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Гаранционна карта 
DEVI™ гаранцията се дава на: 

Име: 
 

Адрес: 
 

Пощенски код 
 

Телефон: 
 

Моля, съблюдавайте! 
За да получите DEVI™ гаранцията, трябва внимателно да попълните 
следните данни. Вижте другите условия на предходната страница. 

Електрически монтаж от: 
 

Модел на сушилнята.  Цвят на сушилнята: 
 

Складов код:     Код на продукта: 
             

Печат на доставчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция за монтаж на  
електрическа сушилня за кърпи 
 
U - 20W;  
S - 40W;  
M- 60W; 

 

BG 



 
Уредът е снабден с щепсел.  
В случай, че се свързва на “твърда връзка” то монтажът трябва да се извърши от 
правоспособен електротехник като се спазва следното: 
Син кабел - Нула;    
Кафяв кабел - Фаза. 
 
ВНИМАНИЕ!   
Уредът трябва да се позиционира така,  че да не може да бъде достигнат от човек, който 
в същото време ползва ваната или душа. 
 

 
Монтажът трябва да се осъществи в съответствие със следните схеми: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVI ГАРАНЦИИ: 

Вие сте закупили система DEVI™ която, 
ние сме уверени, ще подобри Вашата 
сигурност, комфорт и икономичност. 

DEVI осигурява цялостно топлинно 
решение с нагревателните кабели 
deviflex™ или отоплителни рогозки 
devimat™, термостатите devireg™, 
монтажната лента devifast™ и сушилните 
devirail™ 

Ако все пак, в разрез с всички очаквания, 
възникне проблем с Вашата отоплителна 
система, ние от DEVI с производствени 
звена в Дания, като доставчици на 
Европейския съюз, сме обект на общите 
разпоредби за отговорност за продукта, 
както са описани в Директива 85/374/СЕЕ 
и всички съответни национални закони, 
което означава: 

DEVI осигурява гаранция за 
нагревателните кабели deviflex™ и 
отоплителните рогозки devimat™, за 
период от 10 години, а за всички 
останали продукти на DEVI - за период 
от 2 години, за дефекти в материалите и 
продукта. 

Гаранцията се дава при условие, че 
ГАРАНЦИОННАТА КАРТА на 
следващата страница е надлежно 
попълнена в съответствие с инструкциите 
и че дефектът е инспектиран от или 
представен на DEVI или оторизиран 
дистрибутор на DEVI. 

Моля, забележете, че попълването на 
ГАРАНЦИОННАТА КАРТА трябва да 
бъде на английски или на местния език. 

Задължение на DEVI ще бъде да 
поправи или да достави безплатно ново 
устройство на клиента, без 
допълнителни плащания, свързани с 
поправката на устройството. В случай 
на дефектен термостат devireg™, DEVI 
си запазва правото да го поправи 
безплатно и без неоправдано забавяне 
на клиента. 

Гаранциите на DEVI не покриват 
инсталации, монтирани от 
неоторизирани електротехници, или 
неизправности, причинени от 
неизправни устройства, доставени от 
други, неправилна употреба, повреди, 
причинени от трети лица или 
неправилен монтаж, водещ до повреда в 
следствие на това. В случай, че се 
наложи DEVI да инспектира или да 
поправи какъвто и да е дефект, по която 
и да е от посочените по-горе причини, 
всички услуги са платени. DEVI 
гаранциите са невалидни в случай, че 
плащането на устройството не е 
надлежно изпълнено. 

Ние от DEVI по всяко време ще 
отговаряме честно, ефикасно и бързо на 
всички запитвания и разумни искания 
на нашите клиенти. 

Гореупомената гаранция касае 
отговорност за продукта, доколкото 
въпросите, свързани със законите за 
продажби на стоки ще се отнасят към 
националното законодателство. 

 

 

 

  

 

 


