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Инструкции за eксплоатация и поддръжка на продукти на LICON: 
1.   Тези инструкции за експлоатация и поддръжка са предназначени за всички лица, 

участващи в инсталация или въвеждане в експлоатация на конвектори на 
дружеството LICON HEAT s.r.o. (по-долу за краткост наричано LICON), всички 
специалисти, които имат досег с конвектори, както и крайни потребители или 
ползватели на тези продукти. 

2.    Конвекторите LICON са проектирани въз основа на най-високите съвременни 
постижения на техниката и всички общоприети правила за безопасност. Ако 
оборудването не е монтирано по професионален начин или пуснато в 
експлоатация в съответствие с инструкциите на LICON за монтаж, или не се 
използва по предназначение, здравето на хората може да бъде застрашено или 
може да възникне повреда в оборудване или други материални щети. 

3.      Конвекторите LICON са предназначени изключително за вътрешна употреба (например 
жилищни и търговски помещения и т.н.). Употреба във влажна среда, като например в 
басейн, е възможна само ако производителят декларира изрично такава възможност 
за определен тип и версия конвектори. Конвекторите не могат да се използват извън 
сгради. 

4.      Всяка употреба, различна от изброените в параграф 3, се счита за употреба в 
противоречие на предназначението. Потребителят на устройствата носи 
изключителна отговорност за възможни щети. 

5.      За монтажа на конвектори LICON са необходими експертни познания в областите на 
отоплението, охлаждането или вентилацията в зависимост от типа конвектор. 
Електрическото оборудване на конвекторите трябва да бъде правилно сглобено, 
свързано, монтирано и експлоатирано в съответствие с инструкциите за монтаж. 
Електрически части могат да се монтират само от лица с необходимата квалификация 
за електротехник в съответствие с приложимите нормативни актове. Свързването 
трябва да отговаря на изискванията на приложимите стандарти. LICON не носи 
отговорност за вреди, причинени при монтаж от неквалифицирани лица. 

6.       Инстрикции на съхранение на продукти LICON: 
  

-        продуктите LICON трябва да се съхраняват на сухо място с максимална влажност 
на въздуха 50%; 
-        продуктите LICON трябва да се съхраняват при температури от 10 ° C до 30 ° C. 

7.    Общи инстрикции за експлоатация: 
-  Инстрикциите за работа и съхранение на конвекторите, преди пълния им монтаж, 

трябва да бъдат съобразени с предназначението им за употреба в затворени 
пространства. 

-  По време на монтаж, строителна дейност и последваща експлоатация 
конвекторите трябва да бъдат защитени от повреди и външни или вътрешни 
замърсявания от строителни материали или бои. 

-  Конвекторите не трябва да се експлоатират в агресивна атмосферна среда 
(хлор, корозивни вещества и други химически вещества) или да се почистват с 
такива вещества. 
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-  Конвекторите са предназначени за отоплителни системи с гореща вода с 
максимално налягане от 1,2 MPa и температура при експлоатация от 5 ° C до 
110 ° C. 

-  Конвекторите работят на принципа на конвекцията и за правилното им 
функциониране трябва да се уверите, че входните и изходните отвори за 
циркулирация на въздуха са открити. 

-  С изключение при конвектори, специално предназначени за експлоатация в 
мокра среда, трябва да се избягва продължителното излагане на влажен 
въздух или директен контакт на конвекторни части с мокри предмети. 

 
8.    Инстрикции за експлоатация на дървени решетки: 

- Максималното точково натоварване на дървените покриващи решетки е 55 кг. 
-  Дървените покриващи решетки трябва да бъдат защитени от влиянието на влажна 

среда или вода. 
-  Дървените покриващи решетки трябва да бъдат използвани в суха среда с 

максимална влажност на въздуха 30%. 
-  Ако влажността на въздуха в завършена сграда ще е 60% или повече, дървени 

решетки не трябва да бъдат монтирани. 

9.    Инстрикции за експлоатация за изделия от неръждаема стомана: 
-  Неръждаемата стомана е устойчива само до определена концентрация на хлор. 

Корозия може да възникне при концентрация от 2 мг / л, а също така в зависимост  
от продължителността на излагане на неръждаемата стомана на повишена 
концентрация на хлор. Препоръчваме максимална концентрация на свободен хлор 
от 1 мг / л. 

-  Подходящото рН на водата е в интервала от 07.02 до 07.06. Всяка промяна, 
по-специално понижение на рН, прави водата агресивна и води до корозия на 
изделия от неръждаема стомана. 

-  Разтворена сол, отложена върху повърхност от неръждаема стомана, не позволява 
на кислорода да достигне до тази повърхност и също така предотвратява 
образуването на пасивен слой и повторната му поява. Електролиза на готварска 
сол (NaCI) причинява необратими щети на всички изделия от неръждаема 
стомана в басейна. 

-  Изделия от неръждаема стомана трябва да се почистват редовно с чиста вода.  
-  При поява на признаци на калциево отлагане или окисляване по повърхността на 

изделия от неръждаема стомана повърхността трябва да се почисти с препарат 
за почистване от неръждаема стомана, да се измие с топла вода, подсуши и 
третира с препарат за обработка на метали (например Silichrom). 

-  Ако етажите се почистват с химически препарати, концентрирани химикали не 
трябва да влизат в контакт с изделия от неръждаема стомана. 

-  Предпазвайте продуктите от неръждаема стомана от сол, прах и замърсяване. 

10.  За да се гарантира правилното функциониране и производителност на 
конвекторите LICON, трябва да се извършва редовна поддръжка. Поддръжката на 
продукти LICON трябва да се извършва в съответствие с инструкциите за монтаж 
и инструкциите за експлоатация и поддръжка. 

11. Инстрикциите за обща поддръжка са както следва: 
-. Ако бъдат монтирани топлообменникът и вентилаторът, трябва редовно да се 

проверяват и да се поддържат чисти. Ако бъдат замърсени тези части, трябва да 
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се почистват по подходящ начин (например внимателно с помощта на 
прахосмукачка). 

- При конвектори, оборудвани с дренаж за конденз, безпроблемното отводняване на 
конденза трябва да се проверява веднъж годишно. 

- При конвектори, предоставени от LICON заедно с клапани, клапаните трябва да се 
проверяват веднъж годишно за теч. 

- Продуктите LICON са обект на редовни проверки в съответствие с приложимите 
нормативни актове. 

12. Дружеството LICON си запазва правото да променя съдържанието на 
инстрикциите за експлоатация и поддръжка без предварително известие. 

 
Гаранционни условия за продукти на LICON: 
1. Дружеството LICON HEAT s. r. о. (наричано за краткост LICON) предоставя 

следните гаранционни периоди, ако инстрикциите, посочени по-долу, са наблюдавани 
от купувачите: 

-  2 години от датата на продажба, но до 3 години от датата на производство; 
-  до 10 години от датата на производство за херметичността на топлообменник. 

Гаранционният срок започва да тече от деня на възникване на облагаемото събитие, 
посочен във фактурата на LICON, въз основа на което продуктът е доставен на клиента 
или крайния потребител или от датата на производство, посочена върху продуктовия 
баркод. Поправка или замяна не оказват влияние върху определените гаранционни 
срокове. 

2.  Дружество LICON си запазва правото да разглежда жалби, подадени от клиенти по 
договори или директно от крайните потребители. Ако жалба е подадена от 
субекти, различни от клиенти по договор или крайни потребители, страната подала 
жалбата трябва винаги да представя необходимите документи, посочени в параграф 
8. 

3. Гаранцията важи само за оборудване и резервни части. Дружество LICON си 
запазва правото да избира между ремонт или замяна на повредено оборудване или 
резервна част. 

4. По време на монтажа и експлоатацията на продукта купувачът е длъжен да спазва 
правилата, посочени в приложения Наръчник за монтаж и общоприети правила. 
Гаранцията е валидна само ако оборудването е правилно сглобенo, свързанo, 
монтиранo и експлоатирано в съответствие с инстрикциите за експлоатация и 
поддръжка на продукти LICON. Електрически части може да се инсталират само от 
лица с необходимата квалификация за електротехник в съответствие с действащите 
нормативни актове. Свързването трябва да съответства на приложимите стандарти. 

5. Купувачът е длъжен да провери състоянието на продукта при приемането му от 
продавача. 

6. Продавачът е отговорен за дефекти по стоките към момента на приемане и за 
дефектите, които са предмет на гаранцията и които се появяват в гаранционния срок. 
Продавачът не носи отговорност за дефекти, за които е предоставена отстъпка и за 
които купувачът е бил предварително уведомен по време на продажба. 
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7. Производство по жалба ще бъде започвано само след осигуряване в писмен вид на 
всички от следните документи. Документите може да се доставят по пощата, по факс 
(+420 485131157), по електронен път (quality@licon.cz) или посредством уеб 
приложение на www.licon.cz. 
Необходими документи: 
- попълнена жалба с описание на дефекта, вижте www.iicon.cz, раздела с 

материали за сваляне; 
- фактурата на LICON или номер на поръчката, по която стоките са били 

доставени на клиент по договор или директно на крайния потребител; 
- ксерокопирана документация в дигитална форма. 
За започване на производство по жалба LICON има право да поиска изпращането на 
стоките, обект на жалбата. При поискване тези стоки трябва да бъдат изпратени 
надлежно маркирани и опаковани така, че да не се повредят от неподходящо 
съхранение и транспорт. Стоките се изпращат на адреса на завода на дружеството: 

LICON HEAT s.r.o. 
Prumyslova zona Sever 

460 11 Liberec 11 
 

8.  Ако в резултат на дефект се повредят други стоки, LICON трябва да бъде незабавно 
уведомено за това обстоятелство в рамките на пет работни дни от деня, в който 
дефектът е бил установен. 

 
Следните документи трябва да бъдат доставени на LICON в писмен вид. 
Документите може да бъдат доставени по пощата, по факс (+420485131157), по 
електронен път (quality@licon.cz) или посредством уеб приложение на www.licon.cz. 

Необходими документи: 
- попълнена жалба; 
- фактурата на LICON или номер на поръчката, по която стоките са били 

доставени на клиенти по договори или директно на крайния потребител; 
- ксерокопирана документация в дигитална форма; 
- копие от фактура или квалифицирана оценка на размера на щетите; 
- номер на застрахователното събитие и данни за връзка със застрахователната 

компания, ако вредата е била съобщена на застрахователната компания на 
потърпевшото лице. 

9. Дружеството LICON си запазва правото да отхвърли иска, ако: 
- рекламираните продукти са доставени до седалището на дружеството без 

необходимите документи, посочени в ал. 8; 
- повреда или непълнота на доставката са били съобщени след повече от три 

работни дни след приемане на доставката; 
- рекламираните продукти са експлоатирани или поддържани в противоречие с 

инстрикциите за експлоатация и поддръжка на продукти LICON; 
- дефектите са причинени при транспорт, неправилно съхранение в мокра или 

агресивна среда, грубо боравене, умишлено повреждане или ако дефектът е бил 
причинен от природно бедствие; 

  
- жалбата по отношение на опаковката на продукта е подадена повече от 3 дни 

след приемане на продукта; 
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- продуктът е бил експлоатиран в агресивна атмосферна среда (хлор, корозивни 
вещества и други химически вещества) или продуктът е почистван с такива 
вещества; 

- дефектът е бил причинен от неправилно монтиране, лоша електрическа връзка, 
неправилно определяне на налягането в отоплителната система, замръзване на 
топлинния носител или по друг начин, който не е пряко свързан със самия продукт 
LICON; 

- дефектът е върху продукт, който вече е бил монтиран; 
- неподходящото устройство е монтирано към продукта; 
- на лице са и други дефекти, които може да са били причинени в резултат на 

увреждане или замърсяване на продукта по време на строителни работи 
(повреда на вентилаторите на електронния блок за управление, ламели на 
топлообменник, решетки и т.н.); 

- електрическото свързване на продукта не е било извършено в съответствие с ал. 4 
и отделни регулиращи елементи са били повредени; 

- в случай на рекламация за шумен конвектор, който е бил неправилно монтиран в 
сградата или вентилаторите му са замърсени; 

- в случай на нормално износване, причинено от дейността и експлоатацията на 
продукта; 

- продукти, които не са предназначени за влажна среда, са експлоатирани във 
влажна среда; 

- рекламираните размери на покриваща решетка са в рамките на определените за 
допустими; 

- ламелите на дървената покриваща решетка проявяват различия в цвета, 
резултат от характера на природния материал; 

- дървени решетки са били изложени на влажна среда и водно въздействие; 
- точковото натоварване на дървените решетки е повече от 55 кг. 
 

10. Условие за признаване на жалба е, че страната, подала жалбата, трябва да започне 
производството по жалбата срещу дистрибутор на LICON или директно срещу LICON 
в случай на директни покупки на стоки в гаранционния срок и без отлагане и трябва да 
уточни дефекта на продукта. Страната, подала жалбата, трябва да определи 
характеристиките на дефекта и да опише проявените дефекти и необходимия начин за 
отстраняване на дефекта; 

11. Правни спорове се решават в съответствие с чешкото законодателство. Чешкото 
законодателство ще се прилага и ако насрещната страна е от друга държава. 

 

 


