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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 garantuje kupujúcemu správnu prevádzku zariadenia cez 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka sa vzťahuje 
iba na zariadenia vyrobené spoločnosťou Tech a nevzťahuje sa na zariadenia, ktoré sú spojené s týmto zariadením. Výrobca sa zaväzuje bezplatne 
opraviť zariadenie, ak chyby spôsobil výrobca. Zariadenie musí byť doručené výrobcovi zariadenia. Postup v prípade sťažnosti je vymedzený 
zákonom o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľov a novelou Občianskeho zákonníka.
 Spoločnosť Tech môže odmietnuť záručnú opravu v prípade poškodenia/porušenie záručnej plomby. Opravy nezahŕňajú: činnosti spojené 
s pripojením, nastavením a reguláciou parametrov zariadenia, ktoré sú opísané v Návode na použitie; komponenty a súčastí, ktoré sú vystavené 
normálnemu opotrebovaniu počas bežnej prevádzky.
Záruka sa nevzťahuje na: 
- škody spôsobené nesprávnym používaním alebo vinou užívateľa, 
- mechanické poškodenie, 
- pôsobenie vonkajších faktorov, ako sú: vysoké prevádzkové teploty, poliatie vodou, úder blesku, prepätie, skrat, oheň, kolísavé napätie a 
frekvencia siete, 
- nesprávne pripojenie zariadenia, 
- zásah neoprávnených osôb, neoprávnené opravy, úpravy a konštrukčné zmeny.
Zariadenie nie je súčasťou ochrany celého systému, ku ktorému je pripojené. Elektrická inštalácia musí byť vykonávať v súlade s platnými predpismi 
a normam.
 
 ZARIADENIE NIE JE URČENÉ PRE POUŽITIE DEŤMI.

 Náklady na neodôvodnené privolanie servisu k chybe znáša kupujúci. Za neoprávnené servisné privolanie sa rozumie: 
- zavolanie k odstráneniu škôd, ktoré nie sú v dôsledku pochybenia zo strany výrobcu, 
- privolanie ktoré sa nepovažuje za oprávnené po diagnostikovaní zariadenia servisom (napr. poškodenie zariadenia zákazníkom alebo ak nie je v 
záruke), 
- v prípade zlyhania zariadení z dôvodu, ktorý je mimo prístroj.
Pre uplatnenie práv na základe tohto záručného listu, musí užívateľ na vlastné náklady a riziko doručiť výrobcovi zariadenie, spolu s riadne 
vyplneným záručným listom (ktoré musia obsahovať najmä dátum predaja, podpis predávajúceho, rovnako aj popis chyby) a doklad o predaji 
(bloček, faktúra, atď.). Záručný list je jediným základom pre bezplatnú opravu. Dodacia lehota je 30 dní.
V prípade straty alebo zničenia Záručného listu výrobca duplikátu nevydáva.

......................................                                                                                                                             ......................................
   pieczęć sprzedawcy                                                                                                                                            data sprzedaży

Prehlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť TECH so sídlom Wieprz (34-122), ulica Biała Droga 31, vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že  nami vyrábaný produkt C-mini spĺňa 
požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ z 16. apríla 2014 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu, Smernice 2009/125 / ES o požiadavkách týkajúcich sa ekoprojektu na výrobky spojené so spotrebou 
energie a Nariadením Ministra hospodárstva z 8.mája 2013   „O základných požiadavkách na obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok 
v elektrických a elektronických zariadeniach“, vykonávacej smernice ROHS 2011/65/ES.

Pri posudzovaní zhody boli používané štandardy:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bezpečnosť používania, 
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) čl.3.1b  elektromagnetická kompatibilita
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) čl.3.1 b  elektromagnetická kompatibilita,
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) čl.3.2  Efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra,
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) čl.3.2 Efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra.

Wieprz, 11.05.2020



 Popis
Snímač C-mini je predurčený pre spoluprácu s 
hlavným regulátorom. Je inštalovaný v jednotlivých 
vykurovacích zónach. Vysiela informácie o aktuálnej 
izbovej teplote do hlavného regulátora, ktorý na základe 
týchto informácii ovláda termoelektrické pohony 
ventilov (otvárajúc ich, keď miestnosť nie je vykúrená 
a zatvárajúc ich, keď je dosiahnutá požadovaná izbová 
teplota).

Technické údaje
Teplotný rozsah -30˚C - 50˚C

Pracovná frekvencia 868MHz

Presnosť merania 0,5˚C

Napájanie batérie CR2032

Registrácia snímača C-mini do 
požadovanej zóny
Je potrebné zaregistrovať každý izbový snímač v konkrétnej 
zóne. Na tento účel použijeme parameter hlavnej regulácie 
v podmenu danej zóny <Registrácia>. Po stlačení ikony 
<Registrácia> je potrebné stlačiť komunikačné tlačidlo na 
vybranom snímači teploty C-mini. Po úspešnom dokončení 
procesu registrácie sa na hlavnom displeji regulácie zobrazí 
hlásenie. 

       UPOZORNENIE
Do jednej zóny je možné priradiť len jeden izbový snímač. 

Je potrebné rešpektovať tieto zásady:
- V každej zóne je možné zaregistrovať iba jeden snímač 
teploty.

- Už zaregistrovaný snímač nie je možné odregistrovať, je 
možné iba ho vypnúť z prevádzky pomocou funkcie Vypnutý v 
podmenu konkrétnej zóny.

- Pokus o registráciu snímača v zóne, v ktorej je už registrovaný 
iný snímač, zruší registráciu prvého snímača a zaregistruje 
druhý. 

- Pokus o registráciu snímača, ktorý už je registrovaný v inej 
zóne, má za následok odhlásenie snímača z prvej zóny a jeho 
novú registráciu v inej zóne. 

Pre každý izbový snímač teploty priradeného ku konkrétnej 
zóne je možné nastaviť samostatnú požadovanú teplotu a 
týždenný harmonogram. Zmeny týchto nastavení je možné 
vykonať tak v menu regulácie (Hlavné menu / Snímače), ako 
ja cez internetovú stránku emodul.eu (pomocou modulu CS-
507 alebo WIFI RS). 

Bezpieczeństwo
Po spracovaní návodu na obsluhu k 11.05.2020 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.

• Snímač je napájaný batériou CR2032 s napätím 3V.

• Nie je možné vylievať žiadnu tekutinu na zariadenie.

• Pri inštalácii batérie venujte pozornosť správnej polarite (plus / 
mínus.

                                    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.


