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1. Opis termostatu
Termostat pokojowy FM 1 przeznaczony jest do automatycznej regulacji
temperatury w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.
Termostat posiada wyjœcie przekaŸnikowe, które daje sygna³ w³¹cz / wy³¹cz po
przekroczeniu wartoœci ustawionej temperatury.
Urz¹dzenie posiada nastêpuj¹ce funkcje:
q
mo¿liwoœæ ustawienia ró¿nych programów na ka¿dy dzieñ tygodnia
q
dwa programy fabryczne
q
dwie temperatury do wyboru - dzienna i nocna
q
szeœæ okresów grzewczych w ci¹gu doby
q
³atwy i intuicyjny sposób programowania
q
mo¿liwoœæ krótkotrwa³ych zmian temperatury ogrzewania
q
³atwy monta¿
q
ochrona przed zamro¿eniem
q
regulacja ogrzewania co 0,5 °C
q
wielofunkcyjny wyœwietlacz
q
podtrzymywanie

w pamiêci wszystkich ustawieñ, nawet w sytuacji
d³ugotrwa³ego braku baterii

2. Opis elementów wyœwietlacza
1
2
3

AUTO
MANU
PROG

P

T

8
7
6
5

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Migaj¹cy punkt wskazuj¹cy bie¿¹c¹ godzinê
Wskazanie aktualnie u¿ywanej funkcji AUTO, MANU, PROG
Symbol pracy w trybie ochrony przed zamro¿eniem
Wyœwietlana temperatura lub czas
Symbol pracuj¹cego kot³a
Symbol utrzymywania temperatury obni¿onej (nocnej)
Symbol utrzymywania temperatury komfortowej (dziennej)
Graficzne przedstawienie ustawionego programu

Rys. 1 Elementy wyœwietlacza
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3. Opis przycisków
1

2

3

4
1. - menu
2. - ustawienie temperatur (komfortowej /
obni¿onej)
- praca w trybie rêcznym
- praca w trybie ochrony przed zamro¿eniem
3. - zatwierdzenie; dodatkowo w trybie AUTO

po ka¿dym kolejnym naciœniêciu wyœwietlana jest:
- wymagana temperatura
- aktualna godzina lub temperatura zmierzona
- dzieñ tygodnia
4. - zmiana funkcji lub nastawianych wartoœci

Rys. 2 Opis przycisków

4. Monta¿ termostatu
Termostat FM 1 nale¿y umieœciæ w miejscu nienara¿onym na dzia³anie innych
Ÿróde³ ciep³a (grzejnik, kominek, etc.), maj¹cych wp³yw na dok³adnoœæ odczytu
temperatury w pomieszczeniu. Urz¹dzenie sk³ada siê z dwóch czêœci: przedniej
- steruj¹cej oraz tylnej - wykonawczej z przekaŸnikiem.
1. Oddzieliæ przedni¹ czêœæ termostatu od czêœci tylnej.
2. Tyln¹ czêœæ zamontowaæ bezpoœrednio na œcianie.
3. Zdj¹æ os³onê kostki ³¹cznikowej i zamontowaæ w niej przewód ³¹cz¹cy
termostat z kot³em.
4. Wewn¹trz przedniej czêœci umieœciæ dwie baterie alkaiczne 2 x 1,5 V, typ
AA / LR6.
5. Z³o¿yæ ze sob¹ czêœæ przedni¹ i tyln¹ - termostat gotowy jest do
programowania.
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4. Monta¿ termostatu (ci¹g dalszy).
Kocio³ lub sterownik kot³a

FM 1
Termostat pokojowy

2
1

Rys. 3 Schemat pod³¹czenia termostatu FM 1 do kot³a lub
sterownika kot³a

5. Funkcje termostatu
AUTO Tryb automatyczny - termostat pracuje wed³ug nastawionego programu zgodnie z
nastawionymi temperaturami trybu dziennego i nocnego.
MANU Tryb manualny - umo¿liwia zmianê temperatury grzania bez koniecznoœci ingerowania w ustawiony program.
CLO

AUTO

MANU

Tryb ustawiania godziny i dnia.

PROG Tryb programowania zakresów czasowych dla temperatury dziennej i nocnej.
PROG

PAr1

Tryb ustawiania parametru widocznego na
sta³e (godzina lub temperatura).
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5. Funkcje termostatu (ci¹g dalszy)
PAr2

Numer programu i RESET.

OFF

Wy³¹czenie pracy termostatu.

6. Pierwsze uruchomienie
1. Po zainstalowaniu baterii, na wyœwietlaczu
pulsowaæ bêdzie godzina 0:00, a termostat
realizowaæ bêdzie program P1 - patrz punkt 7
“Tryb PROG - programowanie pracy automatycznej”.

AUTO

2. Przyciskami “-/+” ustawiæ aktualn¹ godzinê i
zatwierdziæ przyciskiem t
; analogicznie usta.
wiæ minuty. Po zatwierdzeniu przyciskiem t
pojawi siê ekran ustawienia aktualnego dnia
tygodnia.
3. Przyciskami “-/+” ustawiæ aktualny dzieñ
tygodnia i zatwierdziæ przyciskiem
. Regulator przejdzie do wyœwietlania ekranu g³ównego, z uwzglêdnieniem wprowadzonych ustawieñ. Regulator ca³y czas realizuje program P1
- patrz punkt 7 “Tryb PROG - programowanie
pracy automatycznej”, wykorzystuj¹c domyœlne ustawienie temperatury komfortowej
(dziennej) na poziomie 21°C oraz temperatury
obni¿onej (nocnej) 18°C. Sposób zmiany
temperatur domyœlnych opisany w punkcie 15
“Ustawienie domyœlnej temperatury dziennej i nocnej”.

AUTO

7. Tryb PROG - programowanie do pracy automatycznej
1. Nacisn¹æ dwukrotnie przycisk
do momentu
ukazania siê na ekranie symbolu PROG oraz
zatwierdziæ przyciskiem t
.
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7. Tryb PROG - programowanie do pracy automatycznej
(ci¹g dalszy)
2. Przyciskami “-/+” dokonaæ wyboru jednego z
programów (Pr. 1, Pr. 2 lub Pr. 3) i zatwierdziæ
przyciskiem t
- w przypadku Pr. 1 i Pr. 2
regulator przejdzie do widoku ekranu g³ównego; w przypadku Pr. 3 nale¿y kontynuowaæ
proces programowania ustawieñ indywidualnych.

PROG

PROG

PROG

7.1 Program Pr. 1 i Pr. 2
Program Pr. 1 realizuje proces grzania w
godzinach od 6.00 do 23.00 we wszystkie dni
tygodnia.
Program Pr. 2 realizuje proces grzania w godzinach od 6.00 do 8.00 oraz od 16.00 do 23.00 przez
piêæ dni w tygodniu (pn-pt). W sobotê i w niedzielê,
grzanie odbywa siê w godzinach od 6.00 do 23.00.

AUTO

AUTO

AUTO

7.2 Program Pr.3 - ustawienia indywidualne
1. Po zatwierdzeniu programu Pr. 3, na ekranie
pojawi siê symbol d:1 oznaczaj¹cy przygotowanie do ustawienia programu na poniedzia³ek (pierwszy dzieñ tygodnia).

PROG

PROG
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7.2 Program Pr.3 - ustawienia indywidualne (ci¹g dalszy)

!
d.1
d.2
d.3
d.4
d.5
d.6
d.7
dP.P
dS.n
dP.n

Uwaga: W ka¿dym dniu tygodnia mo¿na ustawiæ maksymalnie po
trzy okresy temperatury dziennej i nocnej a ich zmiana mo¿e
nast¹piæ po minimum 10 minutach (minimalny programowalny
czas). Mo¿na je ustawiaæ w nastêpuj¹cych programach dziennych:
poniedzia³ek
wtorek
œroda
czwartek
pi¹tek
sobota
niedziela
od pon. do pt.
sobota, niedziela
ca³y tydzieñ

1:U1, 1:U2, 1:U3, 1:U4, 1:U5, 1:U6
2:U1, 2:U2, 2:U3, 2:U4, 2:U5, 2:U6
3:U1, 3:U2, 3:U3, 3:U4, 3:U5, 3:U6
4:U1, 4:U2, 4:U3, 4:U4, 4:U5, 4:U6
5:U1, 5:U2, 5:U3, 5:U4, 5:U5, 5:U6
6:U1, 6:U2, 6:U3, 6:U4, 6:U5, 6:U6
7:U1, 7:U2, 7:U3, 7:U4, 7:U5, 7:U6
PP:U1, PP:U2, PP:U3, PP:U4, PP:U5, PP:U6
Sn:U1, Sn:U2, Sn:U3, Sn:U4, Sn:U5, Sn:U6
Pn:U1, Pn:U2, Pn:U3, Pn:U4, Pn:U5, Pn:U6

2. Przyciskami “-/+” wybraæ dzieñ (zakres dni) do
zaprogramowania (wg zestawienia powy¿ej) i
zatwierdziæ przyciskiem t
. Dla programu
d:1, na wyœwietlaczu uka¿e siê 1:U1 (oraz
analogicznie dla wszystkich pozosta³ych
programów, zgodnie z zestawieniem powy¿ej),
a nastêpnie godzina, dla której nale¿y ustawiæ
rozpoczêcie pierwszego zakresu temperatury
dziennej lub nocnej w tym dniu.
3. Przyciskami “-/+” ustawiæ godzinê rozpoczêcia
pierwszego zakresu temperatury, a przyciskiem
ustaliæ, czy o danej godzinie ma
rozpoczynaæ siê temperatura komfortowa
(dzienna) czy obni¿ona (nocna) - na wyœwietlaczu, po jego prawej stronie pojawi siê
odpowiednio symbol
lub
.
4. Ustawienie zatwierdziæ przyciskiem t
; na
ekranie pojawi siê symbol kolejnego zakresu w
danym dniu (np. 1:U2), a nastêpnie godzina,
któr¹ nale¿y ustawiæ jako jego rozpoczêcie ustawienie dokonywane jest analogiczne, jak w
poprzednim przypadku.
5. W identyczny sposób ustawiane s¹ wszystkie
inne zakresy temperatur.
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7.2 Program Pr.3 - ustawienia indywidualne (ci¹g dalszy)
6. Po wykonaniu wszystkich wymaganych
nastaw, nale¿y nacisn¹æ kilkukrotnie przycisk
do momentu ukazania siê ekranu g³ównego.

AUTO

7.3 Przyk³ad - programowanie pracy automatycznej
Termostat zostanie zaprogramowany dla ca³ego
tygodnia, w godz. 6 - 9 oraz 16 - 21 ustawiona
zostanie temperatura dzienna 22°C, w pozosta³ym
czasie utrzymywana bêdzie temperatura obni¿ona
na poziomie 17°C, wg wykresu obok.

°C
22
17
6

1. Ustawiæ wartoœci temperatury dziennej i nocnej
zgodnie z opisem w punkcie 15 “Ustawienie
domyœlnej temperatury dziennej i nocnej”.

9

16

21 godz.

PROG

2. Nacisn¹æ kilkukrotnie przycisk
do momentu
ukazania siê na ekranie symbolu PROG oraz
zatwierdziæ przyciskiem t
.
PROG

3. Przyciskami “-/+” dokonaæ wyboru programu
Pr. 3 i zatwierdziæ przyciskiem t
. Na ekranie
pojawi siê symbol d.1.
4. Przyciskami “-/+” wybraæ zakres dP.n (zakres
od poniedzia³ku do niedzieli) i zatwierdziæ
przyciskiem t
. Na wyœwietlaczu uka¿e siê
Pn.U1 , a nastêpnie godzina, dla której nale¿y
ustawiæ rozpoczêcie pierwszego zakresu
temperatury dziennej lub nocnej w tym okresie.

PROG

PROG

PROG
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7.3 Przyk³ad - programowanie pracy automatycznej (ci¹g dalszy)
5. Przyciskami “-/+” ustawiæ godzinê 6:00;
przyciskiem
ustawiæ symbol
i zatwier. Na ekranie pojawi siê
dziæ przyciskiem t
symbol kolejnego zakresu Pn:U2, a nastêpnie
godzina, któr¹ nale¿y ustawiæ jako jego rozpoczêcie.

PROG

PROG

PROG

6. Przyciskami “-/+” ustawiæ godzinê 9:00;
przyciskiem
ustawiæ symbol
i zatwierdziæ przyciskiem t
. Na ekranie pojawi siê
symbol kolejnego zakresu Pn:U3, a nastêpnie
godzina, któr¹ nale¿y ustawiæ jako jego
rozpoczêcie.

PROG

PROG

PROG

7. Przyciskami “-/+” ustawiæ godzinê 16:00; przyciskiem
ustawiæ symbol
i zatwierdziæ
przyciskiem t
. Na ekranie pojawi siê symbol
kolejnego zakresu Pn:U4, a nastêpnie godzina,
któr¹ nale¿y ustawiæ jako jego rozpoczêcie.

PROG

PROG

PROG
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7.3 Przyk³ad - programowanie pracy automatycznej (ci¹g dalszy)
8. Przyciskami “-/+” ustawiæ godzinê 21:00;
przyciskiem
ustawiæ symbol
i zatwierdziæ przyciskiem t
. Na ekranie pojawi siê
symbol kolejnego zakresu Pn:U5, a nastêpnie
godzina, któr¹ nale¿y ustawiæ jako jego rozpoczêcie.

PROG

PROG

PROG

9. Zatwierdziæ przyciskiem t
(bez wprowadzania zmian). Na ekranie pojawi siê symbol kolejnego zakresu Pn:U6, a nastêpnie godzina,
któr¹ nale¿y ustawiæ jako jego rozpoczêcie.

PROG

PROG

10. Bez wprowadzania zmian, nacisn¹c kilkukrot nie przycisk
do momentu ukazania siê ekranu g³ównego.

!

AUTO

Uwaga: Je¿eli, bêd¹c w trybie PROG, przez trzy minuty nie bêd¹
wprowadzane ¿adne nastawy, to regulator samoczynnie przejdzie
do pracy w trybie automatycznym AUTO.

8. Krótkotrwa³a zmiana temperatury w trybie
automatycznym
Funkcja umo¿liwia chwilow¹ zmianê temperatury grzania ustawionej w trybie
automatycznym AUTO. Dokonywana jest przyciskami “-/+”; utrzymywanie takiej
temperatury trwaæ bêdzie do chwili uaktywnienia siê najbli¿szego programu.
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9. Tryb MANU - praca rêczna
Tryb MANU umo¿liwia
zmianê temperatury grzania bez koniecznoœci
ingerowania w ustawiony program.
1. Kilkukrotnie nacisn¹æ przycisk
do momentu
ukazania siê na ekranie symbolu MANU i
temperatury.
2. Przyciskami “-/+” ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê;
termostat bêdzie j¹ utrzymywa³ do momentu
kolejnej rêcznej zmiany lub przestawienia
regulatora w tryb pracy automatycznej.
3. Po chwili regulator automatycznie przejdzie do
realizacji ustawieñ manualnych, a na ekranie
uka¿e siê aktualnie mierzona temperatura lub
godzina (w zale¿noœci od ustawienia Par1 patrz punkt 13 “Tryb PAr1 - parametr
widoczny na ekranie g³ównym”).

MANU

MANU

MANU

10. Funkcja TEST
Funkcja TEST umo¿liwia kontrolê prawid³owego pod³¹czenia regulatora do kot³a
grzewczego.
Nacisn¹æ przycisk
, a nastêpnie
. Na ekranie uka¿e siê TEST, a regulator w tym czasie
dokona kilku cykli w³¹czenia i wy³¹czenia kot³a funkcja aktywna w trybie AUTO oraz MANU.

MANU

P

11. Funkcja ochrony przed zamro¿eniem
Funkcja ochrony przed zamro¿eniem zabezpiecza instalacjê, powoduj¹c w³¹czenie siê kot³a w sytuacji spadku temperatury w pomieszczeniu poni¿ej 3 °C.
1. Kilkukrotnie nacisn¹æ przycisk
do momentu
ukazania siê na ekranie symbolu T
i temperatury 3 °C.
2. Po chwili regulator automatycznie przejdzie do
realizacji programu ochrony przed zamro¿eniem, a na ekranie uka¿e siê aktualnie mierzona temperatura lub godzina (w zale¿noœci
od ustawienia PAr1 - patrz punkt 13 “Tryb PAr1
- parametr widoczny na ekranie g³ównym”).
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12. Tryb CLO - nastawianie aktualnej godziny i dnia
1. Kilkukrotnie nacisn¹æ przycisk
do momentu
ukazania siê na ekranie symbolu CLO i
zatwierdziæ przyciskiem t
.
2. Na wyœwietlaczu mruga wskazanie godziny ustawiæ j¹ za pomoc¹ przycisków “-/+” i
zatwierdziæ przyciskiem t
. Nastêpnie w identyczny sposób ustawiæ minuty, zatwierdzaj¹c
przyciskiem t
.
3. Na wyœwietlaczu zacznie mrugaæ wskazanie
numeru dnia tygodnia - za pomoc¹ przycisków
“-/+” ustawiæ aktualny dzieñ tygodnia (d:1 poniedzia³ek; d:2 - wtorek itd.) i zatwierdziæ
przyciskiem
- po chwili regulator automatycznie przejdzie do widoku ekranu g³ównego.

13. Tryb PAr1 - parametr widoczny na ekranie g³ównym
PAr1 - wybór parametru wyœwietlanego na ekranie podczas pracy termostatu
(godzina / temperatura).
1. Kilkukrotnie nacisn¹æ przycisk
do momentu
ukazania siê na ekranie symbolu PAr1 i zatwierdziæ przyciskiem t
.
2. Na ekranie uka¿e siê jeden z symboli: C - oznacza, ¿e na ekranie g³ównym widoczna bêdzie
godzina (czas); t - oznacza, ¿e na ekranie g³ównym widoczna bêdzie temperatura. Odpowiedniego ustawienia dokonaæ przyciskami “-/+” i
zatwierdziæ przyciskiem
- po chwili regulator
automatycznie przejdzie do widoku ekranu
g³ównego.

14. Tryb PAr2 - wersja programu i RESET
PAr2 - pokazuje wersjê programu, zainstalowanego w regulatorze. Dodatkowo,
w trybie tym, istnieje mo¿liwoœæ zresetowania wszystkich ustawieñ termostatu.
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14. Tryb PAr2 - wersja programu i RESET (ci¹g dalszy)
1. Kilkukrotnie nacisn¹æ przycisk
do momentu
ukazania siê na ekranie symbolu PAr2 i
zatwierdziæ przyciskiem t
.
2. Na ekranie uka¿e siê numer zainstalowanego
programu np. 10.04 Naciœniêcie przycisku
powoduje, ¿e po chwili regulator automatycznie przejdzie do widoku ekranu g³ównego.
14.1 RESET
W razie potrzeby, mo¿na zresetowaæ wszystkie nastawy, powracaj¹c do
fabrycznych ustawieñ regulatora. W tym celu nale¿y:
1. Przejœæ do widoku numeru programu.
2. Przytrzymaæ przez kilka sekund przycisk “-”; na
ekranie uka¿e siê symbol RES, a po chwili
regulator automatycznie przejdzie do widoku
ekranu g³ównego - regulator bêdzie pracowa³
na ustawieniach fabrycznych (domyœlnych),
realizuj¹c program Pr. 1.

15. Ustawienie domyœlnej temperatury dziennej i nocnej
1. Nacisn¹æ przycisk
; na ekranie uka¿e siê
aktualnie ustawiona domyœlna temperatura
komfortowa (dzienna) - ustawienie fabryczne
to 21°C. Przyciskami “-/+” nale¿y ustawiæ
parametr wg w³asnych oczekiwañ; zatwierdzenie przyciskiem t
spowoduje przejœcie
do ekranu g³ównego; naciœniêcie przycisku
spowoduje przejœcie do ustawienia domyœlnej temperatury obni¿onej (nocnej).
2. Na ekranie uka¿e siê aktualnie ustawiona domyœlna temperatura obni¿ona (nocna) - ustawienie fabryczne to 18°C. Przyciskami “-/+”
nale¿y ustawiæ parametr wg w³asnych oczekiwañ i zatwierdziæ przyciskiem t
; regulator
przejdzie do wyœwietlania ekranu g³ównego, z
uwzglêdnieniem wprowadzonych ustawieñ.
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16. Funkcja OFF
Funkcja OFF powoduje wy³¹czenie pracy termostatu.
Kilkukrotnie nacisn¹æ przycisk
do momentu
ukazania siê na ekranie symbolu OFF oraz
zatwierdziæ przyciskiem t
; na ekranie uka¿e
siê aktualnie mierzona temperatura lub godzina (w
zale¿noœci od ustawienia PAr1 - patrz punkt 13
Tryb PAr1 - parametr widoczny na ekranie
g³ównym), która pojawiaæ siê bêdzie na zmianê z
symbolem OFF.

!

Uwaga: Wy³¹czenie funkcji OFF czyli odblokowanie pracy
regulatora nastêpuje poprzez naciœniêcie przycisku
- regulator
powróci do pracy w trybie automatycznym AUTO.

17. Wymiana baterii
Koniecznoœæ wymiany baterii wskazywana jest na
wyœwietlaczu, symbolem BATT. Nale¿y stosowaæ
baterie alkaiczne 2 x 1,5 V, typ AA / LR6.

!

AUTO

Uwaga: Po wymianie baterii, jeszcze przez chwilê na ekranie mo¿e
pojawiaæ siê bêdzie symbol BATT do momentu kolejnego
uaktualnienia siê w regulatorze danych i odczytów. Ponadto, po
wymianie baterii, nale¿y sprawdziæ i ewentualnie korygowaæ
ustawienie godziny.

18. Usterki
W przypadku niew³aœciwego dzia³ania termostatu, przed zg³oszeniem reklamacji, prosimy wykonaæ kilka czynnoœci sprawdzaj¹cych:
1. Sprawdziæ poziom na³adowania baterii. Jeœli jest niski to wymieniæ na nowe
- patrz punkt 17 “Wymiana baterii”. Przy wymianie zwróciæ uwagê na
biegunowoœæ.
2. Sprawdziæ styki ³¹cz¹ce baterie z p³ytk¹ termostatu. Dokrêciæ wkrêty
³¹cz¹ce metalowe styki z p³ytk¹ termostatu (patrz rys. 4).
3. Sprawdziæ po³o¿enie termistora. Jeœli jest zgiêty to nale¿y go wyprostowaæ
(patrz rys. 5).
Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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18. Usterki (ci¹g dalszy)
4. Przetestowaæ dzia³anie przekaŸnika - patrz punkt 10 “Funkcja TEST”.
Je¿eli nie dzia³a, nale¿y sprawdziæ czy blaszki z p³ytki steruj¹cej s¹
prostopad³e do laminatu i czy trafiaj¹ w swoje gniazda w czêœci wykonawczej.

termistor
styki

wkrêt

AA / LR6

Rys. 4 £¹czenie elementów

Rys. 5 Nieprawid³owe po³o¿enie termistora

19. Dane techniczne
Zasilanie
alkaiczne baterie 2 x 1,5 V typ AA / LR6
Iloœæ programów
6 na dobê
Histereza
0,5 °C
Min. programowalny czas
10 minut
Zakres ogrzewania
od 5 °C do 39 °C
Dok³adnoœæ nastawy temperatury
0,5 °C
B³¹d pomiaru temperatury
+/- 0,5 °C
Wyjœcie
max. 5 A / 250 V
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20. Tabela programów
1

2

3

4

5

6

7

dzieñ

dzieñ

dzieñ

dzieñ

dzieñ

dzieñ

dzieñ

od godz.

1
pr.

temp.
od godz.

2
pr.

temp.
od godz.

3
pr.

temp.
od godz.

4
pr.

temp.
od godz.

5
pr.

temp.
od godz.

6
pr.

temp.
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20. Tabela programów

od godz.

1
pr.

temp.
od godz.

2
pr.

temp.
od godz.

3
pr.

temp.
od godz.

4
pr.

temp.
od godz.

5
pr.

temp.
od godz.

6
pr.
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temp.

1

2

3

4

5

6

7

dzieñ

dzieñ

dzieñ

dzieñ

dzieñ

dzieñ

dzieñ
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21. Zasady postêpowania ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym
Pozbycie siæ zuýytego sprzætu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostaùych krajach
europejskich majàcych wùasne systemy zbiórki).
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
(zgodnie z Ustawà z dnia 29.07.2005 r. o zuýytym sprzæcie
elektrycznym i elektronicznym) stanowi, ýe produkt ten nie
moýe byã traktowany jako odpad komunalny. Powinien byã
przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zuýytego sprzætu
elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie
odpowiedniego skùadowania, pomoýesz zapobiec negatywnym
skutkom groýàcym úrodowisku naturalnemu i ludzkiemu
zdrowiu. Recykling pomaga zachowaã zasoby naturalne. Aby
uzyskaã szczegóùowe informacje na temat recyklingu tego
produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania
i zbierania zuýytego sprzætu elektrycznego i elektronicznego
oraz wykaz zakùadów przetwarzania, naleýy skontaktowaã
siæ z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.
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Nazwa urz¹dzenia
Typ, model

Termostat pokojowy
FM 1

Numer fabryczny
Numer rachunku
Data sprzeda¿y
Uwaga: Kartê Gwarancyjn¹ wype³nia sprzedawca

Wyprodukowano dla:
WOLF Technika Grzewcza sp. z o.o.
przez:
DK System
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Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Producent
usunie bezp³atnie ewentualn¹ niesprawnoœæ urz¹dzenia pod warunkiem
wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji
obs³ugi oraz dostarczenia przez Klienta prawid³owo wype³nionej Karty
Gwarancyjnej wraz z orygina³em dowodu zakupu.
Na urz¹dzenie udziela siê 24 miesi¹ce gwarancji od daty zakupu przez
u¿ytkownika, która obejmuje wady powsta³e z przyczyn tkwi¹cych w
sprzedanym urz¹dzeniu.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
Producent zobowi¹zuje siê do napraw gwarancyjnych w mo¿liwie
najkrótszym terminie, nie d³u¿szym jednak ni¿ 14 dni od daty
dostarczenia urz¹dzenia do serwisu. Okres gwarancji przed³u¿a siê o
czas przebywania urz¹dzenia w serwisie.
Klient ma prawo ubiegaæ siê o wymianê urz¹dzenia na wolne od wad,
je¿eli w okresie gwarancyjnym serwis dokona trzech napraw, a
urz¹dzenie bêdzie nadal wykazywa³o wady uniemo¿liwiaj¹ce
wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.
Zakresem gwarancji nie s¹ objête czynnoœci wymienione w instrukcji
obs³ugi tj. czyszczenie sprzêtu oraz wymiana materia³ów eksploatacyjnych tj. baterii, akumulatorów oraz bezpieczników.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych urz¹dzenia
wynikaj¹cych bezpoœrednio ze sposobu postêpowania z urz¹dzeniem
przez Klienta, jego nieostro¿noœci lub postêpowania niezgodnego z
instrukcj¹ obs³ugi.
Zgùoszenia reklamacyjne naleýy przesùaã do dziaùu serwisu
pod adres email: serwis@wolf-polska.pl
zgùoszenia telefoniczne na nr tel. 022 720 69 01

KARTA GWARANCYJNA

Ogólne warunki gwarancji

Koszty zwi¹zane z dostarczeniem urz¹dzenia do serwisu ponosi Klient.
Przy zg³aszaniu reklamacji nale¿y do³¹czyæ opis usterki, w przeciwnym
razie reklamacja bêdzie rozpatrzona w d³u¿szym terminie.
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Gwarancja nie zostanie uznana, jeœli:

KARTA GWARANCYJNA

q
Urz¹dzenie i dowód zakupu bêd¹ niezgodne ze sob¹ lub
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niemo¿liwe bêdzie odczytanie znajduj¹cych siê na nich danych.
q
Numer seryjny lub plomba urz¹dzenia bêdzie zniszczona lub

uszkodzona.
q
Stwierdzona zostanie przeróbka lub naprawa przez osoby

nieupowa¿nione, poza serwisem producenta lub autoryzowanym
serwisem producenta.
q
Urz¹dzenie ulegnie uszkodzeniu na skutek zdarzeñ losowych
takich jak np. po¿ar, zalanie wod¹, wy³adowania atmosferyczne,
dzia³anie czynników chemicznych, uszkodzenia mechaniczne,
niew³aœciwe zasilanie, przepiêcia w sieci energetycznej.
q
Stwierdzone zostanie u¿ytkowanie niezgodne z zaleceniami
instrukcji lub przeznaczeniem urz¹dzenia.
Producent mo¿e siê uchyliæ od dotrzymania terminu us³ugi gwarancyjnej, jeœli zaistniej¹ zak³ócenia w dzia³alnoœci firmy spowodowane
nieprzewidzianymi okolicznoœciami np. niepokoje spo³eczne, klêski
¿ywio³owe, ograniczenia importowe.
Podstaw¹ do rozstrzygniêcia ewentualnych sporów jest prawo obowi¹zuj¹ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termostat pokojowy FM 1
Opis wykonanych czynnoœci, wykaz wymienionych czêœci lub numer
protoko³u serwisu.

Data naprawy

Data wysy³ki do
Klienta

Data zg³oszenia

Opis wykonanych czynnoœci, wykaz wymienionych czêœci lub numer
protoko³u serwisu.

Data naprawy

Data wysy³ki do
Klienta

Data zg³oszenia

Data naprawy

Data wysy³ki do
Klienta

Opis wykonanych czynnoœci, wykaz wymienionych czêœci lub numer
protoko³u serwisu.

KARTA GWARANCYJNA

Data zg³oszenia
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100x140
INS-012-051

Wyprodukowano dla
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
przez DK System

