
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

PRODUSUL_____________________________________________GARANTIE : 24 LUNI 
NR.DOC.FISCAL/DATA_____________________________________________________ 
 
VANZATOR________________________CUMPARATOR _________________________ 
  
CONDITII DE GARANTIE 
1.Garantia se acorda la sediul din str. Inclinata nr 2 sector 5 Bucuresti., termenul de garantie 
fiind cel inscris in certificatul de garantie al produsului. 
2. La solicitarea acordarii garantiei este obligatorie prezentarea urmatoarelor documente in 
original:  acest document pe care il primiti la cumpararea produsului si care serveste drept 
certificat de garantie, conform Legii nr.449/2003 si factura fiscala . 
3. Vanzatorul  care comercializeaza produsele are obligatia sa faca demonstratia de functionare 
si sa explice modul de utilizare a acestora. Vanzatorul este obligat fata de consumator, pentru 
produsele reclamate in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile 
pentru punerea in functiune, intretinerea, repararea sau inlocuirea acestora  
4. Produsele  defectate in termenul de garantie, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata 
de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie depaseste 10% din 
termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de importator sau acesta va 
restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv.   
5. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul 
a reclamat defectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare.   
6. Durata de utilizare este de cinci ani, timp in care se asigura contra cost, repararea produsului 
si piese de schimb in postgarantie.  
7. Vanzatorul este exonerat de obligatiile lui privind garantia, daca defectarea s-a produs din 
cauza  
-nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, 
intretinere, manipulare, transport si depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste 
produsul.  
-reparatiilor efectuate de persoane neautorizate, in perioada de garantie 
-schimbarii starii originale a aparatului cauzata de pastrarea in conditii de mediu improprii sau 
accidentelor.  
REPARATII IN GARANTIE 

Nr. 
crt 

Data  reclamarii Ultima zi de garantie Defectiuni 

    
    
 
Declaram pe proprie raspundere ca produsul facturat corespunde documentatiilor de executie ale 
fabricantului, precum si urmatoarelor directive europene 2002/96/EC si 2006/66/EC 

 

INSTRUCTIUNI DE UTLIZARE PENTRU VENTILATOARELE  ELPLAST 
GAMA CASNICA 

 
Ventilatoarele “Elplast” sunt destinate ventilării casnice (locuinţelor – bucatarii, 
grupuri sanitare, şi a altor încăperi care necesită ventilare pentru evitarea apariţiei 
fenomenelor de condens, precum şi evacuarea aerului viciat). 
Motorul electric de origine italiana are protectie termica incorporata si este protejat 
impotriva umiditatii. Carcasa si elicea ventilatorului sunt fabricate din plastic ABS. 
Exploatarea ventilatoarelor se face la o temperatură a aerului între 0oC şi 45oC 
MODUL DE INSTALARE 
Conectarea ventilatorului la reteaua electrica este obligatoriu a fi facuta de catre o 
persoana autorizata, electrician – instalator, dupa ce tensiunea a fost intrerupta. 
Ventilatoare de perete. Ventilatoarele se pot instala pe canalele de ventilare din 
zidarie, sau in plafon fals, racordat la tubulatura flexibila nu mai lunga de 1,5 m, in 
acest caz montindu-se o grila gravitationala pe peretele exterior, ce se poate racorda la 
tubulatura flexibila, etc. 
Pentru instalare se va proceda la indepartarea partii frontale prin scoaterea celor doua 
suruburi,apoi, ventilatorul se va fixa in perete cu ajutorul a patru suruburi. 
Racordarea la tensiune permanenta se face in regleta de cleme, respectind inscriptia N 
– nul si L – linie.   
Partea de fixare va trebui bine fixata de perete pentru a evita posibilele vibratii. 
Este interzisă exploatarea ventilatoarelor în incăperi unde în aer există impurităţi 
agresive, sau dacă temperatura de lucru depăşeşte limita stabilită pentru funcţionarea 
acestora. 

In cazul depunerii impuritatilor ventilatorul va trebui curatat cu precautie pentru a nu 
deteriora motorul si se va tine seama ca motorul sa nu fie umed cand va reconectat. 
Inainte de a proceda la curatarea ventilatorului, asigurati-va ca acesta sa fie deconectat 
de la reteaua electrica.  

! Evacuarea aerului  cu ajutorul ventilatorului trebuie facuta concomitent cu 
introducerea aerului printr-o grila de transfer montata in usa, perete sau printr-un 
rost de minim 1,5 cm prevazut intre usa si pardoseala , pentru a evita arderea 
motorului ventilatorului. Nerespectarea acestei conditii duce la pierderea garantiei. 
MODUL DE ALEGERE 
-φ100mm – grupuri sanitare max 4 m2, (alte  incaperi cu suprafata mai mica de 9 m2)  
-φ120mm – grupuri sanitare max 8 m2, (alte incaperi cu suprafata mai mica de 15 m2) 
-φ150mm – bucatarii casnice max 10 m2, (alte incaperi cu suprafata mai mica de 25 m2) 
 

Diametrul (mm) Debit aer (mc/h) Putere (W) Nivel zgomot (dB) 
100 100 19 39 
120 150 20 42 
150 200 22 45 

 


