporcie od miejsca zakupu do miejsca wskazanego przez Reklamującego jeśli transport jest zlecany firmie kuriers-
kiej a Reklamujący nie sprawdzi towaru przy odbiorze w obecności kuriera (prawidłowo wypełniony protokół szkód przez firmę kurierską) tylko 
zgłosi jego uszkodzenie w późniejszym terminie.

Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu towaru wykonanego przez Reklamującego.

Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji produktu, 
uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np.: powódź, pożar. Samowolnych, dokonywanych 
przez Reklamującego lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych produktu.
Uszkodzeń mechanicznych, termicznych (przebarwień elementów narażonych na wysoką temperaturę wynikających z prawidłowej pracy pro-
duktu), chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu.

Obniżanie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowanie, itp.

Niewłaściwego przechowywania i konserwacji produktu oraz innych uszkodzeń powstałych z winy Reklamującego.

Niniejsze Warunki Gwarancji określają obowiązki Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji jak i zakres uprawnień Reklamującego. Gwarancja nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.



Karta gwarancyjna

Produkt (model):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data sprzedaży:   …….- ……… - ……………

Miejsce sprzedaży:  …………………………..

Zgłoszenie reklamacyjne 

(wypełnia Sprzedawca przyjmujący towar)

Data i miejsce przyjęcia reklamowanego towaru: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kompletność reklamowanego towaru:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokładny opis wad reklamowanego towaru:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adnotacje o przyjęciu reklamacji i przebiegu naprawy:

(wypełnia Gwarant)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



NOTATKI:


