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SERWIS
32-652 Bulowice, 
ul. Skotnica 120

Tel. +421 918 943 556

serwis@techsterowniki.p
žiadosti o servis sú prijímané:

Pon. - Pia. 
8:00 - 16:00

TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.k.
Biała Droga 31
34-122 Wieprz

ZÁRUČNÝ LIST
 Spoločnosť TECH zabezpečuje Kupujúcemu správne fungovanie zariadenia po dobu 24 mesiacov od dátumu jeho 
predaja. Predávajúci sa zaväzuje bezplatne opraviť zariadenie, pokiaľ chyby vznikli zo zavinenia výrobcu. Zariadenie je potrebné 
dodať výrobcovi zariadenia. V prípade reklamácie zasady konania stanovuje zákon o zvláštnych podmienkach predaja aj o 
zmene Občianskeho zákonníka (Zb. z. zo dňa 5. septembra  2002).
 POZOR !!!  POVOLENÁ RELATÍVNA VLHKOSŤ PRE PROSTREDIE RIADIACEJ JEDNOTKY JE 5÷85% REL.H. BEZ EFEKTU 
KONDENZÁCIE  VODNEJ PÁRY.
 
Záručné opravy sa netýkajú činností spojených s nastavovaním a reguláciou parametrov riadiacej jednotky, ktoré sú popísané 
v Návode na obsluhu a okrem iného súčiastok, ktoré sa opotrebujú pri normálnej prevádzke ako napr. ističe. Záruka sa netýka 
poškodení, ktoré vznikli pri nesprávnej prevádzke, alebo zo zavinenia užívateľa, z dôvodu mechanických poškodení alebo 
poškodení, ktoré vznikli v dôsledku požiaru, záplav, atmosférických výbojov, prepätia alebo skratu. Zásah neautorizovaného 
servisu, samovoľné opravy, prerábanie a konštrukčné zmeny budú mať za následok zrušenie Záruky. Riadiace jednotky 
spoločnosti tech majú bezpečnostné plomby. Odstránenie týchto plomb má za následok zrušenie záruky.

Náklady za neopodstatnené privolanie servisnej obsluhy k poruche znáša iba kupujúci. Za  neopodstatnené privolanie servisej 
obsluhy sa chápe privolanie za účelom odstránenia poškodenia, ktoré nevyplýva zo zavinenia Predávajúceho a okrem iného 
privolanie uznané servisnou obsluhou za neopodstatnené po preskúmaní zariadenia (napr. poškodenie vybavenia zo zavinenia 
zákazníka alebo vybavenia, ktorého sa záruka netýka), alebo ak porucha zariadenia nastala z dôvodu, ktorý sa netýka 
zariadenia.

Za účelom realizácie oprávnení vyplývajúcich z tejto záruky, je užívateľ povinný na vlastné náklady a riziko dodať zariadenie 
Predávajúcemu vrátane správne vyplneného záručného listu  (ktorý bude obsahovať najmä dátum predaja, podpis predajcu a 
popis poruchy) a dokladu o zaplatení (pokladničný blok, faktúra DPH, a pod..) Záručný list je základom pre bezplatnú opravu. 
Čas realizácie reklamačnej opravy je 14 dní.

   V prípade, ak Záručný list stratíte resp. sa zničí, to výrobca Vám duplikat nevydá.

......................................                                                                                                                             ......................................
       pečiatka predajcu                                                                                                                                              dátum predaja



 Popis
Podlahový snímač C-8f je určený pre inštaláciu v jednotlivých 
vykurovacích zónach. Snímač vysiela informácie o aktuálnej 
teplote podlahy do hlavného regulátora.

Inštalácia
Pred inštaláciou snímača pripojte snímač podlahy NTC k 
snímaču C-8f. Na polarite nezáleží!

Technické údaje
Typ snímača...............................................................NTC
Komunikačná frekvencia.........................................868 MHz
Dosah (v otvorenom teréne)........................................30 m
Napájanie...............................................2xbatérie 1,5V AA

Registrácia snímača C-8f do 
požadovanej zóny
Je potrebné každý snímač podlahy zaregistrovať v danej zóne. 
Po výbere funkcie „Registrovať” v hlavnom regulátore, stlačte 
komunikačné tlačidlo na vybranom snímači teploty C-8f. Po 
správnej registrácii sa na hlavnom displeji regulátora zobrazí 
odpovedajúca správa a dióda na snímači teploty C-8f potvrdí, 
že registrácia bola úspešná dvojitým bliknutím. 

       UPOZORNENIE
Do jednej zóny môže byť priradený iba jeden podlahový 
snímač. 

Je potrebné dodržať tieto zásady:

- Do každej zóny môže byť zaregistrovaný iba jeden snímač 
teploty podlahy.

- Pokus o registráciu ďalšieho snímača podlahy v zóne, kde už 
je zaregistrovaný iný snímač teploty podlahy, spôsobí zrušenie 
registrácie prvého snímača a akceptuje registráciu druhého. 

Pre každý snímač teploty podlahy, ktorý je priradený k danej 
zóne, môžeme nastaviť maximálnu teplotu, nad ktorou hlavný 
regulátor vypína podlahové vykurovanie, čím chráni podlahovú 
inštaláciu.

 

Bezpečnosť
Po spracovaní návodu na obsluhu k 25.10.2017 mohli nastať zmeny 
v konštrukcii uvedeného výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo na 
vykonanie konštrukčných zmien. Vyobrazenie výrobku môže obsahovať 
doplnkové vybavenie. Technológia tlače návodu na obsluhu môže mať 
vplyv na odlišné farebné vyobrazenie výrobku. 

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce ustanovenia. 
Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vznik úrazu alebo 
poškodenie prístroja. Tento návod na použitie je potrebné starostlivo 
uschovať.

 

 VAROVANIE
• Ak nie ste si istí bezpečnosťou alebo správnou prevádzkou 

zariadenia, obráťte sa na kvalifikovaného inštalatéra.

• Nenechávajte voľné obalové materiály bez dozoru - môžu byť 
nebezpečnou hračkou pre deti. Je tu riziko, udusenia.

• Snímač je určený len pre použitie v suchých, vnútorných 
priestoroch.

• Nie je možné vylievať žiadnu tekutinu na zariadenie.

                                    Starostlivosť o životné prostredie je našou hlavnou 
prioritou. Sme si vedomí, že produkujeme 
elektronické zariadenia a to nás zaväzuje k 
bezpečnej ekologickej likvidácií opotrebovaných 
elektronických súčiastok i zariadení.  Z toho 
dôvodu bolo spoločnosti pridelené registračné 
číslo Hlavným inšpektorom ochrany životného 
prostredia. Symbol preškrtnutej nádoby na 
odpad na výrobku znamená, že výrobok nemôže 
byť likvidovaný s bežným komunálnym 
odpadom. Triedením odpadu určeného na 
recykláciu pomáhame chrániť životné prostredie. 
Užívateľ je povinný opotrebované zariadenie 
odovzdať do určeného zberného miesta pre 
recykláciu odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení.

Komunikačné 
tlačidlo

Miesto pripojenia 
vodičov snímača


