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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
Drôtový izbový snímač teploty CS-C-7p je snímačom NTC 10K a 
je určený pre prácu so zónovou reguláciou pre termoelektrické 
pohony ventilov CS-L-7.

Dane techniczne:
Rozsah merania teploty: -30⁰C÷50⁰C
Presnosť merania: +/- 0,5⁰C

Postup inštalácie
V prvom poradí je potrebné pripojiť vodiče snímača.

Následne na stenu namontujeme držiak snímača CS-C-7p a založíme 
puzdro snímača.  

Bezpečnosť
Po spracovaní návodu na obsluhu k 04.05.2016 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. 

Skôr ako začnete používať zariadenie je potrebné si dôkladne preštudovať 
tento návod na obsluhu. Nedodržanie pokynov v tomto návode môže 
mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia. Tento návod je 
potrebné si starostlivo uschovať. 
Aby sa zabránilo zbytočným chybám a nedostatkom je potrebné sa uistiť, 
že všetky osoby, ktoré využívajú zariadenie sa podrobne oboznámili s 
jeho používaním a bezpečnostnými opatreniami. Návod na obsluhu 
starostlivo uschovajte a uistite sa, že zostane so zariadením v prípade 
jeho premiestnenia alebo predaja tak, aby všetci užívatelia po celú 
dobu jeho používania mali dostatočné informácie o jeho používaní a 
bezpečnosti.   
Pre zaistenie bezpečnosti života a majetku je potrebné dodržať 
bezpečnostné opatrenia v súlade s návodom na obsluhu zariadenia, 
pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené z 
nedbanlivosti. 
 

 VAROVANIE
• Inštaláciu zariadenia musí vykonať kvalifi kovaný elektrikár.

• Snímač nie je určený k obsluhe detmi.
• Snímač nemôže byť využívaný na iné účely ako je určené

• Pred vykurovacou sezónou ako aj počas nej je potrebné vykonať 
kontrolu technického stavu vodičov. Tiež je potrebné vykonať 

kontrolu upevnenia snímača a očistiť ho od prachu a iných nečistôt

                                    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.

Miesto pripojenia 
vodičov snímača

Držiak snímačaPuzdro snímača 


