
PRZEKAŹNIK OCHRONY TERMICZNEJ
STDT 16, 16E, 25, 25E

INSTRUKCJA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA
KARTA GWARANCYJNA

Uwaga!  Niniejsza  dokumentacja  zawiera  ważne  informacje  dotyczące  prawidłowego  transportowania,  montażu,  uruchomienia,
eksploatacji  przekaźników ochrony termicznej  STDT.  Urządzenia zostały  wyprodukowane zgodnie z najnowszym stanem  techniki.
Pomimo  tego,  nieprzestrzeganie  ostrzeżeń  i  zaleceń  dotyczących  bezpieczeństwa,  zamieszczonych  w  niniejszej  instrukcji,  grozi

obrażeniami ludzi oraz zniszczeniem mienia.

Urządzenie  wolno uruchomić dopiero po dokładnym przeczytaniu oraz zrozumieniu niniejszej dokumentacji oraz uwag
dotyczących bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja musi być  stale przechowywana w miejscu dostępnym dla wszystkich

użytkowników. Jeśli urządzenie jest przekazywane stronie trzeciej, niniejsza dokumencja wraz ze schematem okablowania
oraz kartą gwarancyjną musi być zawsze przekazywana wraz z urządzeniem.

 Karta gwarancyjna i stanowi integralną część niniejszej DTR.

Urządzenia STDT podlegają stałej kontroli jakości i spełniają wymagania przepisów obowiązujących w dniu wysyłki.
 Ze względu na stałe doskonalenie produktów zastrzegamy sobie prawo do ich modyfi kowania w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Nie ponosimy

odpowiedzialności za prawidłowość ani kompletność informacji zamieszczonych w niniejszej Instrukcji. Gwarancją jest objęta wyłącznie
konfiguracja fabryczna. Nieprawidłowy montaż, nieprawidłowe użytkowanie, nieprawidłowe podłączenie elektryczne, nieuprawnione

modyfikacje, brak sprawnych zabezpieczeń elektrycznych, nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Nie ponosimy wówczas jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrażenia osób  ani zniszczenie mienia.

Przeznaczenie
Wyłącznik z ochroną termiczną umożliwiający podłączenie, uruchomienie i  ochronę termiczną trójfazowych (3~400V maks.16.0 lub 25.0 [A])
silników  wentylatorów posiadających wyprowadzenie końcowek termokontaktu (oznaczenie TK, TW, TB, TP lub PTO) poza obudowę silnika (puszka
lub kabel przyłączeniowy wentylatora).  STDT 16E/25E – montaż na szynę, IP20. STDT 16/25 – moduł STDT 16E/25E z obudową IP54, montaż
ścienny.

Informacje odnośnie bezpieczenstwa użytkowania
  

1) Montażu, podłączenia i odbioru może dokonać tylko upoważniony i przeszkolony personel, posiadający stosowne uprawnienia.
2) Niniejsza instrukcja powinna być ściśle przestrzegana. Niezachowanie tych warunków skutkuje utratą gwarancji.
3) Przed podłączeniem należy upewnić się, że urządzenie zostało właściwie dobrane do typu silnika / wentylatora. Należy sprawdzić czy

napięcie zasilania i prąd obciążenia silnika / wentylatora są zgodne z parametrami STDT 16, 16E, 25, 25E.
4) Przed przestąpieniem do prac montażowych odłączyć zasilanie główne.
5) Bezwzględnie zabrania się przeprowadzania prac montażowych w sytuacji gdy urządzenie znajduje się pod napięciem. Urządzenie STDT

bez obudowy posiada klasę zamknięcia obudowy umożliwiającą dotknięcie fragmentów będących pod napięciem.
6) Podczas pracy urzadzenie musi być zamknięte w odpowiedniej skrzynce rozdzielczej (STDT 16E/25E) lub w fabryczne obudowie do 

montażu natynkowego (STDT 16/25).
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7) Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór bezpieczników.
8) Przekaznik  typu  STDT  może  być  użyty  jedynie  do  celów  określonych  i  potwierdzonych  w  zamówieniu.  Użycie  do  innych  celów,

rozbieżnych z zamówieniem lub przekraczających parametry określone w niniejszej specyfikacji, bez pisemnej zgody dostawcy, będzie
uznane za użytkowanie nieautoryzowane (niezgodne z instrukcją).

9) Oświadczamy,  że  nie  ponosimy  odpowiedzialnosci  za  uszkodzenia  lub  zniszczenia  wynikłe  z  nieautoryzowanego  (niezgodnego
z instrukcją) użycia przekaźnika. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za skutki nieautoryzowanego (niezgodnego z instrukcja
użytkowania) użycia przekaznika.

10) Wszelkie  reklamacje  uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem przekaźników STDT niezgodnie  z  przeznaczeniem, nieprawidłowym
montażem oraz podłączeniem niezgodnym ze schematem zostaną oddalone.

11) Prąd maksymalny silnika / wentylatora podłączonego do przekaznika STDT nie powinien przekraczać prądu nominalnego przekaźnika.

Transport, Przechowywanie
1) Wszystkie urządzenia są pakowane w fabrycznie i stosownie do wymagań wynikajacych z uzgodnionego sposobu transportu.
2) Urządzenia powinny byc transportowane w oryginalnych opakowaniach.
3) Należy pamietać o obowiazujących przepisach dotyczących prac przeładunkowych realizowanych ręcznie. 
4) Należy zgłaszać wszelkie uszkodzenia opakowania sugerujace uszkodzenie zawartości.
5) Urządzenie STDT powinno być przechowywane tylko w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem

wodą i wpływem warunków atmosferycznych.
6) Nie należy przechowywać urządzenia w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach.

Opis funkcjonalny
1) Urządzenie ochrony termicznej STDT 16E, 16, 25E, 25 jest przeznaczone do uruchamiania oraz do ochrony termicznej silników zasilanych

napięciem trójfazowym z  wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń typu termokontakt.
2) Przekaźnik można podłączyć tylko do trójfazowej linii zasilajacej.
3) Czujnik temperatury uzwojeń typu termokontakt musi być podłączony do przekaźnika (2 przewody)
4) Urządzenie umożliwia automatyczne odłączenie silnika w przypadku:

a) otrzymania sygnału przegrzewu silnika (rozwarcia czujnika  wbudowanego w silnik).
b) zwarcia w linii podłączonej do przekaźnika.
c) przekroczenia prądu maksymalnego linii zasilającej (wartości prądu ustawionego pokrętłem regulacyjnym przekaźnika).

5) Ponowne załączenie jest możliwe po dostatecznym ostygnięciu uzwojen silnika.
6) Zdjęcie zasilania przed przekaźnikiem nie spowoduje zmiany stanu załączenia przekaźnika.
7) Jeżeli do przekaźnika podłączony będzie więcej niż jeden silnik, czujniki temperatury wszystkich silników należy połączyć szeregowo do

zacisków TK przekaźnika.
8) Czarny przycisk służy do włączenia przekaźnika oraz do resetowania w przypadku automatycznego wyłączenia.
9) Przekaźnik STDT zawiera: termiczny ogranicznik nadprądowy oraz elektromagnetyczny przekaźnik przeciwzwarciowy. Elementy te służą

ochronie  linii  podłączonej  do  przekaznika  (lini  zasilajacej  silnik).  Pokrętło  regulacyjne  przekaźnika  termicznego  należy  ustawić  na
wartość prądu równą maksymalnemu prądowi linii podłączonej do przekaźnika.

10) Urządzenie STDT 16E/25E posiada obudowę do montażu na szynie DIN. Urządzenie STDT 16/25 składa sie  z  obudowy do montażu
natynkoweg IP 54 oraz wbudowanego urządzenia STDT 16E/25E.

11) Jako wyposażenie opcjonalne (za dopłatą) dostępne sa styki pomocnicze ZB (1 styk NO + 1 styk NC).
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Dane techniczne
Bezpiecznik na zasilaniu maksymalnie: 80A (415 V+5%) / 63A (440 V..500 V + 6%)
Napięcie znamionowe: 3~400 [V].
Przy silnikach regulowalnych napięciem 60 ... 500 V/3~.
Odporność zwarciowa: 6 kA (U < 400 V + 5 %) / 3.5 kA (U = 415 V .. 440 V) / 2.5 kA
(U 500 V + 6 %)
Listwa zaciskowa (linia): 6 mm2. Listwa zaciskowa (termokontakt): 2,5 mm2.
Maksymalny prąd In silnika zabezpieczanego:
STDT 16/16E – 16.0 A
STDT 25/25E – 25.0 A

Zakres  temperatur pracy:
STDT 16/25: -25 ...+40oC
STDT 16E/25E: -25 ...+55oC.
Sposób instalacji:
STDT 16/25: montaż natynkowy, naścienny, IP54
STDT 16E/25E: montaż na szynie DIN, IP20
Zakres nastawy ogranicznika nadprądowego:
STDT 16/16E –  10.0 -16.0 A
STDT 25/25E – 20.0 - 25.0 A

Uwaga! Urządzenie STDT nie współpracuje z czujnikami temperatury uzwojeń typu PTC.

Wymiary
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Instalacja
1) Montażu, podłączenia i odbioru może dokonać tylko upoważniony i przeszkolony personel, posiadający stosowne uprawnienia.
2) Przed przestąpieniem do prac montażowych odłączyć zasilanie główne.
3) Bezwzględnie zabrania się przeprowadzania prac montażowych w sytuacji gdy urządzenie znajduje się pod napięciem. Urządzenie STDT

bez obudowy posiada klasę zamknięcia obudowy umożliwiającą dotknięcie fragmentów będących pod napięciem.
4) Podczas pracy urzadzenie musi być zamknięte w odpowiedniej skrzynce rozdzielczej (STDT 16E/25E) lub w fabrycznej obudowie do 

montażu natynkowego (STDT16/25).
5) Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór bezpieczników.
6) Montaż tylko w suchych pomieszczeniach bez kondensacji wilgoci. Zakres  temperatur pracy: STDT 16/25: -25 ...+40oC, STDT 16E/25E: 

-25 ...+55oC.
7) Urządzenie STDT 16E/25E przeznaczone jest do montażu na szynie zgodnie z normą.
8) Urządzenie STDT 16/25 należy montować natynkowo, na równej, stabilnej i nieuszkodzonej powierzchni. Podczas montażu natynkowego

należy używać załączone elementy mocujące. Urządzenie montować w miejscu łatwo dostepnym w taki sposób, aby nie utrudniało ono
normalnego użytkowania pomieszczenia w którym będzie zainstalowane.

9) Przewody elektryczne musza być łatwo dostępne i oznaczone.
10) Podłączenia elektrycznego dokonać zgodnie ze poniższym schematem.
11) Silnik / wentylator należy podłączyć bezpośrednio do wyjść przekaźnika STDT nr 2,4,6. Nie wolno zamieniać zasilania z wyjściem.
12) Trzy przewody koloru czarnego z układu wyzwalacza muszą być podłączone do zacisków 2/4/6. Dwa czarne przewody muszą być

podłączone do zacisków C1/C2. W innym przypadku układ nie będzie działał poprawnie. Owód czujnika termicznego  silnika jest pod 
napięciem 300 V.

13) Należy zwrócić uwagę aby podczas pracy urządzenie nie było dodatkowo nagrzewane przez p romieniowanie słoneczne lub inne źródła
ciepła.

14) Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza w okolicy przekaźnika dla zapewnienia należytego chłodzenia.

Obsługa
1) Należy zwrócic uwagę aby powierzchnia na której zamontowano urządzenie była wolna od zanieczyszczeń dla zapewnienia dobrego

odprowadzenia  ciepła.  Należy  zapewnić  odpowiednią  cyrkulację  powietrza  w  okolicy  przekaźnika  dla  zapewnienia  należytego
chłodzenia. 

2) Po uruchomieniu i pierwszym okresie pracy sprawdzic i w razie potrzeby dokręcić śruby w zaciskach.
3) Urządzenie umożliwia automatyczne odłączenie silnika na podstawie sygnału przegrzewu (rozwarcia czujnika  wbudowanego w silnik).
4) Ponowne załączenie jest możliwe po dostatecznym ostygnięciu uzwojeń silnika. 
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Schemat podłączenia
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SPRZEDAWCA INSTALATOR / MONTER / URUCHAMIAJĄCY

FAKTURA ZAKUPU / DATA ZAKUPU ODBIORCA / UŻYTKOWNIK / KLIENT

NAZWA / TYP / MODEL URZĄDZENIA NR FABRYCZNY URZĄDZENIA S/N

KARTA GWARANCYJNA
PRZEKAŹNIK OCHRONY TERMICZNEJ STDT

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

DATA PRZYJĘCIA
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ ZGŁOSZENIA ROZPOZNANIE / RODZAJ NAPRAWY DATA I PODPIS
SERWISANTA
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Harmann Polska Sp. z o.o.
Obowiązują na obszarze Polski od dnia  01.09.2013

1 ZAKRES ZASTOSOWANIA
1.1 Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką Harmann Polska sp. z o.o. a nabywcami 
oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:

•„Gwarant” – spółkę Harmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Półłanki 29 G, 30-740 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000354104, NIP: 6793033048, REGON: 121200107
•„Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 ¹k.c.) nie będących konsumentami w 
rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu Cywilnego.
•„Strony” - Gwaranta i Kupującego
•„OWG” - niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji Harmann Polska Sp. z o.o.
•„Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski.
•„Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna
•„Magazyn” - magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego.

1.2 Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków gwarancji i wzorów umów, regulaminów).
1.3 Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z 
przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.
1.4 Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu 
zakupu Produktu.
1.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona.

2 OKRES GWARANCJI
2.1 Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:

Grupa produktowa Okres gwarancji

Wentylatory do wentylacji ogólnej 24 miesiące (ENSO - 36 miesięcy)

Wentylatory kuchenne 24 miesiące

Wentylatory Limodor 24 miesiące

Centrale wentylacyjne 24 miesiące

Rekuperatory REQURA 24 miesiące

Regulatory i elementy automatyki 24 miesiące

Wentylatory chemoodporne 24 miesiące

2.2 Gwarant udziela Klientowi gwarancji na okres podany w powyższej tabeli na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu. Na życzenie Gwarant wyda Klientowi kartę gwarancyjną.

3 ZAKRES GWARANCJI
3.1 Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie  Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i 
warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.
3.2 W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwe Produkt. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy 
urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.
3.3 Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta 
według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
3.4 Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

•czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.
•zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w katalogu Harmann i/lub DTR.
•użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w katalogu Harmann i/lub DTR (np. max/min temperatury pracy, zanieczyszczenie przetłaczanego czynnika, strefy zagrożenia wybuchem, 
agresywne środowisko itp.)
•błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu.
•podłączenia Produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień SEP, podłączenia produktu niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napięciem innym niż określone na 
tabliczce znamionowej i/lub DTR Produktu.
•zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską.
•braku zgodnych z wymaganiami określonymi w DTR i/lub katalogu Harmann zabezpieczeń termicznych
•nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu
•uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów.
•uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.)
•wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu (np. falowników, przekaźników, nawilżaczy, chłodnic, nagrzewnic itp.)

3.5 Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, paski klinowe, smary, oleje, czynniki chłodnicze itp.

3.6 Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta i/lub Produktu nie 
posiadającego tabliczki znamionowej Gwaranta. 

3.7 Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedaży z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej 
płatności za produkt procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności. 
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4 UTRATA GWARANCJI
4.1 Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

•jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,
•ingerencji w Produkt osób nieuprawnionych,
•jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
•nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane.
•wystąpienia zaległości płatności za Produkt przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury.

4.2 Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w § 2 i § 3 jest podstawa do nie uznania reklamacji Produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony 
reklamującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przesyłki Produktu „do” i „z” serwisu Gwaranta.

4.3 Nieodebrany towar o którym mowa w pkt 3 ust. 2 po okresie 60 dni będzie automatycznie utylizowany.

5 ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA
5.1 Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

•pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Kupującego na odpowiednim formularzu Harmann zawierajacego: nazwę towaru, numer katalogowy, datę 
zakupu, nr karty gwarancyjnej, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu. Wzór formularza dostępny jest na 
stronie internetowej www.harmann.pl lub w siedzibie Gwaranta.
•okazania oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu.
•okazania protokołu rozruchu urządzenia o ile wymagany przez DTR Produktu.
•dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem Przewoźnika reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta (dotyczy urządzeń małogabarytowych typu wentylatory osiowe, dachowe, kanałowe, 
regulatory itp.) lub udostępnienia na każdą prośbę Gwaranta dostępu do urządzeń wielkogabarytowych (np. centrale wentylacyjne) w miejscu ich montażu.

5.2 Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

5.3 Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.

5.4 Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia zgodnie z pkt.4 ust. 1 i 2, a w przypadku urządzeń małogabarytowych, określonych w pkt. 4 ust.6 ,
w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta. 

5.5 W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach lub właściwościach (np. urządzenia 
oddymiające, chemoodporne, przeciwwybuchowe, wysokotemperaturowe itp.)  do których naprawy potrzebne są specjalistyczne części zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania 
świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.

5.6 Urządzenia małogabarytowe należy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odesłać na jego adres, przy czym koszty i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący. Uznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie 
równoznaczne z naprawą Produktu lub wymianą Produktu na wolny od wad i zwrotem kosztów przesyłki poniesionych przez Kupującego zgodnie z cennikiem transportowym obowiązującym w Harmann   Polska.

5.7 Za miejsce świadczenia, o którym mowa w pkt. 4 ust. 6 uznaje się siedzibę Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący lub Przewoźnik. Odpowiedzialność ta w 
żaden sposób nie przechodzi na Gwaranta.

5.8 Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.

5.9 W przypadku urządzeń wielkogabarytowych Gwarant wyśle swój serwis w miejsce montażu Produktu celem diagnozy i/lub naprawy Produktu. W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisowego Kupujący 
zostanie obciążony kosztami dojazdu i usług serwisowych zgodnie z cennikiem serwisowym Gwaranta. 

5.10 W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego montażu Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Produktu i umożliwić Gwarantowi bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi 
zasadami BHP w szczególności zapewnić niezbędne zwyżki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (osłona od deszczu, odśnieżenie, usunięcie oblodzenia itp.), odpowiednie 
możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku serwisant  ma prawo domówić działań serwisowych. 

5.11 Produkty odesłane na adres Gwaranta na jego koszt i/lub odesłane bez wiedzy i akceptacji Gwaranta nie zostaną przyjęte lub zostaną przyjęte z zastrzeżeniem, że procedura serwisowa nie będzie uruchomiona do 
czasu zwrotu Gwarantowi poniesionych kosztów przesyłki Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zastosowanie ma § 3 ust. 3

5.12 Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu spoczywa na Kupującym. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w 
transporcie w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.

5.13 Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych. 

5.14 Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.

5.15 Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte 
gwarancja.

5.16 Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.

5.17 Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku gdy Kupujący zalega z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 7 dni.  

5.18 W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedłożeniu o ten okres niesprawności Produktu. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze 
ustawowym liczonym od momentu dostarczenia Produktu.

5.19 Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

5.20 Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  

5.21 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
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