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Izkaznica /
Navodila za uporabo

Električni aksialni cevni 
gospodinjski ventilator

SLO

SLO
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NAMEN
Električni ventilator aksialni cevni gospodinjski (VAC), električni ventilator aksialni cevni 
gospodinjski namestitveni (VACN) je namenjen za odstranjevanje neprijetnega vonja 
in odvečne vlage v WC-ju, kopalnici ter ostalih manjših prostorih, kjer je potreba po 
prezračevanju.

POZOR!
Izdelka ne smejo uporabljati osebe (tudi otroci) z omejenimi telesnimi, 
psihičnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. v primeru, da nimajo 
izkušenj ali znanj, niso pod nadzorom ali niso bili poučeni o uporabi 
izdelka s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci 
morajo biti v spremstvu, da se prepreči igranje zraven izdelka.

Varnostne zahteve
Glede vrste zaščite pred električnim udarcem ventilatorje spadajo pod 

naprave II. razreda (220-240 V/50 Hz) ali III. razreda (12V/50 Hz) GOST 30345.0-95. 
Stopnja zavarovanja ohišja električne naprave pred trdimi delci in vodo v skladu z 
GOST 14254-96 (МЭК 529-89):  IP24

POZOR!
Priklop ventilatorja lahko izvajajo strokovnjaki električarji, ki imajo 
posebno dovoljenje za opravljanje takih del. Prepovedana uporaba 
ventilatorjev izven navedenega temperaturnega območja (od +1°С do + 
40°С).
Prepovedana namestitev ventilatorja v eno magistralo s cevjo za odvod 
dima iz naprav, ki imajo gorilniki. V primeru okvare izklopiti delovanje (S1 v 

položaju OFF) in poklicati električarja.

POZOR!
Pred uporabo naprave obvezno preberite ta navodila. 

POZOR!
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, nastavljanjem, vzdrževanjem in 
popravljanjem izdelka se izvajajo le ob izklopljenem električnem 
napajanju (S1 v položaju OFF).

Enofazno omrežje, na katero se priklopi ventilator, mora biti v skladu z veljavnimi 
predpisi. Lokalno ožičenje mora biti opremljeno z varovalko (S1 na prikazu). Priklop 

se opravi preko stikala (S2 na prikazu), ki je vgrajeno v lokalno ožičenje. Razdalja med 
kontakti stikala na vseh polih mora biti najmanj 3 mm. V izvedbi različice»-02» stikalo 
(S3 na prikazu) je vgrajeno v ventilator. Pred namestitvijo se prepričajte, da ni vidnih 
okvar kril, ohišja, rešetke ter, da v pretočnem delu ni stranskih predmetov, ki lahko 
okvarijo krila.

POZOR! 
Zaradi tehničnega vzdrževanja ali celotne menjave opreme vse ventilatorji 
morajo biti opremljeni z ločljivimi priključki.

Oznaka Naziv

-01 z omrežnim kablom s stikalom in vtičnico

-02 z vrvičnim vlečnim stikalom za vklop/izklop ventilatorja ali časovnika

ET z električnim časovnikom

ETF s foto časovnikom

HT s senzorjem vlage

12V z motorjem 12V, priklop čez poniževalni transformator

BB z motorjem na ležajih. Zagotavlja do 40 tisoč ur neprekinjenega 
delovanja.

С z vzvratno zaklopko

MRe namestitveni multiopcijski z dvema načini delovanja z vgrajenim 
krmilnikom Fusion Logic 1.2.

S z varovalno mrežo pred žuželki.

A s samodejnimi roletami

                     
 

Dodatne opcije so lahko kombinirane ali ni na voljo.

POGOJNE OZNAKE MOŽNOSTI

Primer oznake
ERA 5 C ET -02

E 100 S 

Ime barve

Možnosti 01, -02, ET, ETF, HT, 12V, BB, C, MRe, S, A

Model COMFORT, DISC, FAVORITE, FLOW, E, ERA, NEO, EURO

Velikost prirobnika (številke)

se opravi preko stikala (S2 na prikazu), ki je vgrajeno v lokalno ožičenje. Razdalja med 
kontakti stikala na vseh polih mora biti najmanj 3 mm. V izvedbi različice»-02» stikalo 
(S3 na prikazu) je vgrajeno v ventilator. Pred namestitvijo se prepričajte, da ni vidnih 
okvar kril, ohišja, rešetke ter, da v pretočnem delu ni stranskih predmetov, ki lahko 
okvarijo krila.

POZOR! 
Zaradi tehničnega vzdrževanja ali celotne menjave opreme vse ventilatorji 
morajo biti opremljeni z ločljivimi priključki.

Oznaka Naziv

-01 z omrežnim kablom s stikalom in vtičnico

-02 z vrvičnim vlečnim stikalom za vklop/izklop ventilatorja ali časovnika

ET z električnim časovnikom

ETF s foto časovnikom

HT s senzorjem vlage

12V z motorjem 12V, priklop čez poniževalni transformator

BB z motorjem na ležajih. Zagotavlja do 40 tisoč ur neprekinjenega 
delovanja.

С z vzvratno zaklopko

MRe namestitveni multiopcijski z dvema načini delovanja z vgrajenim 
krmilnikom Fusion Logic 1.2.

S z varovalno mrežo pred žuželki.

A s samodejnimi roletami

                     Dodatne opcije so lahko kombinirane ali ni na voljo.

POGOJNE OZNAKE MOŽNOSTI

SLOSLO
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se opravi preko stikala (S2 na prikazu), ki je vgrajeno v lokalno ožičenje. Razdalja med 
kontakti stikala na vseh polih mora biti najmanj 3 mm. V izvedbi različice»-02» stikalo 
(S3 na prikazu) je vgrajeno v ventilator. Pred namestitvijo se prepričajte, da ni vidnih 
okvar kril, ohišja, rešetke ter, da v pretočnem delu ni stranskih predmetov, ki lahko 

Zaradi tehničnega vzdrževanja ali celotne menjave opreme vse ventilatorji 

                     
 

OSNOVNI TEHNIČNI LASTNOSTI
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Premer prirobnice 
(mm)

100 125 100 125 100 125 100 125 150 160 100 125 150 100 125 150 100 125 150 100 125 150 160 100 125 150 100 125 150

Učinkovitost 
(m3/ura)

95 180 80 130 95 180 107 190 280 300 90 140 250 90 140 250 97 183 290 107 190 280 300 85 130 230 85 130 230

Poraba energije 
(W)

16 18 16 20 16 18 14 18 20 22 14 16 16 14 16 16 14 16 16 14 18 20 22 14 14 14 18 16 16

Raven hrupa (dB) 35 36 35 36 35 36 35 36 37 38 35 36 38 35 36 38 35 36 38 35 36 37 38 35 36 38 35 36 38

Teža (kg) 0,55 0,65 0,5 0,58 0,55 0,65 0,5 0,6 0,9 0,95 0,55 0,65 0,77 0,55 0,65 0,77 0,5 0,55 0,7 0,38 0,45 0,65 0,7 0,6 0,8 1,0 0,6 0,8 1,0

Ventilatorji je namenjeni za priklop na omrežje z napetostjo 220-240 V (12 V za ventilatorji 12V) s frekvenco 50 Hz.

FLOW

Model d D D1 E A C F*

FLOW 4 100 103 143 52 33 11 7

FLOW 5 125 128 164 58 34 12 8,5

FLOW 150 150 153 200 74 35 13 10

FLOW 6 160 163 200 66 42 13 -
 *-Navedena velikost je na voljo samo za ventilatorje v različici vzvratna zaklopka

PROFIT

AF*

E

Ø
d Ø
D

Model d D A E F*
PROFIT 4 100 103 80 30 7

PROFIT 5 125 128 82 30 8,5

PROFIT 150 150 153 104 35 10

PROFIT 6 160 163 101 35 -
*-Navedena velikost je na voljo samo za ventilatorje v različici vzvratna zaklopka

SLOSLO
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NAMESTITEV IN PRIPRAVA ZA DELO

PRIKAZOVALNE SHEME PRIKLOPA VENTILATORJEV 
AKVAVENT

Prikaz 1
Priklop ventilatorjev (osnovni model) X - vijačna sponka 
za konektorje za konektorje, 2 para

*Ventilatorje je potrebno priklapljati samo na omrežje z 
nazivno napetostjo 12 V
(Oznaka na ohišju ventilatorja in embalaži) 220-240V 
(12 V*)

Prikaz 2 
Priklop ventilatorjev, ki imajo možnost - 02 (vlečno stikalo). 
X2 - vijačna sponka za konektorje, 3 para

F* E C

Ø
d

X

A

YB

Prikaz (za model  E/NEO)
Priklop ventilatorjev, ki imajo možnost - 02 (vlečno stikalo). 
X - vijačna sponka za konektorje, 2 para

COMFORT/FAVORITE (slika 1)
• odstraniti okrasno sprednjo ploščo
• potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju 
ventilatorja
• odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
• vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih z vijaki
• pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2  
• vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju
• pritrditi ploščo z vijakom 

DISC (slika 2)
• odstraniti okrasno sprednjo ploščo z obračanjem v nasprotni 

smeri urinega kazalca
•  potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja
•  odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
•  vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih z vijaki
• pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2
• vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju in pritrditi z 

obračanjem plošče glede ohišja v smeri urinega kazalca do 
ujemanja robov.

*-Navedena velikost je na voljo samo za ventilatorje v različici vzvratna zaklopka

S3

Oznaka varovalke S1 na 
prikazu

Varovalka S1 Zunanje stikalo S2 
Notranje vgrajeno stikalo S3 

(vlečno stikalo)

Oznaka zunanjega 
stikala S2 na prikazu

Oznaka vgrajenega 
stikala S3 na prikazu

Model d A E B C X Y F*

ERA 4 100 150 55 150 22 135 135 7

ERA 5 125 175 61 175 23 160 160 8,5

ERA 6 150 200 62 200 24 185 185 10

E 100 100 160 76 160 9 140 140 7

E 125 125 180 82 180 9 160 160 8,5

E 150 150 205 86 205 9 187 187 10

NEO 4 100 160 76 160 12 140 140 7

NEO 5 125 180 82 180 11 160 160 8,5

NEO 6 150 205 86 205 11 187 187 10

COMFORT 4 100 162 52 168 21 140 140 7

COMFORT 5 125 162 59 168 21 140 140 8,5

DISC 4 100 160 49 160 36 140 140 8

DISC 5 125 185 49 185 38 165 165 10

FAVORITE 4 100 162 52 168 21 140 140 7

FAVORITE 5 125 162 59 168 21 140 140 8,5

EURO 4 100 160 62 160 30 140 140 7

EURO 5 125 187 66 187 30 160 160 8,5

EURO 6 150 213 70 213 30 187 187 10

EURO 4A 100 160 62 160 30 140 140 7

EURO 5A 125 187 66 187 30 160 160 8,5

EURO 6A 150 213 70 213 30 187 187 10

220-240В (12 V*)

S3220-240V 

COMFORT/DISC/FAVORITE/ERA/E/NEO/EURO NAMESTITEV IN PRIPRAVA ZA DELO
Ventilatorji ERA se namestijo tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno. 
Ventilatorji ERA j namenjeni za stensko namestitev. Model ventilatorjev ERA v različici 
BB je namenjeni za stensko in stropno namestitev. Namestitev ventilatorjev ERA se 
izvede tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno na ravno navpično površino, 
za model z možnostjo BB na ravno navpično ali vodoravno površino, ki ima zadostno 
trdost za namestitev izdelka s pomočjo vijakov. Dopustni odstop površine za namestitev 
navpično in vodoravno ±0,5 mm.

PRIKAZOVALNE SHEME PRIKLOPA VENTILATORJEV 
ERA

Prikaz 1
Priklop ventilatorjev (osnovni model) X - vijačna sponka 
za konektorje za konektorje, 2 para

*Ventilatorje je potrebno priklapljati samo na omrežje z 
nazivno napetostjo 12 V
(Oznaka na ohišju ventilatorja in embalaži) 220-240V 
(12 V*)

Prikaz 2 
Priklop ventilatorjev, ki imajo možnost - 02 (vlečno stikalo). 
X2 - vijačna sponka za konektorje, 3 para

SLO

Ventilatorji Akvavent se namestijo tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno. 
Ventilatorji Akvavent j namenjeni za stensko namestitev. Model ventilatorjev 
Akvavent v različici BB je namenjeni za stensko in stropno namestitev. Namestitev 
ventilatorjev Akvavent se izvede tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno na 
ravno navpično površino, za model z možnostjo BB na ravno navpično ali vodoravno 
površino, ki ima zadostno trdost za namestitev izdelka s pomočjo vijakov. Dopustni 
odstop površine za namestitev navpično in vodoravno ±0,5 mm.



Prikaz (za model  E/NEO)
Priklop ventilatorjev, ki imajo možnost - 02 (vlečno stikalo). 
X - vijačna sponka za konektorje, 2 para

NAMESTITVENI PRIKAZ PRIKLOPA NA OMREŽJE 
VENTILATORJA ERA

Priklop ventilatorja na omrežje je prikazan na slikah 1-12
COMFORT/FAVORITE (slika 1)
• odstraniti okrasno sprednjo ploščo
• potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju 
ventilatorja
• odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
• vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih z vijaki
• pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2  
• vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju
• pritrditi ploščo z vijakom 

DISC (slika 2)
 odstraniti okrasno sprednjo ploščo z obračanjem v nasprotni 

smeri urinega kazalca
•  potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja
•  odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
•  vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih z vijaki
• pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2
• vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju in pritrditi z 

obračanjem plošče glede ohišja v smeri urinega kazalca do 
ujemanja robov.

5

Ventilatorji ERA se namestijo tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno. 
Ventilatorji ERA j namenjeni za stensko namestitev. Model ventilatorjev ERA v različici 
BB je namenjeni za stensko in stropno namestitev. Namestitev ventilatorjev ERA se 
izvede tako z ventilacijskimi zračniki, kakor samostojno na ravno navpično površino, 
za model z možnostjo BB na ravno navpično ali vodoravno površino, ki ima zadostno 
trdost za namestitev izdelka s pomočjo vijakov. Dopustni odstop površine za namestitev 

PRIKAZOVALNE SHEME PRIKLOPA VENTILATORJEV 

Prikaz (za model  E/NEO)
Priklop ventilatorjev, ki imajo možnost - 02 (vlečno stikalo). 
X - vijačna sponka za konektorje, 2 para

NAMESTITVENI PRIKAZ PRIKLOPA NA OMREŽJE 
VENTILATORJA AKVAVENT

Priklop ventilatorja na omrežje je prikazan na slikah 1-12

COMFORT/FAVORITE (slika 1)
• odstraniti okrasno sprednjo ploščo
• potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju 
ventilatorja
• odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
• vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih z vijaki
• pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2  
• vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju
• pritrditi ploščo z vijakom 

DISC (slika 2)
• odstraniti okrasno sprednjo ploščo z obračanjem v nasprotni 

smeri urinega kazalca
•  potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja
•  odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
•  vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih z vijaki
• pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2
• vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju in pritrditi z 

obračanjem plošče glede ohišja v smeri urinega kazalca do 
ujemanja robov.

FLOW (slika 3)
• Odstraniti okrasno rešetko;
• Odstraniti varovalni pokrov;
• Potisniti žico preko odprtine 1 v ohišju 

ventilatorja;
• Odstraniti žično izolacijo na dolžini 7-8 mm;
• vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih 

z vijaki;
• Pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
• Namestiti varovalni pokrov nazaj;
• Namestiti rešetko.  

PROFIT (slika 3-5)
• Odstraniti varovalni pokrov;
• Potisniti žico preko odprtine 1 

v ohišju ventilatorja;
• Odstraniti žično izolacijo na 

dolžini 7-8 mm;
• vstaviti žice v vijačna sponka 

Х, pritisniti njih z vijaki;
• Pritrditi žice s pomočjo 

kabelske sponke 2;
• Namestiti varovalni pokrov 

nazaj.

Ventilatorji serije PROFIT 
imajo različne premere 
vstopne in izstopne cevi 
zaradi možnosti priklopa 
zračnih razdelilcev z 
prirobnikom z ustreznim 
premerom s strani vsrkavanja 
zraka in zračnikov s strani 
izstopa. 
• Namestiti ventilator v zračnik;
• S strani vsrkavanja je možno priklopiti k ventilatorju zračnike čez oblikovane izdelki 

ustrezne oblike in premera ali okrasne rešetke z prirobnikom.

S3

2

1

220-240V 

slika 1 COMFORT/FAVORITE

slika 2 DISC

slika 3 FLOW/PROFIT

x

slika 4 PROFIT

slika 5 PROFIT

SLO
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E/NEO (slika 6-8)
•  odstraniti okrasno sprednjo ploščo;
•  odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm;
•  potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju 

ventilatorja in kabelski vnos;
•  vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih z vijaki;
•  pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2;
•  vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju;
•  pritrditi ploščo z vijakom

ERA (slika 9)
•  odstraniti okrasno sprednjo ploščo
•  potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju 

ventilatorja
•  odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
•  vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih z vijaki
•  pritrditi žico s pomočjo kabelske sponke 2 
•  vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju, 

pritrditi z vijakom. 

ERA Opcija -02 (slika10)
•  odstraniti okrasno sprednjo ploščo ventilatorjev 
•  namestiti stikalo S3 na ohišje ventilatorja
•  združiti žice tako, da se vstavijo konice 3 v 

stikalo S3 
•  potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju 

ventilatorja
•  odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
•  vstaviti žice v vijačna sponka Х2, pritisniti njih 

z vijaki
•  pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2
• vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju, 

pritrditi z vijakom.

EURO, EURO A (slika 11-12)
•  odstraniti okrasno sprednjo ploščo ventilatorjev 
•  potisniti omrežno žico preko odprtine 1 v ohišju ventilatorja
•  odstraniti žično izolacijo na dolžini 5-7 mm
•  vstaviti žice v vijačna sponka Х, pritisniti njih z vijaki
•  pritrditi žice s pomočjo kabelske sponke 2
•  vstaviti držala okrasne plošče v reže na ohišju, pritrditi z vijakom.

 

slika 9 ERA

slika 11 EURO, EURO A

slika 10 ERA Opcija -02

slika 12 EURO Opcija-02,
EURO A Opcija-02

slika 8. E Opcija -02slika 7. Opcija MRe

slika 6. E/NEO

1

2

1

2

21

3
3

21

1 21 2

X

S3

1
3

32

Tehnično vzdrževanje
• odklopiti ventilator od omrežja;
• odstraniti ventilator od njegovega zračnika in dvigniti ga iz nameščenega položaja;
• v primeru močne umazanije odstraniti krila ventilatorja;
• obrisati vse plastične dele z mehko krpo, namočeno v toplo milnico, električni motor 
ne sme priti v stik z milnico;
• obrisati vse površine do suhega;
• sestaviti ventilator in ga namestiti.
Pravila shranjevanja in prevoza
Shranjevati ventilator je potrebno v embalaži proizvajalca v prezračevanem prostoru ob 
temperaturi od +5°С do +40°С in relativni vlažnosti zraka največ 80% (ob Т=25°С). Rok 
shranjevanja - 5 let od dneva izdelave.
Prevoz izdelka je možen z vsemi vrstami prevoznih sredstev ob predpostavki varovanja 
prodajne oz. prevozne embalaže od direktnega vpliva padavin, onemogočenega 
premika tovora med prevozom, onemogočenega medsebojnega udarjanja med 
prevozom in zagotovljene varnosti ventilatorja. Prevoz se opravi v skladu s pravili 
veljavnimi za določeno vrsto prevoznega sredstva.

Odlaganje  
Ta izdelek ima oznako v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni 
in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ta direktiva 
določa pravila za prevzem in odlaganje odpadne opreme na celotnem območju ES.
Garancija
Garancija je 5 let

Garancije proizvajalca.
Ventilatorje je proizvaja družba OOO ERA v skladu z TU 3468-001-96059883-2010 in 
veljavnimi normativi in standardi.
Proizvajalec zagotavlja normalno delovanje ventilatorja v roku 5 let od dneva prodaje 
v maloprodajni verigi ob upoštevanju pravil prevoza, shranjevanja, namestitve, 
vzdrževanja in ostalih zahtev iz tega navodila. V primeru, da ni oznake z datumom 
prodaje, garancijska doba se šteje od dneva izdelave. 
V primeru neustreznega delovanja ventilatorja zaradi proizvajalca v garancijskem roku 
uporabnik lahko zamenja ventilator pri proizvajalcu, če je serijska številka na izdelku 
in v izkaznici se ujema.
Blagovna označena tablica podjetja na izdelku je obvezna! Prosimo, da se prepričate v 
njeni prisotnosti in jo shranite na izdelku med celotnim rokom delovanja izdelka.   
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Tehnično vzdrževanje
• odklopiti ventilator od omrežja;
• odstraniti ventilator od njegovega zračnika in dvigniti ga iz nameščenega položaja;
• v primeru močne umazanije odstraniti krila ventilatorja;
• obrisati vse plastične dele z mehko krpo, namočeno v toplo milnico, električni motor 
ne sme priti v stik z milnico;
• obrisati vse površine do suhega;
• sestaviti ventilator in ga namestiti.
Pravila shranjevanja in prevoza
Shranjevati ventilator je potrebno v embalaži proizvajalca v prezračevanem prostoru ob 
temperaturi od +5°С do +40°С in relativni vlažnosti zraka največ 80% (ob Т=25°С). Rok 
shranjevanja - 5 let od dneva izdelave.
Prevoz izdelka je možen z vsemi vrstami prevoznih sredstev ob predpostavki varovanja 
prodajne oz. prevozne embalaže od direktnega vpliva padavin, onemogočenega 
premika tovora med prevozom, onemogočenega medsebojnega udarjanja med 
prevozom in zagotovljene varnosti ventilatorja. Prevoz se opravi v skladu s pravili 
veljavnimi za določeno vrsto prevoznega sredstva.

Odlaganje  
Ta izdelek ima oznako v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni 
in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ta direktiva 
določa pravila za prevzem in odlaganje odpadne opreme na celotnem območju ES.
Garancija
Garancija je 5 let

Garancije proizvajalca.
Ventilatorje je proizvaja družba OOO ERA v skladu z TU 3468-001-96059883-2010 in 
veljavnimi normativi in standardi.
Proizvajalec zagotavlja normalno delovanje ventilatorja v roku 5 let od dneva prodaje 
v maloprodajni verigi ob upoštevanju pravil prevoza, shranjevanja, namestitve, 
vzdrževanja in ostalih zahtev iz tega navodila. V primeru, da ni oznake z datumom 
prodaje, garancijska doba se šteje od dneva izdelave. 
V primeru neustreznega delovanja ventilatorja zaradi proizvajalca v garancijskem roku 
uporabnik lahko zamenja ventilator pri proizvajalcu, če je serijska številka na izdelku 
in v izkaznici se ujema.
Blagovna označena tablica podjetja na izdelku je obvezna! Prosimo, da se prepričate v 
njeni prisotnosti in jo shranite na izdelku med celotnim rokom delovanja izdelka.   
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Blagovna označena tablica podjetja na izdelku je obvezna! Prosimo, da se prepričate v 
njeni prisotnosti in jo shranite na izdelku med celotnim rokom delovanja izdelka.   

Za potrjevanje datuma nakupa izdelku v primeru garancijskega servisa oz. drugih 
zakonskih zahtev, prosimo shranite potrdila o nakupu (račun, plačilni nalog, ostali 
dokumenti, ki lahko potrjujejo datum in kraj nakupa).

Proizvajalec: 
OOO ERA

Uvoznik:
AKVA2012 d.o.o.
Ruška cesta 7
2000 Maribor, Slovenija
Tel. +386 59 153 573
Mob: +386 51 671314
E-mail: info@akva2012.si
www.akvavent.si

Pritožbo lahko pošljete na naslov: 
AKVA2012 d.o.o.
Ruška cesta 7
2000 Maribor, Slovenija
E-mail: info@akva2012.si

Vsebina kompleta
• Sestavljeni ventilator 
• Izkaznica / Navodila za uporabo 
• Embalažna škatla 
• Zidni čep z vijaki - 4 kos. (za pritrditev ventilatorja) (razen PROFIT)
• Vijaki - 2 kos. (za pritrditev sponke) (razen PROFIT)
• Sponka - 1 kos. (razen PROFIT)
• Vlečno stikalo - 1 kos. (za model ERA-02)
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Potrdilo o prevzemu
Potrjeno, da ventilator je ustrezni za uporabo 
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Možnosti

Model

Prodano
Firma prodajnega mesta, žig trgovineі:
Serijska številka:  
__________________________

Datum prodaje: 
____________________________

Datum izdelave:
________________________

Oznaka oddelka kontrole kakovosti:
_____________________________

AKVA2012 d.o.o. si pridržuje pravico do vnosa sprememb brez obvestila


