WARUNKI GWARANCJI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
PRODUKCJI AQUAFORM
Oprawy oświetleniowe wyprodukowane przez AQUAFORM INC Sp. z o. o. objęte są 24miesięczną gwarancją, licząc od daty sprzedaży (wystawienia faktury/paragonu).
Montaż oprawy oraz jej użytkowanie powinny być zgodne z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA.
Gwarancja obejmuje tylko wady ukryte Produktu powstałe w procesie produkcji, a ujawnione
w czasie eksploatacji.
4) W zakres napraw reklamacyjnych wchodzą wady: materiału, powłoki lakierniczej, lub montażu
podzespołów.
5) Gwarancja nie obejmuje zużycia oprawy wynikającego z eksploatacji oraz jej uszkodzeń
spowodowanych:
- niewłaściwym transportem lub przechowywaniem,
- niewłaściwym montażem, użytkowaniem lub konserwacją,
- nieprawidłowym zasilaniem (np. niewłaściwym podłączeniem, wadliwą instalacją elektryczną,
przepięciami w sieci zasilającej, spadkami napięć i innymi zdarzeniami losowymi),
- przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi lub naprawami dokonanymi przez nieupoważnione do tego
osoby.
6) Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się w czasie eksploatacji, np. wymiennych
źródeł światła, itd.
7) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (zniszczenia) produktu przy dostawie oraz reklamacji
wynikającej ze szkód powstałych w czasie transportu zastosowanie mają warunki reklamacji usługi
transportowej właściwe dla firmy przewozowej. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo
do szczegółowej kontroli dostawy. Jeżeli zabezpieczenie transportowe produktu będzie nosiło
jakiekolwiek ślady naruszenia albo stwierdzony zostanie brak lub uszkodzenie towaru, wówczas
kupujący winien umieścić adnotację o rodzaju szkody na liście przewozowym oraz zażądać spisania
protokołu szkody.
8) AQUAFORM nie odpowiada za straty pośrednie i bezpośrednie (np. koszty montażu, demontażu,
itd.), spowodowane ujawnieniem wady produktu, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie
do samego Produktu.
9) Gwarancja wygasa w przypadku dokonania zmiany w oprawie lub systemie, zastosowania
nieoryginalnych zamienników lub dokonania napraw przez osoby nieupoważnione, jeśli ingerencja
nie została ustalona z Producentem oraz nie podpisano z nim uzgodnienia w tym zakresie.
10) Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowana należność za reklamowany towar. Reklamacje
przyjmowane są wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionego druku „ZGŁOSZENIA
REKLAMACJI” wraz z załączonym dowodem zakupu w postaci kopii paragonu fiskalnego lub faktury,
potwierdzającym datę nabycia reklamowanego towaru oraz dane osoby reklamującej. „ZGŁOSZENIE
REKLAMACJI” można pobrać ze strony www.aquaform.pl.
11) Uprawnionym do zgłoszenia reklamacji jest wyłącznie Kupujący. Jeżeli wykrycie wady
dokonane zostało przez inną
osobę
wówczas zgłoszenie reklamacji odbywa
się za pośrednictwem Kupującego, u którego wadliwy produkt został nabyty.
12) Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia
reklamacyjnego, których zażąda Dział Reklamacji AQUAFORM (np. dotyczących eksploatacji
produktu, sposobu powstania usterki, itd.).
13) Reklamowane produkty dostarczane są do Działu Reklamacji AQUAFORM na koszt
zgłaszającego reklamację.
14) W przypadku konieczności przyjazdu przedstawicieli AQUAFORM do Reklamującego i uznania przez
nich celu ich przyjazdu za niezgodny z warunkami gwarancji AQUAFORM, Reklamujący obciążony
zostanie kosztami dojazdu, pobytu i ewentualnie dokonanej naprawy.
15) O sposobie rozpatrzenia zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego decyduje Dział Reklamacji
AQUAFORM oceniając rodzaj usterki. Sposobami rozpatrzenia reklamacji są: naprawa produktu,
wymiana produktu na nowy, zwrot kwoty uiszczonej za towar przez Kupującego lub rekompensata
w postaci obniżenia ceny produktu.
16) Dział Reklamacji AQUAFORM poinformuje kupującego na piśmie o sposobie i czasie realizacji
zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 15 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W szczególnych przypadkach czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu,
o czym Reklamujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
17) Warunki zwrotu zostały przedstawione na stronie www.aquaform.pl w zakładce „Pliki do pobrania”.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
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UWAGA: Prawidłowa eksploatacja oprawy wymaga stosowania w praktyce
poniższych wytycznych.
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Montaż oprawy powinien być wykonany przez uprawnionego elektryka
zgodnie
z instrukcją montażu i wymaganiami bezpieczeństwa dotyczącymi opraw oświetleniowych.
Wszelkie naprawy, przeglądy, działania konserwacyjne, demontaż oraz inne czynności
związane z oprawą oświetleniową mogą być przeprowadzane tylko przez osoby
posiadające wymagane kwalifikacje, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.
Wszelkie prace przeprowadzane przy oprawie należy wykonywać przy bezwzględnie
odłączonym zasilaniu w obwodzie, do którego podłączona jest oprawa oświetleniowa.
Każdorazowo przy myciu, czyszczeniu, naprawie, wymianie, lub przeglądzie oprawy,
a także przy dokonywaniu wymiany źródeł światła należy sprawdzić stan elementów
mocujących oprawy.
Nie można montować w oprawie źródeł światła o mocy innej niż przewidziana w oprawie
i podanej na tabliczce znamionowej oprawy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może
skutkować zniszczeniem oprawy, spowodowaniem zagrożenia dla instalacji elektrycznej
bądź zdrowia lub życia ludzkiego.
Niedopuszczalne jest:
- użytkowanie oprawy przy innych parametrach zasilania niż podane na tabliczce
znamionowej produktu,
- użytkowanie oprawy w środowisku niezgodnym z oznaczoną dla oprawy klasą
szczelności,
- umieszczanie oprawy w mniejszej odległości od oświetlanego obiektu, powierzchni
lub innego przedmiotu niż odległość zalecana przez Producenta.
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Niezastosowanie się do niniejszego punktu może skutkować zniszczeniem oprawy,
spowodowaniem zagrożenia dla instalacji elektrycznej bądź zdrowia lub życia ludzkiego.
Bezwzględnie zabronione jest obciążanie (w rozumieniu elektrycznym i mechanicznym)
oprawy dodatkowymi elementami, nie przewidzianymi w niniejszej instrukcji.
W celu zapewnienia najwyższej efektywności należy stosować zalecenia konserwacyjne
zawarte w indywidualnych projektach instalacji oświetleniowej.
Żarowe i wyładowcze źródła światła wytwarzają bardzo wysokie temperatury, z tego
względu oprawy wykonane z aluminium lub stali wykorzystujące te źródła bardzo
się nagrzewają i miejsce ich montażu powinno być odpowiednio dobrane.
Powierzchnię lakierniczą powinno się czyścić miękką, wilgotną ściereczką przy
wyłączonym zasilaniu. Nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących, a także
środków na bazie rozpuszczalników.
Po okresie eksploatacji oprawy nie wolno wyrzucać, należy oddać ją do punktu utylizacji
lub do producenta
- zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE).
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GUIDELINES FOR USE

CONDITIONS OF WARRANTY FOR LIGHTING FIXTURES
EXPORTED BY AQUAFORM INC.

To assure correct operation of the lighting fixtures please read the guidelines below.

1. Installation of the fixtures should only be done by an authorized electrician in accordance with
the installation instructions and sector specific safety requirements.
2. Any repairs or service and maintenance must be done by a person with the appropriate
qualifications and who has read these guidelines.
3. Any work carried out on the lighting fixtures should be performed only when the circuit is
disconnected. During service and maintenance or remedial work, care should be taken to
examine the mechanical status of the fixture fixings.
4. It is prohibited to install the fixture to any light sources other than those specified on the product
label. Failure to comply with this may result in product failure, jeopardize the electrical
installation, or pose a risk to health and safety.
5. It is forbidden to:
- install the lighting fixtures to a power supply outside the parameters specified on the product
label
- install the lighting fixtures in environments inconsistent with the stated degree of ingress
protection (IP rating).
- install the lighting fixture with a distance smaller to the illuminated object then specified on the
product label.
- install the lighting fixture on a surface or structure other than is recommended by the
manufacturer.
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Failure to comply with the above might result in product failure, jeopardize the electrical
installation, or pose a risk to health and safety.
It is forbidden to apply either mechanical elements or adapt the electrical installation procedure
other than included in the instruction for use manual.
To ensure optimum performance efficiency, the fixture service and maintenance
recommendations should be followed.
Incandescent, halogen and high intensity discharge light sources can cause high fixture surface
temperatures. Care should be taken that the place of installation causes no risk is to health and
safety.
Painted surfaces should always be cleaned with a soft damp cloth with the power disconnected.
It is inadvisable to use chemically aggressive or solvent based cleaning agents.
On culmination of their commercial life, the lighting fixtures should not be haphazardly
discarded. They must be disposed of according to the WEEE Directive regulations - either to a
waste disposal point or returned to the manufacturer.
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Lighting fixtures produced by AQUAFORM INC. are guaranteed for 24 months from the date
of purchase. (a valid invoice or receipt of purchase is required)
The fixture installation and usage should be in conformance with the GUIDELINES FOR
USE.
The warranty covers only defects caused during the manufacturing process and become
apparent during usage.
The scope of the warranty covers defects in the material, surface finishing or faulty components or
assembly.
The warranty does not cover wear and tear due to normal use or damage caused by:
- improper transport or storage,
- improper installation, usage or service and maintenance,
- improper electrical installation or abnormal electrical supply conditions e.g. faulty connection,
defective wiring, voltage fluctuations, surges, or other unforeseeable circumstances.
- modifications and changes to the supplied fixture or repairs made by unauthorized persons.
The warranty does not cover parts worn out due to normal exploitation, e.g. conventionally
replaceable light sources specified in a fixture service and maintenance schedule.
Complaints due to damage incurred during transport will be subject to the contractual terms of the
carrier. The customer, or his appointed contractor, must inspect all deliveries for damage or
evident imperfections, before accepting the shipment. Any damage should be noted on the
delivery note and a shipping damage report prepared. This should be sent to the AQUAFORM
Service Department along with a copy of the annotated delivery note.
AQUAFORM does not take responsibility for direct or indirect costs (e.g. assembly and dismantling
costs, materials or third party costs), caused by the product’s defects, limiting its responsibility only
to the product itself.
The warranty is invalidated in case of physical changes made to the fixture or the lighting system
as supplied, supplied components for installation have not been used, or when repairs have been
made by unauthorized person s, or when any remedial actions have been undertaken without
previous agreement by the manufacturer.
The conditions necessary for settling a warranty claim on faulty products are as follows.
Complaints will only be progressed if based on a completed “ COMPLAINT REGISTRATION
DOCUMENT”, along with proof of purchase in the form of an invoice copy. A “ COMPLAINT
REGISTRATION DOCUMENT ” can be downloaded from www.aquaformlighting.com.
Only the customer is entitled to file a complaint. If the detection of the defect is by a third
party , the complaint must be made through the customer.
The customer is obliged to provide any necessary information for support the complaint which may
be requested by the AQUAFORM Service Department e.g. description of the product usage and
application, evidence for the reason of the complaint, etc,
Products which are the subject of a complaint should be delivered to the AQUAFORM
Service Department at the claimant’s expense.
In the case that it is necessary for AQUAFORM staff to visit the installation and it is determined
that the claim is not valid, the customer will be liable for travel and accommodation costs and, if
necessary, hire of equipment costs.
About the way of considering the justified declaration decides AQUAFORM Complaint Department
by defining defect nature. The ways of examining the warranty claims: product repairs, exchange
for the new one, refund of the payment for the purchased products or compensation in the form of
the product price markdown.
The purchaser will be informed by the AQUAFORM Service Department, in writing no later
than 15 days after receipt, about the proposed rectification methodology and the time frame
within which the rectification will be carried out. In special cases the duration of the complaint
examination may be extended and, should this be the case, the customer will be informed
immediately.
Terms for product returns are available on the website www.aquaformlighting.com under
“Downloads”.
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