INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA
Szanowni Państwo,
dziękujemy Państwu za wybór i zakup naszego wyrobu. Wybierając nasadę typu „Rotoflex” zyskują Państwo
gwarancję satysfakcji z jej eksploatacji przez wiele lat. Nasady typu „Rotoflex” wykonane są z najwyższą precyzją i z
materiałów o najwyższej jakości.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA:

1.

Zawartość opakowania kartonowego: nasada
Rotoflex, statecznik pionowy, zestaw śrub
montażowych statecznika, opcjonalna dodatkowa
podstawa (Rotoflex UNI).

2.

Zamontować statecznik do osłony nasady za
pomocą śrub znajdującuch się w zestawie.*

3.

Efekt końcowy: nasada Rotoflex z zamontowanym
statecznikiem gotowa do montażu na kominie

* Montaż statecznika pionowego jest konieczny do prawidłowej pracy nasady Rotoflex

PRZEZNACZENIE NASADY
Obrotowe nasady kominowe typu „Rotoflex” przeznaczone są do wspomagania ciągu kominowego w przewodach
kominowych spalinowych lub dymowych, odprowadzających spaliny poprzez wytwarzanie podciśnienia w króćcu
dolotowym z urządzeń opalanych gazem, olejem opałowym oraz wyszczególnionymi paliwami stałymi: węgiel
kamienny (kostka, orzech), węgiel brunatny, biomasa (drewno liściaste, pelety i brykiety). Strumień wiatru, który
opływa osłonę powoduje powstanie podciśnienia, a dzięki statecznikowi głowica zawsze ustawia się w kierunku
wiatru.
MONTAŻ NASADY
Nasadę Rotoflex należy montować na szczycie komina, z zaleceniem, aby cała głowica znajdowała się ponad
kalenicą i była „na stałe” połączona z szybem kominowym lub kominem. Konstrukcja nasady uwzględnia możliwość
dostępu do komina lub szybu kominowego w celu jego okresowego czyszczenia. Należy zachować szczególną
ostrożność w trakcie transportu oraz montażu głowicy w celu uniknięcia jej deformacji, gdyż może to mieć wpływ na
jej dalsze działanie.
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ETAPY MONTAŻOWE NASADY
Montaż głowicy z płytą dachową
 Ustawić, wypoziomować a następnie zamontować płytę dachową głowicy
na kominie za pomocą wkrętów kołkowych.
Montaż głowicy z rurą
 Zamontować „na stałe” poprzez włożenie i połączenie z ostatnim elementem systemu.
 Po zakończeniu montażu sprawdzić skuteczność zamocowania.
Demontaż głowicy do czyszczenia (patrz zdjęcia poniżej):





Odkręcić nakrętki motylkowe rury górnej głowicy,
Przesunąć rurę górną głowicy w górę do wyczuwalnego oporu,
Obrócić rurę górną głowicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu,
Wyjąć rurę górną głowicy z rury dolnej.

Montaż głowicy po czyszczeniu - wykonać w odwrotnej kolejności do demontażu
SPOSÓB DEMONTAŻU NASADY W CELU CZYSZCZENIA

Nasady kominowe należy stosować na sprawnie działające przewody spalinowe lub dymowe.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
a) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
b) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
c) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6
miesięcy.
2.

W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów
wentylacyjnych - co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
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3.

Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Przepisu ust. 3
nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i
letniskowego.
WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI SPIROFLEX – NASADY KOMINOWE ROTOFLEX

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Producentem jest Spiroflex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska
Polskiego 6e, 39-300 Mielec, KRS: 0000055561.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Gwarancją objęte są tylko wady powstałe z
przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc
od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
Podstawą gwarancji jest oświadczenie gwaranta
lub dowód zakupu nasady.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne
nasad oraz uszkodzenia powstałe wskutek
niezgodnego z instrukcją użytkowania, jak również
uszkodzenia powstałe wskutek samowolnego
dokonywania przeróbek i napraw przez osoby do
tego nieupoważnione.
Gwarancji nie udziela się w przypadku
zastosowania
nasady
niezgodnie
z
jej
przeznaczeniem.
Gwarancji nie udziela się w przypadku stwierdzenia
braku czyszczenia i konserwacji, zgodnie z
niniejszą instrukcją.
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10.
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12.
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16.
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Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane przez działanie osób
trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania
atmosferyczne i wpływ czynników chemicznych
powodujących powstawanie korozji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w wyniku pożaru sadzy w
przewodzie kominowym.
Producent zobowiązuje się do nieodpłatnego
usunięcia usterek lub wad towaru w terminie 21
dni od daty dostarczenia nasady i pisemnego
zgłoszenia reklamacji do Działu Handlowego
firmy Spiroflex Sp. z o.o.
Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.
Kupującemu przysługuje prawo wymiany
urządzenia na wolne od wad, jeżeli naprawa nie
zostanie wykonana w terminie 21 dni od daty
zgłoszenia lub gdy trzy kolejne naprawy okazały
się bezskuteczne.
Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od daty
zgłoszenia usterki do dnia wykonania naprawy.
W sprawach nieuregulowanych warunkami
gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji.
Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
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