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(УКР) УВАГА!
Недотримання інструкцій може бути причиною уражень електричним струмом, призвести до 
пожежі та/або серйозних тілесних ушкоджень. Документація, що входить в комплект поставки, 
при втраті не відновлюється. Виробник має право на внесення змін в технічні характеристики. 

Шановний покупець! Вітаємо Вас з придбанням нового конвектора.
При правильному використанні він прослужить Вам довгі роки.

Дана інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення користувача з пристроєм. Будь-ла-
ска, уважно вивчіть нижче наведену інформацію. Вона містить важливі вказівки із заходів безпе-
ки, експлуатації та обслуговування обігрівача. Подбайте про збереження даної інструкції і, якщо 
обігрівач переходить у власність іншій особі, передайте її разом з пристроєм.
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(РУС) ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение инструкций может быть причиной поражений электрическим током, привести 
к пожару и / или серьезных телесных повреждений. Документация, входящая в комплект по-
ставки, при потере не восстанавливается. Производитель имеет право на внесение изменений 
в технические характеристики.

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением нового конвектора.
При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Данная инструкция по эксплуатации предназначена для ознакомления пользователя с устрой-
ством. Пожалуйста, внимательно изучите ниже приведенную информацию. Она содержит важ-
ные указания по мерам безопасности, эксплуатации и обслуживания обогревателя. Позаботь-
тесь о сохранении данной инструкции и, если обогреватель переходит в собственность другому 
лицу, передайте ее вместе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Требования безопасной эксплуатации..............14
2. Назначение устройства.......................................17
3. Технические характеристики...............................17
4. Составные части устройства ..............................18
5. Размещение конвектора на опорах .................. 18
6. Подготовка устройства к использованию..........18
7. Порядок роботы....................................................19
8. Комплектация .......................................................20
9. Условия транспортировки и хранения .............. 20
10. Техническое обслуживание устройства............21
11. Уход за устройством ....................................... 21
12. Срок эксплуатации .............................................21
13. Гарантия...............................................................21
14. Утилизация...........................................................21
15. Сертификация продукции..................................21
16. Гарантийный талон............................................ 22

2



1. ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДУ
Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та 
особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими 
можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони 
перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано 
щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють 
можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очи-
щення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати 
діти без нагляду.
Малолітні діти, щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні 
бути під наглядом уповноваженого персоналу.
Увага! Даний пристрій не іграшка. Не дозволяйте дітям гратись з 
пристроєм.
Дітей  віком  до  3  років  потрібно тримати  якнайдалі  від  при-
ладів,  якщо  не забезпечено  постій не спостереження  за  ними.
Діти  віком  від  3 до  8  років  можуть  тільки  вмикати/вимикати  
прилад  за  умови,  якщо  прилад розміщено/встановлено у нор-
мальному передбаченому для  нього робочому положенні.  Крім 
того, дітям  має бути  надано  відповідний  нагляд  чи  інструкції 
щодо безпечного  користування  приладом, та  вони  усвідомили  
ризики  небезпеки,  які  можуть  виникнути  під  час  викори-
стовування  приладу. Діти  віком  від  3 до  8  років  не  повинні  
підключати  прилад до  мережі  електроживлення  (штепсель ної  
розетки),  регулювати  і  чистити  прилад  чи  виконувати  роботи  
з технічного  обслуговування,  що здійснює  користувач.

УВАГА! Для запобігання перегріву накривати обігрівач 
не можна! 
 

УВАГА!  Окремі  частини  цього  виробу  можуть  бути  дуже  
гарячими  і  спричинити  опіки.Особливу увагу  треба  при-
ділити  тому, де  перебувають діти  та  вразливі  особи.
Перед підключенням конвектора до електромережі обов’яз-
ково візуально перевірте шнур живлення й сам конвектор на 
наявність механічних ушкоджень. При наявності ушкоджень 
зверніться в сервісний центр для їхнього усунення. До усунення 
ушкоджень підключати конвектор до електромережі забороне-
но.
Конвектор II класу захисту заземлення не потребує. 
Відключайте конвектор від електромережі під час його обслу-
говування, вологого прибирання приміщення біля конвектора, 
встановленого на підлозі. Відключайте електроконвектор від 
електромережі, взявшись за вилку шнура живлення.
Не допускайте потрапляння паперу та сторонніх предметів у се-
редину конвектора.
Не використовуйте конвектор не за призначенням (конвектор 
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не призначений для експлуатації поза приміщеннями).
Не експлуатуйте конвектор з ушкодженим шнуром електрожив-
лення. Стежте за тим, щоб шнур електроживлення не торкався 
гострих кутів і нагрітих поверхонь конвектора.
УВАГА! У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб 
уникнути небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна 
служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
• розміщувати обігрівач безпосередньо під штепсельною ро-

зеткою.
• закривати частково або повністю, засмічувати отвори повітря-

забірної і повітрявипускної решіток.
• розташовувати поруч із конвектором легкозаймисті речовини 

й предмети.
• використовувати конвектори у безпосередній близькості від 

ванни, душу або плавального басейну.
• доторкатися до вилки шнура живлення та до самого конвек-

тора мокрими руками.
1.1. Пристрій призначений для використання тільки у побутових цілях. Якщо 
пристрій використовується у будь-яких інших цілях, тобто не за призначен-
ням (професійне або комерційне використання, великі об’єми робіт тощо), 
або невірно, виробник не несе ніякої відповідальності за причинені цим збит-
ки, а пристрій автоматично вважається не гарантійним.
1.2. Не використовуйте пристрій за межами приміщення.
1.3. Не встановлюйте пристрій у приміщенні з підвищеною вологістю (напри-
клад, у ванній кімнаті) або у безпосередній близькості з водою. Не опускайте 
пристрій у воду чи будь-які інші рідини.
1.4. Не використовуйте пристрій у приміщенні, де зберігаються кислоти, 
спиртовмісні або масляні рідини.
1.5. Не розпилюйте аерозолі поблизу пристрою.
1.6. Не використовуйте пристрій, якщо у повітрі присутні легкозаймисті пари: 
спирт, бензин, інсектициди тощо.
1.7. Не використовуйте пристрій у запиленому середовищі або якщо у повітрі 
підвищена концентрація будь-якої речовини, що не входить до нормального 
складу повітря.
1.8. Не встановлюйте пристрій:
- на м’яких поверхнях;
- на килимі з довгим ворсом;
- поблизу джерел відкритого вогню чи гарячих поверхонь;
- у безпосередній близькості від опалювальних пристроїв;
- безпосередньо під розеткою живлення.
1.9. Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості до інших пред-
метів, щоб запобігти короткому замиканню чи пожежі.
1.10. Ні в якому разі не накривайте працюючий пристрій!
1.11. Не блокуйте отвори для входу чи виходу повітря. Не вставляйте в отво-
ри сторонні предмети, це може призвести до ураження струмом або пошкод-
ження обігрівача.
1.12. Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
1.13. Не торкайтесь до пристрою вологими руками.
1.14. Місце подачі гарячого повітря має високу температуру. Не доторкай-
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тесь до нього.
1.15. Ніколи не виймайте вилку з розетки, тримаючи її за провід.
1.16. Щоб уникнути загорання, не розміщуйте провід електроживлення під 
килимовим покриттям, поруч з гарячими плитами, радіаторами, обігрівачами 
та іншими джерелами тепла.
1.17. Переконайтесь, що кабель електроживлення не підлягає впливу гарячих 
чи гострих предметів.
1.18. Використовуйте подовжувач, щоб збільшити відстань розташування 
пристрою від розетки, але площа поперечного перерізу кабеля подовжува-
на повинна бути такою самою або більшою, ніж площа поперечного перері-
зу кабеля електроживлення пристрою. Довжина кабелю електроживлення 
підібрана таким чином, щоб уникнути його переплітання чи відключення від 
мережі електроживлення.
1.19. З метою уникнення небезпеки, не підключайте пристрій до мережі елек-
троживлення використовуючи інші пристрої, такі як таймер чи програматор 
включення/виключення, розетки з дистанційним керуванням, якщо такі при-
строї не розраховані на відповідне навантаження.
1.20. Після використання ніколи не обмотуйте кабель електроживлення 
навколо пристрою, так як з часом це може призвести до його пошкодження. 
Завжди розпрямляйте кабель електроживлення під час зберігання.
1.21. Заборонено використовувати пристрій, якщо кабель електроживлення 
чи вилку пошкоджено. Зверніться до фахівця для їх заміни.
1.22. Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного від-
ключення (ПЗВ). Зверніться до кваліфікованого фахівця.
1.23. Не використовуйте пристрій, якщо він несправний, відсутні деякі його 
деталі, Ви його впустили чи пошкодили.
1.24. Не вносьте зміни у механізм пристрою, це призведе до втрати гарантії.
1.25. Не використовуйте деталі, які не входять в комплект поставки.
1.26. Будь-яке помилкове підключення позбавляє Вас права на гарантійне 
обслуговування.
1.27. Слідкуйте за правильністю користування пристроєм та його викори-
станням за призначенням, щоб запобігти його поломці, короткому замикан-
ню, пожежі, ураженню електричним струмом.
1.28. Особам, не знайомим з інструкцією по експлуатації, а також особам, які 
знаходяться під впливом дії медичних препаратів, алкоголю чи наркотиків, 
заборонено використовувати пристрій.
1.29. Технічне обслуговування пристрою повинні виконувати фахівці. Не на-
магайтесь самостійно ремонтувати електричні чи механічні вузли пристрою. 
Використання обігрівача після неправильного ремонту може стати небезпеч-
ним для його користувачів.
1.30. Якщо Ви не плануєте використовувати пристрій тривалий час, обов’яз-
ково від’єднайте його від електричної мережі та зберігайте у заводському 
упакуванні.
1.31. Вимикайте пристрій з мережі електроживлення перед його очищенням, 
ремонтом, перенесенням в інше місце та після його використання.
1.32. Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей.
1.33. Дана інструкція не охоплює всі можливі ситуації, які можуть виникнути 
під час експлуатації пристрою. Як і у випадку з будь-якою іншою електрич-
ною побутовою технікою, під час експлуатації і технічного обслуговування 
використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.
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2. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ
Конвектор - це сучасне джерело м’якого та комфортного тепла, призначено-
го для основного та додаткового обігріву будівель та приміщень. Конвектори 
зручні у користуванні. Вони екологічно чисті та здатні забезпечити високий 
рівень затишку та комфорту в будь-якому приміщенні. Вони працюють без-
шумно і не потребують особливої установки чи монтажних робіт.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель WCH-MA1500EW WCH-MA2000EW

Потужність 750/1500 Вт 1000/2000 Вт

Номінальна споживана по-
тужність, кВт

0,75/1,5 1/2

Електроживлення 230 В ~ 50 Гц 230 В ~ 50 Гц

Номінальна сила струму, А 3,3/6,5 4,3/8,7

Кількість режимів нагріву 2 2

Тип керування електро/механічне електро/механічне

Розміри приладу, мм 660х120х450 785х120х450

Габаритні розміри упаков-
ки (ШхГхВ), мм

720х105х475 845х105х475

Автоматичне відключення 
при перегріві

+ +

Вага нетто 3,6 кг 4,3 кг

Для довідок
Звертатися за телефонами: +380 (91) 481 01 01
Viber/Telegram: +380 (93) 776 93 38; 
Пошта: info@wetair.ua / service@wetair.ua

4. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ

  
4

2
3

5

6

1

1. Клавіші ступінчастого регулятора потужності 
2. Ручка термостата      
3. Панель керування     
4. Корпус         
5. Настінний кронштейн    
6. Опорна основа          
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5. РОЗМІЩЕННЯ КОНВЕКТОРА НА ОПОРАХ

мал. 1 мал. 2 мал. 3

Для експлуатації конвектора на підлозі встановіть опори, як показано на ма-
люнках 1 - 3. Встановіть конвектор на горизонтальній поверхні.
Розміщення конвектора на опорах в приміщенні аналогіч-
не (див. мал.2), при цьому відстань від задньої стінки конвекто-
ра до предметів (меблі, штори й т. п.) повинна бути не менше 15 см. 

6. ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ
Розпакуйте конвектор. Збережіть пакування для його подальшого викори-
стання в разі демонтажу конвектора для тривалого зберігання.
Після зберігання конвектора або його транспортування при низькій темпе-
ратурі (в разі випадіння роси) перед включенням конвектора його необхідно 
витримати при кімнатній температурі не менше 2-х годин.
Перевірте відповідність Вашої електромережі технічним даним конвектора, 
що наведені в розділі 2 цього керівництва: напругу мережі живлення; здат-
ність захисних пристроїв, електропроводки, розетки для підключення кон-
вектора витримувати струм, споживаний конвектором. При необхідності 
проконсультуйтесь у продавця або представника сервісного центру.
Визначте місце, де буде експлуатуватись конвектор. Не встановлюйте кон-
вектор на протязі, під отворами системи примусової вентиляції, в зоні дії 
прямих сонячних променів. Для стаціонарного встановлення конвектора 
виконайте на стіні розмітку під кріпильні отвори. Закріпіть кронштейни для 
встановлення конвектора будь-яким доступним способом, забезпечивши їх 
надійне кріплення протягом всього терміну експлуатації конвектора.
Приклад установки конвектора в приміщенні наведений на рисунках 2, 3 (від-
стані до предметів навколишнього оточення приведені в см).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Мал. 1         Мал. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мал. 3     
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Поєднайте прямокутні отвори на задній стінці конвектора з верхніми зачепа-
ми (мал. 1) кронштейнів і надягніть конвектор на зачепи.
Потягніть конвектор вгору до моменту фіксації нижніх заче-
пів кронштейнів в отворах повітрязабірної решітки конвектора. 

7. ПОРЯДОК РОБОТИ
Увага! Категорично забороняється включати і експлуатувати конвектор без 
його закріплення на кронштейнах на стіні або на підлозі без встановлених 
опор.
Включати й експлуатувати конвектор дозволяється тільки в вертикальному 
положенні (повітрязабірною решіткою вниз). При першому включенні кон-
вектора можливий запах від випаровування консерваційних матеріалів. Ре-
комендується провітрити приміщення.
Включення конвектора
Підключіть вилку шнура електроживлення конвектора до розетки електро-
мережі. Встановіть ручку термостата в положення близьке до максимально-
го. Включіть конвектор переводом клавіші вимикача в положення «I» (клавіш 
ступінчастого регулятора потужності - в положення «I» і «IІ»).
Коли температура в приміщенні досягне бажаного значення (можете пе-
ревірити температуру за допомогою термометра), повільно повертайте руч-
ку термостата проти ходу годинникової стрілки до відключення термостатом 
режиму нагрівання, що супроводжується характерним «клацанням». Ця тем-
пература й буде надалі підтримуватися в приміщенні автоматично.
Для зменшення температури в приміщенні повертайте ручку термостата про-
ти ходу годинникової стрілки, для збільшення температури – за ходом годин-
никової стрілки.
Для перемикання конвектора в режим половинної потужності (для конвек-
торів зі ступінчастим регулятором потужності) достатньо перевести в поло-
ження «0» одну із клавіш регулятора.
Ініціалізація функції захисту від заморожування.
Встановіть ручку термостата в положення «» і включіть конвектор.
Відключення конвектора від електромережі.
Встановіть клавішу перемикача (клавіші ступінчастого регулятора потуж-
ності) у положення «0», вийміть вилку шнура живлення конвектора з розетки 
електромережі.
Деякі рекомендації, корисні при виборі моделей конвекторів і їх експлуатації. 
Вибір номінальної потужності конвекторів при їхньому використанні в якості 
основного джерела обігріву необхідно робити виходячи з розрахунку 0,1 кВт 
на 1 м2 площі (для приміщень із нормальною ізоляцією, висотою стін не біль-
ше 3 м).
В інших випадках вибір потужності конвекторів повинен проводитися 
кваліфікованим фахівцем з розрахунком фактичних теплових втрат конкрет-
ного приміщення.
З метою зниження витрат на електроенергію:
• вчасно відстежуйте досягнення в приміщенні бажаної температури;
• виключайте конвектор при провітрюванні приміщення;
• у випадку Вашої відсутності в приміщенні менше 2-х годин – не змінюйте
• настроювання термостата, а якщо ні, то (відсутність більше 24 годин) – 

встановіть ручку термостата в положення «»;
• якщо в приміщенні встановлено кілька конвекторів – синхронізуйте їх ро-

боту встановленням ручок термостатів в однакове положення.
Примітка. Під час роботи конвектор може видавати певний шум. Цей шум 
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може бути спричинений розширенням та стисненням елементів конструкції, 
коли вони змінюють температуру, і є нормальним для даного виду продукції. 
Хоча шум, як правило, дуже тихий, певні фактори навколишнього середови-
ща можуть зробити його більш помітним, наприклад, тверда підлога або міні-
мальне наповнення приміщення - мінімальна кількість меблів, тощо. Якщо 
ви вважаєте, що шум розширення надмірний, будь ласка, зв’яжіться з нами.

8. КОМПЛЕКТАЦІЯ
• електроконвектор - 1 шт.
• кронштейни (2 шт.) для встановлення конвектора на стіні - 1 комплект
• опори (та гвинти для кріплення) - 2 шт.
• керівництво з експлуатації - 1 примірник
• пакування - 1 комплект 

9 УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
9.1 Конвектори в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма вида-
ми критих транспортних засобів, які забезпечують їх захист від атмосферних 
опадів та механічних пошкоджень, у відповідності з правилами перевезення 
вантажу, діючими на транспорті даного виду. Транспортування допускаєть-
ся при температурі від 50 °С до мінус 50 °С і відносній вологості повітря не 
більше 80%, відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці і з виключенням 
ударів і переміщень усередині транспортного засобу.
9.2 Конвектори повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих 
опалювальних приміщеннях при температурі від 5 °С до 40 °С і від-
носній вологості повітря не більше 80%. Не допускається збері-
гання конвекторів в приміщеннях разом з рідинами і речовина-
ми, випари яких можуть спричинити корозію елементів конструкції.  

10. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ
У разі поломки чи ушкодженні не намагайтесь ремонтувати пристрій само-
стійно. Зверніться у спеціалізовану майстерню чи до фахівця. Некваліфіко-
ваний ремонт може спричинити виникнення значної небезпеки. Всі роботи 
мають здійснюватись при відключеному пристрою від мережі електроживлення. 

11. ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ
11.1 Регулярно (не рідше 2 разів за опалювальний сезон) очищайте конвектор.
11.1 Перед тим, як проводити очищення, від’єднайте обігрівач від електро-
мережі та дайте йому охолонути.
11.2 Протирайте обігрівач зовні вологою м’якою тканиною. Не використо-
вуйте органічні розчинники, агресивні, хімічні або абразивні речовини.
11.3 Не користуйтесь для чищення гострими предметами, щоб не пошкоди-
ти захисне покриття.  

12. ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Термін експлуатації приладу складає - не меньше 10 років 
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13. ГАРАНТІЯ
Гарантійне обслуговування приладу проводиться відповідно до га-
рантійних зобов’язань, перерахованими в гарантійному талоні. 

14. УТИЛІЗАЦIЯ
Виріб не містить матеріали, які вимагають спеціальних технологій 
утилізації.
При виводі з експлуатації, виріб підлягає розбиранню з наступним со-
ртуванням лома по групах на кольорові, чорні метали й неметали і їх 

утилізації відповідно до норм, правил і способами, що діють у місці утилізації.
Виріб не містить дорогоцінних металів.

15. СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
Вироби відповідають вимогам Технічного регламенту з електромагнітної 
сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 16 грудня 2015 р. No 1077), Технічному регламенту безпеки низько-
вольтного електричного обладнання (затвердженому постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 16 грудня 2015 р. No 1067), Технічному регламенту 
обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та 
електронному обладнанні (затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 березня 2017 р. No 139). Виготовленно в Україні.

16. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Гарантійні зобов’язання.
Конвектор електричний  
WETAIR WCH-MA1500EW / WETAIR WCH-MA2000EW
Виробник (продавець) гарантує відповідність товару вимогам зазначених 
нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які 
викладено в експлуатаційних документах.
Країна виготовлення товару: Україна
Дата виготовлення товару: Зазначено на продукції. 
Гарантійний термін зберігання: необмежений.
Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і 
закінчується датою, визначеною виробником.
Адреса підприємства-виробника:
ПpАТ «Вінницький завод «Маяк», Хмельницьке шосе, 105, м. Вінниця 21029, 
Україна тел. (0432) 55-17-00, 55-17-17
тел. сервісної служби: (0432) 55-37-05, 55-17-64
Гарантійний термін експлуатації товару 5 років (60 місяців). Протягом га-
рантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим, ніж шість мі-
сяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, 
а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) 
- на безоплатний ремонт чи заміну товару, або повернення його вартості 
згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та Поряд-
ку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно 
складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 квітня 2002 р. N 506. У разі, коли протягом гарантійного тер-
міну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не викону-
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вав рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуго-
вування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача. Термін служби 
(придатності) товару 10 років. Виробник (постачальник) гарантує можливість 
використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови 
проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або 
ремонту за рахунок споживача).
Термін гарантії/служби (придатності) товару припиняється у разі:
• внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також вико-
ристання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених норма-
тивними документами;
• використання не за призначенням;
• пошкодження споживачем;
• порушення споживачем правил експлуатації товару.
Документація, що входить в комплект поставки, при втраті не відновлюється.
м.п.____________________________________                   ___________
       (п.і.б. відповідальної особи продавця)                  (підпис)
Гарантійний термін експлуатації товару 60 місяців при наявності товарного 
або касового чеку (рахунку-фактури) з відміткою про дату продажу, а також 
правильно заповненого Гарантійного талону та підпису Покупця про прий-
няття ним гарантійних умов.
При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються.
Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт 
виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:
1. Наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо 
на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий 
або змінений серійний номер.
2. Якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспор-
туванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, догляду не за 
керівництвом з експлутації. Якщо виріб має надмірне забруднення, як вну-
трішнє так і зовнішнє, іржавий.
3. Якщо вихід з ладу виник в результаті перевантаження виробу, яке призвело 
до виходу електродвигуна чи інших вузлів та деталей (обгоріла ізоляція, де-
формовані або оплавлені деталі, вузли, щіткотримачі, відірвані лопаті венти-
лятора та інше).
4. Коли виріб використовувався не за призначенням (професійне викори-
стання та великі об’єми робіт).
5. Якщо виріб піддався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
6. Коли виріб потрапив у гарантійний ремонт після спроб самостійного ре-
монту або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не перед-
бачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів).*
7. Якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і 
продовжувалась.*
8. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими як 
перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
9. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів*.
10. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм’ятини і 
потертості корпусу, пластикових захисних кожухів).*
11. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, 
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що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження 
або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо не своєчасно були змінені швидкозношувані витратні деталі напри-
клад: фільтри, мастило і т.п. - як наслідок того, виникли несправності виробу.
13. Якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого викори-
стання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефек-
тів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на витратне приладдя та матеріали, що були в 
експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на ущільнювачі, повітряні фільтри тощо, що ра-
зом називаються „елементи, які швидко зношуються”.
16. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та 
інші роботи по догляду за виробом.
*- виявляється діагностикою в сервісному центрі.
Не підлягають відшкодуванню гарантії всі витрати на доставку, поштову 
пересилку, компенсацію часу, втрати в бізнесі.
Всі гарантійні роботи повинні проводитись тільки уповноваженими 
представниками сервісного центру.  Продавець не несе відповідальності 
за нанесений збиток, спричинений роботою виробу.
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Місто Назва СЦ Адреса Телефон E-mail

Біла Церква ТОВ»СЦ Атлант-Сервіс» вул. Фастівська, 28
(0456) 36-15-28

artem.l@magnus.kiev.ua
(095) 271-99-39

Вінниця ЧАО «Вінницький 
завод «Маяк» Хмельницьке шосе, 105

(0432) 55-17-05 urgo_mayak@ukr.net

55-17-64 otk-mayak@ukr.net

Дніпро СЦ «Акватех» пр .. Пушкіна, 30 (067) 523-50-54 serviceakvatech@i.ua

Дніпро ТОВ «Теплові системи» вул. Космічна, 9 Б
(056) 370-58-33 titan_@ua.fm

(067) 622-45-22 gsa@tesi.com.ua

Запоріжжя СЦ «Акватех» вул. Червона, 21 067 523-50-28 zp.aquatehservis@gmail.com

Кам'я-
нець-Поділь-
ський

СП «Сімка»
вул. Суворова, 17 (03849) 2-33-41 

(067) 347-80-43 sp7service@ukr.net
(ФЛП Яворский О.Д.)

Кіровоград
СЦ «Гарант» бул. Студентсь-

кий, 22/12 (050) 073-06-18
coolsergejkirpa22@gmail.com

(ФЛП «Кірпа С.Б.) (098) 032-72-37

Київ
СЦ «Сервіс-Плюс»

вул. Васильківська, 5/7
(044) 451-63-90

info@spl.kiev.ua      
maksim.savchenko@serviceplus.net.ua

ФЛП Савченко М.А. (096) 156-12-40

Львів ЧП «Эко-Сервіс Лева» вул. Тернопільська, 38
(0322) 97-55-57

tania.servis@ukr.net
(067) 321-96-21

Маріуполь ТОВ «ГЛОБАЛТЕК» пр. Будівельників, 84

(0443) 532-117 zip@globaltech.in.ua

(067) 597-56-15 info@globaltech.in.ua

globaltech_sc@ukr.net

Миколаїв ФЛП «Щетинін А.Г. « вул. Чкалова, 33/1
(0512) 47-50-74

anatoliy-nk@mksat.net
(067) 754-09-12

Мукачево
АСЦ «Сигнал»

вул. Пушкіна, 24 / 1а
(03131) 560-96

signal-m@ukr.net
(ФЛП Азаренков С.А.) (099) 262-11-18

Нова Каховка
СЦ«Електромаркет Таврії»

вул. Французька, 2 М
(05549) 7-98-99

alexservis506@gmail.com
(ФЛП Лунін А.А.) (050) 44-17-502

Рівне ООО «ТІКО» вул. Віденська, 42А
(0362) 629-429

servistiko@gmail.com
(0362) 288-902

Суми ЧПКФ «СЕРВІСЦЕНТР» вул. Петропав-
лівська, 86/1 (0542) 660-300 house@scelf.sumy.ua

Харків

СЦ «ОкіДокі» вул. Сергія Єсеніна, 9 (057) 755754 support@oki-doki.com.ua

(ФЛП Шишов В.О.) (067) 253 0099

ПП Саванов вул. Карінської, б. 46. (096) 5953746 savanovaleksej628@gmail.com

Херсон ЧП ПКФ  «АКВАТЕРМ» вул. Хірурга 
Вороного, 19

(0552) 290-414
margonc@ukr.net

(098) 64-552-74

Черкаси ООО «ПОЛІКОР» вул. Максима 
Залізняка 146/10

(0472) 630-595 service@polykor.com.ua

(050)315 91 08 buy@polikor.com.ua

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ (СЦ) В УКРАЇНІ

По гарантійному обслуговуванню
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1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и лица 
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или с недостаточностью опыта и знаний, если 
они находятся под постоянным наблюдением или они проин-
структированы по безопасному использованию прибора и пони-
мают возможные опасности. Дети не должны играть с прибором. 
Очистку и обслуживание потребителем не должны осуществлять 
дети без присмотра.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры 
с прибором. 
Дети до 3 лет не должны приближаться к этому прибору, за ис-
ключением тех случаев, когда они находятся под постоянным 
присмотром. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только вклю-
чать или отключать прибор при условии, что прибор был поме-
щен или установлен в предусмотренное для него нормальное 
рабочее положение и что дети находятся под присмотром или 
получили инструкции относительно безопасного использования 
прибора, и понимают опасности, которые могут возникнуть при 
использовании прибора. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не долж-
ны подключать прибор к сети электропитания (штепсельной ро-
зетке), регулировать и чистить прибор или выполнять работы по 
техническому обслуживанию, которые выполняет пользователь.
ВНИМАНИЕ! Части этого изделия могут становиться горячими и 
обжечь. Обратите особое внимание на присутствие детей, а так-
же лиц без опыта  или с ограниченными физическими или ум-
ственными способностями.

ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева не накрывайте 
обогреватель.

Перед подключением конвектора к розетке электросети обяза-
тельно визуально проверьте шнур электропитания и сам кон-
вектор на наличие механических повреждений. При наличии по-
вреждений обратитесь в сервисный центр для их устранения. До 
устранения повреждений подключать конвектор к электросети 
запрещено.
Конвектор II класса защиты заземления не требует.
Не допускайте попадания посторонних предметов или бумаги 
внутрь конвектора. 
Не используйте конвектор не по назначению (конвектор не пред-
назначен для эксплуатации вне помещений).
Не эксплуатируйте конвектор с повреждённым шнуром электро-
питания. Следите за тем, чтобы шнур электропитания не касался 
нагретых поверхностей конвектора.
Во избежание ожогов не прикасайтесь обнажённой кожей к воз-
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духовыпускной решётке и поверхностям вблизи неё во время ра-
боты конвектора.
ВНИМАНИЕ! В случае повреждения шнура электропитания его 
замену, чтобы исключить опасность, должен производить изго-
товитель, сервисная служба или аналогичный квалифицирован-
ный персонал.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Размещать конвектор непосредственно под штепсельной ро-

зеткой 
• Перекрывать частично или полностью, засорять вентиляци-

онные отверстия в решетках конвектора;
• Располагать рядом с конвектором легковоспламеняющиеся 

вещества и предметы; 
• Использовать конвекторы в непосредственной близости от 

ванной, душа или плавательного бассейна;
• Прикасаться к вилке шнура электропитания и к самому кон-

вектору мокрыми руками.
1.1. Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. 
Если устройство используется в любых других целях, то есть, не по назначе-
нию (профессиональное или коммерческое использование, большие объемы 
работ и т.п.), или неверно, производитель не несет никакой ответственности 
за причинение этим убытки, а устройство автоматически считается гарантийным.
1.2. Не используйте устройство вне помещения.
1.3. Не устанавливайте устройство в помещении с повышенной влажностью 
(например, в ванной комнате) или в непосредственной близости с водой. Не 
опускайте прибор в воду или любые другие жидкости.
1.4. Не используйте устройство в помещении, где хранятся кислоты, спирто-
содержащие или масляные жидкости.
1.5. Не распыляйте аэрозоли вблизи устройства.
1.6. Не используйте устройство, если в воздухе присутствуют легковоспламе-
няющиеся пары: спирт, бензин, инсектициды и тому подобное.
1.7. Не используйте устройство в запыленной среде или если в воздухе повы-
шенная концентрация любого вещества, не входящего в нормальный состав 
воздуха.
1.8. Не устанавливайте устройство:
- на мягких поверхностях;
- на ковре с длинным ворсом;
- вблизи источников открытого огня или горячих поверхностей;
- в непосредственной близости от отопительных приборов;
- непосредственно под розеткой питания.
1.9. Не используйте устройство в непосредственной близости к другим пред-
метам, чтобы предотвратить короткое замыкание или пожара.
1.10. Ни в коем случае не накрывайте работающий устройство!
1.11. Не закрывайте отверстия для входа или выхода воздуха. Не вставляйте 
в отверстия посторонние предметы, это может привести к поражению током 
или повреждения обогревателя.
1.12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
1.13. Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
1.14. Место подачи горячего воздуха имеет высокую температуру. Не прика-
сайтесь к ним.
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1.15. Никогда не вынимайте вилку из розетки, держа и «за провод.
1.16. Чтобы избежать возгорания, не оставляйте провод электропитания под 
ковровым покрытием, рядом с горячими плитами, радиаторами, обогревате-
лями и другими источниками тепла.
1.17. Убедитесь, что кабель электропитания не подлежит воздействию горячих 
или острых предметов.
1.18. Используйте удлинитель, чтобы увеличить расстояние расположения 
устройства от розетки, но площадь поперечного сечения кабеля удлиняемом 
должна быть такой же или большей, чем площадь поперечного сечения ка-
беля электропитания устройства. Длина кабеля электропитания должна быть 
подобрана таким образом, чтобы избежать его переплета или отключения от 
сети электропитания.
1.19. Во избежание опасности, не подключайте устройство к сети электро-
питания используя другие устройства, такие как таймер или программатор 
включения / выключения, розетки с дистанционным управлением, если такие 
устройства не рассчитаны на соответствующую нагрузку.
1.20. После использования никогда не обматывайте кабель электропитания 
вокруг устройства, так как со временем это может привести к его поврежде-
нию. Всегда распрямляйте кабель электропитания во время хранения.
1.21. Запрещено использовать устройство, если кабель электропитания или 
вилка повреждены. Обратитесь к специалисту для их замены.
1.22. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство за-
щитного отключения (УЗО). Обратитесь к квалифицированному специалисту.
1.23. Не используйте устройство, если оно неисправно, отсутствуют некото-
рые его детали, Вы его уронили или повредили.
1.24. Не вносите изменения в механизм устройства, это приведет к потере 
гарантии.
1.25. Не используйте детали, которые не входят в комплект поставки.
1.26. Любое ошибочное подключение лишает Вас права на гарантийное об-
служивание.
1.27. Следите за правильностью пользования устройством и его использова-
нием по назначению, чтобы предотвратить его поломке, короткого замыка-
ния, пожара, поражения электрическим током.
1.28. Внимание! Данное устройство не игрушка. Не позволяйте детям играть 
с устройством.
1.29. Дети не осознают опасность, связанную с использованием электро-
приборов, поэтому не оставляйте детей без присмотра вблизи обогревателя. 
Устройство запрещено использовать лицам с пониженными физическими, 
чувственными, психическими способностями и лицам с недостаточными зна-
ниями или опытом.
Лицо, ответственное за безопасность, должно присматривать за ними и про-
вести инструктаж по использованию обогревателя.
1.30. Лицам, не знакомым с инструкцией по эксплуатации, а также лицам, на-
ходящимся под воздействием медицинских препаратов, алкоголя или нарко-
тиков, запрещено использовать устройство.
1.31. Техническое обслуживание устройства должны выполнять специалисты. 
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электрические или механиче-
ские узлы устройства. Использование обогревателя после неправильного ре-
монта может стать опасным для его пользователей.
1.32. Если Вы не планируете использовать устройство длительное время, 
обязательно, отключите его от электрической сети и храните в заводской упаковке.
1.33. Выключайте устройство из сети электропитания перед его очисткой, 
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ремонтом, переносом в другое место и после его использования.
1.34. Храните устройство в месте, недоступном для детей.
1.35. Данная инструкция не охватывает все возможные ситуации, которые 
могут возникнуть во время использования. Как и в случае с любой другой 
электрической бытовой техникой, во время эксплуатации и технического об-
служивания используйте все общие знания по использованию и обслуживанию.

2. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Конвектор - это современный источник мягкого и комфортного тепла, пред-
назначенного для основного и дополнительного обогрева зданий и помеще-
ний. Конвекторы удобны в обращении. Они экологически чистые и способ-
ны обеспечить высокий уровень уюта и комфорта в любом помещении. Они 
работают бесшумно и не требуют особой установки или монтажных работ. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель WCH-MA1500EW WCH-MA2000EW

Мощность 750/1500 Вт 1000/2000 Вт

Номинальная потребляе-
мая мощность, кВт

0,75/1,5 1/2

Электропитание 230 В ~ 50 Гц 230 В ~ 50 Гц

Номинальная сила тока, А 3,3/6,5 4,3/8,7

Количество режимов 
нагрева

2 2

Тип управления электро/ 
механический

электро/ 
механический

Размеры прибора, мм 660х120х450 785х120х450

Габаритные размеры упа-
ковки (ШхГхВ), мм

720х105х475 845х105х475

Автоматическое отключе-
ние при перегреве

+ +

Вес нетто 3.6 кг 4,3 кг

Для справок
Обращаться по телефонам: +380 (91) 481 01 01
Viber/Telegram: +380 (93) 776 93 38; 
Почта: info@wetair.ua / service@wetair.ua 
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4. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА

4

2
3

5

6

1

1. Клавиши ступенчатого регулятора мощности
2. Ручка термостата
3. Панель управления
4. Корпус
5. Настенный кронштейн
6. Опоры  
 
 
 
 
 
 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ КОНВЕКТОРА НА ОПОРАХ

рис. 1 рис. 2 рис. 3

Для эксплуатации конвектора на полу установите опоры, как показано на 
рисунках 1 - 3.
Установите конвектор на горизонтальной поверхности.
Размещение конвектора на опорах в помещении аналогичное (см. Рис.2), 
при этом расстояние от задней стенки конвектора до предметов (мебель, 
шторы и т. п.) Должна быть не менее 15 см.

6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Распакуйте конвектор. Сохраните упаковку для его дальнейшего использо-
вания в случае демонтажа конвектора для длительного хранения.
После хранения конвектора или его транспортировки при низкой температу-
ре (в случае выпадения росы) перед включением конвектора его необходимо 
выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
Проверьте соответствие Вашей электросети техническим данным конвекто-
ра: напряжение питающей сети; способность защитных устройств, электро-
проводки, розетки для подключения конвектора выдерживать ток, потре-
бляемый конвектором. При необходимости проконсультируйтесь у продавца 
или представителя сервисного центра.
Определите место, где будет эксплуатироваться конвектор. Не устанавли-
вайте конвектор на сквозняке, под отверстиями системы принудительной 
вентиляции, в зоне действия прямых солнечных лучей.
Для стационарной установки конвектора выполните на стене разметку под 
крепежные отверстия. Закрепите кронштейны для установки конвектора 
любым доступным способом, обеспечив их надежное крепление в течение 
всего срока эксплуатации конвектора.
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Пример установки конвектора в помещении приведен на рисунках 2, 3 (рас-
стояния до предметов окружающей обстановки приведены в см).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рис. 1         Рис. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 3     

Верхний
крепеж 

Нижний
крепеж 

Подоконник

Пол

Совместите прямоугольные отверстия на задней стенке конвектора с верх-
ними зацепами (рис. 1) кронштейнов и наденьте конвектор на зацепы.
Потяните конвектор вверх до момента фиксации нижних зацепов кронштей-
нов в отверстиях воздухозаборной решетки конвектора. 

7. ПОРЯДОК РОБОТЫ
Внимание! Категорически запрещается включать и эксплуатировать конвек-
тор без его закрепления на кронштейнах на стене или на полу без установ-
ленных опор.
Включать и эксплуатировать конвектор разрешается только в вертикальном 
положении (воздухозаборн решеткой вниз). При первом включении конвек-
тора возможен запах от испарения консервационных материалов. Рекомен-
дуется проветрить помещение.
Включение конвектора
Подключите вилку шнура электропитания конвектора к розетке электро-
сети. Установите ручку термостата в положение близкое к максимальному. 
Включите конвектор переводом клавиши выключателя в положение «I» (кла-
виш ступенчатого регулятора мощности - в положение «I» и «I и»).
Когда температура в помещении достигнет желаемого значения (можете 
проверить температуру с помощью термометра), медленно поворачивайте 
ручку термостата против часовой стрелки до отключения термостатом ре-
жима нагрева, сопровождается характерным «щелчком». Эта температура и 
будет в дальнейшем поддерживаться в помещении автоматически.
Для уменьшения температуры в помещении поворачивайте ручку термоста-
та против часовой стрелки, для увеличения температуры - по ходу часовой 
стрелки.
Для переключения конвектора в режиме половинной мощности (для конвек-
торов со ступенчатым регулятором мощности) достаточно перевести в поло-
жение «0» одну из клавиш регулятора.
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• Инициализация функции защиты от замораживания.
• Установите ручку термостата в положение «» и включите конвектор.
Отключения конвектора от электросети.
• Установите клавишу переключателя (клавиши ступенчатого регулятора 

мощности) в положение «0», выньте вилку шнура питания конвектора из 
розетки.

Некоторые рекомендации, полезные при выборе моделей конвекторов и их 
эксплуатации. Выбор номинальной мощности конвекторов при их использо-
вании в качестве основного источника обогрева необходимо делать исходя 
из расчета 0,1 кВт на 1 м2 площади (для помещений с нормальной изоляцией, 
высотой стен не более 3 м).
В других случаях выбор мощности конвекторов должен проводиться ква-
лифицированным специалистом с расчетом фактических тепловых потерь 
конкретного помещения.
С целью снижения затрат на электроэнергию:
• вовремя отслеживайте достижения в помещении заданной температуры;
• выключайте конвектор при проветривании помещения;
• в случае Вашего отсутствия в помещении менее 2-х часов - не меняйте-

настройки термостата, а если нет, то (отсутствие более 24 часов) - уста-
новите ручку термостата в положение «»;

• если в помещении установлено несколько конвекторов - синхронизация 
их работу установкой ручек термостатов в одинаковое положение.

Примечание. Во время работы конвектор может выдавать определенный 
шум. Этот шум может быть вызван расширением и сжатием элементов кон-
струкции, когда они меняют температуру, и является нормальным для дан-
ного вида продукции. Хотя шум, как правило, очень тихий, определенные 
факторы окружающей среды могут сделать его более заметным, например, 
твердый пол или минимальное наполнение помещения - минимальное ко-
личество мебели и тому подобное. Если вы считаете, что шум расширение 
чрезмерный, пожалуйста, свяжитесь с нами.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ
• электроконвектор - 1 шт.
• кронштейны (2 шт.) для установки конвектора на стене - 1 комплект
• опоры (набор винтов для крепления) - 2 шт.
• руководство по эксплуатации - 1 экземпляр 

9 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЕ
9.1 Конвекторы в упаковке могут транспортироваться всеми видами кры-
тых транспортных средств, обеспечивающих их защиту от атмосферных 
осадков и механических повреждений, в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида. Транспортировка 
допускается при температуре от 50 ° С до минус 50 ° С и относительной 
влажности воздуха не более 80%, согласно манипуляционных знаков на 
упаковке и с исключением ударов и перемещений внутри транспортного 
средства.
9.2 Конвекторы должны храниться в упаковке изготовителя в сухих отапли-
ваемых помещениях при температуре от 5 ° С до 40 ° С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. Не допускается хранение конвекторов 
в помещениях вместе с жидкостями и веществами, пары которых могут 
повлечь коррозию элементов конструкции. 
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
В случае поломки или повреждении не пытайтесь ремонтировать устрой-
ство самостоятельно. Обратитесь в специализированную мастер-
скую или к специалисту. Неквалифицированный ремонт может при-
вести к возникновению значительной опасности. Все работы должны 
осуществляться при отключенном устройства от сети электропитания. 

11. УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ
11.1 Регулярно (не реже 2 раз в отопительный сезон) очищайте конвектор.
11.1 Перед тем, как производить очистку, отсоедините обогреватель от элек-
тросети и дайте ему остыть.
11.2 Протирайте обогреватель снаружи влажной мягкой тканью. Не исполь-
зуйте органические растворители, агрессивные химические или абразивные 
вещества.
11.3 Не используйте для чистки острые предметы, чтобы не повредить 
защитное покрытие. 

12. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Срок эксплуатации прибора составляет - 10 лет 

13. ГАРАНТИЯ
Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гаран-
тийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

14. УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие не содержит материалы, которые требуют специальных тех-
нологий утилизации.
При выводе из эксплуатации, изделие подлежит разборке с последу-
ющей сортировкой лома по группам на цветные, черные металлы и 

неметаллы и их утилизации в соответствии с нормами, правилами и спосо-
бами, действующими в месте утилизации.
Изделие не содержит драгоценных металлов. 

15. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Изделия соответствуют требованиям Технического регламента по электро-
магнитной совместимости оборудования (утвержденном постановлением 
Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2015 No 1077), Техническому 
регламенту безопасности низковольтного электрооборудования (утверж-
денном постановлением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2015 
No 1067), Техническому регламенту ограничения использования некоторых 
опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (утверж-
денном постановлением Кабинета Министров Украины от 10 марта 2017 No 
139). 
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16. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантийные обязательства.
Конвектор электрический  
WETAIR WCH-MA1500EW / WETAIR WCH-MA2000EW.
Производитель (продавец) гарантирует соответствие товара требованиям 
указанных нормативных документов при условии соблюдения потребителем 
правил, изложенных в эксплуатационных документах.
Страна происхождения товара: Украина
Дата изготовления товара: Указано на продукции.
Гарантийный срок хранения: неограничен.
Гарантийный срок хранения исчисляется с даты изготовления товара и 
заканчивается датой, определенной производителем.
Адрес предприятия-изготовителя:
ПpАТ «Винницкий завод« Маяк », Хмельницкое шоссе, 105, г.. Винница 21029, 
Украина тел. (0432) 55-17-00, 55-17-17
тел. сервисной службы: (0432) 55-37-05, 55-17-64
Гарантийный срок эксплуатации товара 5 лет (60 месяцев). В течение гаран-
тийного срока эксплуатации, который не должен быть меньше, чем шесть 
месяцев, потребитель имеет право на бесплатное техническое обслужива-
ние товара, а в случае обнаружения недостатков (отклонение от требова-
ний нормативных документов) - на бесплатный ремонт или замену товара 
или возврат его стоимости в соответствии с требованиями Закона Украи-
ны «О защите прав потребителей» и Порядка гарантийного ремонта (обслу-
живания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 
2002 г. N 506.
В случае, когда в течение гарантийного срока товар эксплуатировался с на-
рушением правил или потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, 
выполняющего работы по гарантийному обслуживанию товара, ремонт про-
изводится за счет потребителя.
Срок службы (годности) товара 10 лет. Производитель (поставщик) гаран-
тирует возможность использования товара по назначению в течение срока 
службы (при условии проведения в случае необходимости послегарантийно-
го технического обслуживания или ремонта за счет потребителя).
Срок гарантии / службы (годности) товара прекращается в случае:
• внесение в конструкцию товара изменений и осуществления доработок, а 
также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмо-
тренных нормативными документами;
• использование не по назначению;
• повреждения потребителем;
• нарушения потребителем правил эксплуатации товара.

Документация, входящая в комплект поставки, при потере не восстанавливается.

м.п.____________________________________                   ___________
                  (ф.и.о. продавца)                                          (подпись)

Гарантийный срок эксплуатации товара 60 месяцев при наличии товарного 
или кассового чека (счета-фактуры) с отметкой о дате продажи, а также пра-
вильно заполненного гарантийного талона и подписи Покупателя о принятии 
им гарантийных условий.
При невыполнении этих условий претензии по качеству изделия не принимаются.
В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт 
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изделия, если он вышел из строя из-за дефектов изготовления или материалов. 
Право на гарантийный ремонт утрачивается в следующих случаях: 
1. Наличие в гарантийном талоне исправлений, неразборчивых за-
писей. Если на изделии удалена или повреждена идентификаци-
онная этикетка, неразборчивый или изменен серийный номер. 
2. Если неисправности изделия возникли в результате повреждений 
при транспортировке, неправильного хранения, небрежного приме-
нения, ухода не по руководством по эксплутации. Если изделие име-
ет чрезмерное загрязнение, как внутреннее так и внешнее, ржавый. 
3. Если выход из строя возник в результате перегрузки изделия, ко-
торое привело к выходу электродвигателя или других узлов и дета-
лей (обгорела изоляция, деформированные или оплавленные дета-
ли, узлы, щеткодержатели, оторванные лопасти вентилятора и т.д.). 
4. Когда изделие использовалось не по назначению (про-
фессиональное использование и большие объемы работ). 
5. Если изделие подвергся конструктив-
ным изменениям неуполномоченными лицами. * 
6. Когда изделие попал в гарантийный ремонт после попыток самостоятельного 
ремонта или смазки изделия во время гарантийного срока, если это не предусмо-
трено инструкцией по эксплуатации (следы вскрытия, сорваны шлицы винтов). * 
7. Если эксплуатация изделия после проявления не-
исправности не была остановлена   и продолжалась. * 
8. Неисправности вызваны независимыми от производи-
теля причинами, такими как перепады напряжения элек-
трического тока, явления природы, стихийные бедствия. 
9. Наличие в середине изделия посторонних веществ, жидкостей и предметов*. 
10. Если есть в наличии механические внешние повреждения (трещи-
ны, вмятины и потертости корпуса, пластиковых защитных кожухов). * 
11. Если имеют место повреждения шнура питания или вилки, возникших 
в результате многократного перегиба, механического повреждения или 
при подключении к розетке с плохим контактом. Следы действия огня. 
12. Если не своевременно были изменены быстроизна-
шивающиеся расходные детали например фильтры, мас-
ло и т.п. - как следствие того, возникли неисправности изделия. 
13. Если имеет место нормальный износ изделия в результате дли-
тельного использования. Равномерный износ деталей при отсутствии 
на них заводских дефектов не дает право на их замену по гарантии. * 
14. Гарантия не распространяется на расходные принад-
лежности и материалы, которые были в эксплуатации. 
15. Гарантия не распространяется на уплотнители, воздушные фильтры 
и т.п., вместе называются «элементы, которые быстро изнашиваются». 
16. Гарантия не распространяется на такие виды работ, как регулирование, 
чистка и другие работы по уходу за изделием.

*- выявляется диагностикой в сервисном центре. 
Не подлежат возмещению гарантии все расходы на доставку, по-
чтовую пересылку, компенсацию времени, потери в бизнесе. 
Все гарантийные работы должны проводиться толь-
ко уполномоченными представителями сервисного центра. 
Продавец не несет ответственности за нанесенный ущерб, вызванный 
работой изделия. 
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