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Sterownik RE-1 został zaprojektowany z myślą o sterowaniu pracą wentylatorów nadmuchowych 

przy kotłach c.o. Czasami zdarza się, że regulacja z poziomu sterownika jest mało wystarczająca. 

Często sterowniki nie posiadają też w ogóle regulacji. W takich sytuacjach zastosowanie takiego 

sterownika RE-1 jest idealnym rozwiązaniem. Kompaktowe wymiary, bardzo precyzyjna regulacja 

obrotów minimalnych i maksymalnych, wygodne potencjometry sprawdzają się doskonale w każdej 

sytuacji. 

Regulator współpracuje z większością silników jednofazowych. Jednak ze względu na bardzo dużą 

ilość rodzajów tych silników może zdarzyć się sytuacja, że z niektórymi urządzeniami współpraca 

będzie niemożliwa. 

Dane techniczne 

zasilanie 230V 

max obciążenie 500W                                   

 

 

   Informacja o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje że niesprawnych urządzeń 

elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie 

konieczności  utylizacji powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego 

punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas 

zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie 

negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. 

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów 

zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich  przepisach lokalnych. 

 



KARTA GWARANCYJNA  

UWAGA! Karta gwarancyjna ważna tylko łącznie z dowodem zakupu (faktura, 
paragon). 
 

Gwarancji udziela się na 24 miesiące od daty zakupu, jeżeli zakupiony produkt nie służy do użytku w 
prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku zakupu na użytek prowadzonej działalności 
gospodarczej gwarancji udziela się na 12 miesięcy 
 
  Karta z datą sprzedaży i wpisanym numerem produkcyjnym urządzenia powinna być potwierdzona 
przez punkt sprzedaży pieczątką i podpisem sprzedawcy. 
   Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających 
z niezgodności towaru z umową. 
   Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji, 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. 
   Zakres usług gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiałowych lub innych wad powstałych z 
winy producenta. 
   Wymiana sprzętu na inny lub zwrot gotówki może mieć miejsce w przypadku, gdy sklep, w którym 
nastąpił zakup, wyrazi na to zgodę oraz gdy: 
a) urządzenie nie nosi śladów użytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta, 
b) naprawa gwarancyjna nie jest możliwa w terminie ustawowym, 
   W okresie gwarancji nie wolno dokonywać żadnych zmian w konstrukcji urządzenia (dotyczy to 
także 
skracania przewodu przyłączeniowego) bez uzgodnień z gwarantem. 
   W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywać urządzenia poza zakres czynności wynikających z 
instrukcji obsługi. 
   Niedotrzymanie warunków powoduje unieważnienie gwarancji. 
   Poza warunkami gwarancji, kupującemu nie przysługują żadne odszkodowania. 
 

Urządzenie musi być dostarczone do serwisu wraz z: 
a) szczegółowym opisem problemu technicznego, 
b) kartą gwarancyjną, 
c) ważnym dowodem zakupu. 
 
W każdym przypadku użytkownik zobowiązany jest wymontować urządzenie i dostarczyć do 
sprzedawcy lub serwisu firmowego 
 

W przypadku wysyłki urządzenia do naprawy przez użytkownika, użytkownik uzyska od gwaranta 
telefoniczną instrukcję o sposobie przesyłki i firmie przewozowej, z którą gwarant ma podpisaną 
umowę przewozu.  
 
W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesyłki zostaną rozliczone 
między gwarantem a przewoźnikiem. Wysyłający zobowiązany jest do przygotowania przesyłki przed 
ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urządzenie należy zabezpieczyć wypełniając szczelnie 
paczkę np. gazetami, folią, styropianem. Dodatkowo na kartonie trzeba umieścić informacje   
"UWAGA SZKŁO". 
 
Model urządzenia:................................................. 
Numer seryjny: ............................................................ 
 
................................... .......................................................  
 
Data sprzedaży (miesiąc słownie) pieczątka i podpis sprzedającego 
Bardzo pomocne w szybszym załatwieniu sprawy przy składaniu reklamacji będzie  
podanie adresu mailowego i  numeru telefonu reklamującego 

 

 



 

 


