
Instrukce 
pro instalaci a použití

Bezdrátový pokojový termostat CRTX 04

včetně příjmače

Na stěnu

Napájení: 2x tužková baterie AA
Denní / týdenní režim
Program LÉTO / ZIMA
2 teploty (komfortní a ekonomická)
+ 1 teplota úsporná
telefonní program (pevná linka)

























ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na prostorový termostat CRX04 přebírá * rma Michal Štarman záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku 
kupujícímu – konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na zá-
vady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby.Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení 
originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému 
spotřebiteli, s razítkem prodejny či prodejce.Na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záručního listu nebude 
brán zřetel.Nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u * rmy která 
výrobek instalovala.

Záruka zaniká:
• Pokud byl výrobek mechanicky poškozen
• Nešetrným a nesparávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání
• Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci
• Připojením výrobku na jiné napětí , než pro které je výrobek určen
• Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků 
• Při provedení modi* kací  nabo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému modelu
• Na části, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku
• V případě připojení jiných součástí než uvedených v návodu, nebo jiných zařízení než originálních

Tento návod k obsluze, záruční list ve spojení s řádně vyplněným originálním dokladem o zakoupení výrobku tvoří 
kompletní záruční list pro uznání nároku na záruční dobu.
Tyto doklady řádně a pečlivě uschovejte po dobu záruční doby pro možnost poskytnutí maximálního záručního 
servisu.

UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE:
Pro případné reklamace ještě před prodejem výrobku je nutné reklamovat výrobek v originálním nepoškozeném 
obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazující převzetí výrobku prodejcem a tento 
záruční list.Předprodejní záruční doba na tento výrobek je 6 měsíců od převzetí výrobku prodejcem od doda-
vatele.Dovozce přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném 
rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listu pouze, byl li tento výrobek prodán spotřebiteli v době 
trvání předprodejní záruční doby.

Datum prodeje prodejci : ............................... Prodejce (razítko):

Datum prodeje spotřebiteli : ...........................

Prodejce (podpis): 


