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Deklaracja zgodności nr 1/2012 
My, firma K2 Electronics, ul. Słowiańska 6a/13, 28-300 Jędrzejów, deklarujemy  
z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator „WIKING” , 
230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Pracy i Polityki Społecznej. (Dz.U.03.49.414) z dnia 12 marca 2003 roku, wdrażającego 
postanowienia Dyrektywy Niskonapieciowej (LVD) 2006/95/WE. 
 
Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane PN-EN 60730-1:2002. 
Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy 04.01.2012. 
 
Właściciel: 
Konrad Jaszczyk 
 
Jędrzejów 08.01.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIECIEM! 

 
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie 
przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że regulator nie jest 

podłączony do sieci!  
 

Przewody uziemiające wszystkich podłączonych do regulatora urządzeń (pompy, 
wentylator, silnik podajnika) należy podłączyć wewnątrz tych urządzeń.  

 
Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru skuteczności zerowania 
silników elektrycznych, kotła ,oraz pomiaru 

izolacji przewodów elektrycznych. 
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UWAGA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE MOGĄ 
USZKODZIĆ ELEKTRONIKĘ REGULATORA ORAZ 

PODŁĄCZONE DO NIEGO ODBIORNIKI 
 

W CZASIE BURZY NALEŻY ODŁĄCZYĆ 
REGULATOR Z SIECI 
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OPIS REGULATORA 

PANEL STERUJĄCY REGULATORA  

 

Pole informacji dodatkowej może wyświetlać jedną z poniższych informacji: 

- Nieprzerwany czas pracy regulatora (liczony od włączenia zasilania) 

- Temperatura czujnika CWU 

- Temperatura czujnika podajnika 

- Aktualnej godzinie 

- Aktywności pompy cyrkulacyjnej 

KLAWISZE STERUJĄCE 

- zmiana wartości parametrów, temperatur, poruszanie się po menu 

 

- klawisz zatwierdzania zmian, wejście do głównego menu regulatora 

 

- klawisz wstecz, naciskając wracamy do poprzedniego menu 

 

Przytrzymując klawisz ENTER   uruchamiamy menu ROZPALANIE / WYGASZANIE 

Przytrzymując klawisz ESC     uruchamiamy menu ŁADOWANIE KRÓTKIE / ŁADOWANIE DŁUGIE 

Każde menu opuszczamy naciskając klawisz ESC. 

DLA ŁATWIEJSZEGO PORUSZANIA SIĘ PO MENU REGULATORA KAŻDA Z FUNKCJI ZOSTAŁA 

PONUMEROWANA. 
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ZAPIS PARAMETRÓW DO PAMIĘCI REGULATORA SYGNALIZOWANY JEST KRÓTKIM SYGNAŁEM 

DŹWIĘKOWYM. 

INNOWACYJNE FUNKCJE 

1. Regulator wyposażony został w algorytmy automatycznego rozpalania i wygaszania kotła.  

2. Inteligentnego uzupełniania paleniska podczas rozpalania w zależności czy piec wygasł z powodu 

braku opału czy po ręcznym wygaszeniu z menu regulatora [MENU Z.4].   

3. Dwie prędkości dmuchawy, niezależnie możemy zdefiniować maksymalną prędkość dmuchawy dla 

normalnego trybu pracy [MENU 1.0]  i oddzielnie dla funkcji przedmuchów [MENU 4.1]. Definiując 

moc dmuchawy przepalania na poziomie 80 – 100 % „oczyszczamy palenisko” z nagromadzonego 

popiołu poprawiając tym samym jakość spalania.  

4. Inteligentne wygaszanie kotła, kiedy temperatura na kotle zacznie spadać regulator przechodzi w 

tryb wygaszania i automatycznie wyłącza pompę C.O. Temperatura, przy której pompa zostaje  

wyłączona w procesie wygaszania jest niezależnie wyliczana przez regulator w zależności od 

zdeklarowanej wartości temperatury zadanej i histerezy. Rozwiązanie takie ma na celu zapobiegnięcie 

całkowitemu wychłodzeniu kotła i tym samym wydłużeniu procesu ponownego rozpalania.  

5. Możliwość regulacji mocy pompy C.O., innowacyjne rozwiązanie dla instalacji z jedną pompą 

obiegową. W sezonie letnim możemy zredukować moc pompy do 10% nominalnej  i tym samym 

wymusić obieg wody jedynie przez wężownicę zasobnika (bojler). Rozwiązanie to pozwala znacznie 

zmniejszyć zużycie opału, przedłuża żywotność pompy, a wolniejszy przepływ wody przez piec i 

wężownice bojlera przyspiesza proces nagrzewania. 

6. Tryb czasowy parametr, w którym możemy zdefiniować drugą temperaturę zadaną uruchamianą  

w danym przedziale czasu np. godziny nocne. 

7. Zabezpieczenie przed cofnięciem płomieni do zasobnika – regulator wyposażony jest w dodatkowy 

czujnik temperatury, który po osiągnięciu 80°C załącza silnik podajnika, aby przepchnąć żar do 

paleniska. 

FUNKCJE DODATKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 

Regulator pokojowy - sterownik jest wyposażony w dodatkowe wyjście na regulator pokojowy, który 
po podłączeniu pełni funkcję nadrzędną. Zastosowanie regulatora pokojowego pozwala na 
oszczędności opału, zaletą jest również utrzymanie stałej temp. w pomieszczeniu. 

Blokada przedmuchu funkcja ta zabezpiecza dodatkowo kocioł przed przegrzaniem, uaktywnia się 
wówczas, gdy temp. na piecu wzrośnie o 10°C powyżej temp. zadanej. Przedmuchy zostaną 
przywrócone, gdy temp. spadnie do temp. zadeklarowanej.  

Regulator posiada niezależne dodatkowe zabezpieczenie termiczne. Umieszczenie termika razem z 
czujnikiem temperatury w miedzianej obudowie gwarantuje natychmiastowe odcięcie obwodu 
wentylatora, gdy temperatura kotła przekroczy 90°C. 

Pamięć funkcji podczas braku zasilania w przypadku braku zasilania wszystkie funkcje ustawione 
przez użytkownika zostają zapamiętane. 



6 | S t r o n a  

 

Powolny start dmuchawy przy przedmuchach - rozwiązanie takie zapobiega nagłym wybuchom 
gazów nagromadzonych w kotle. 

Sterowanie proporcjonalne sterownik poprzez płynną regulację obrotów dmuchawy dawkuje dopływ 
powietrza do paleniska poprawiając jakość spalania, użytkownik ma możliwość zmiany parametrów 
tej funkcji jak i jej wyłączenia. 

Priorytet CWU – dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury na bojlerze załączana jest pompa CO 

Komunikacja z PC – regulator wyposażony jest w interfejs RS 232 umożliwiający konfigurowanie 
regulatora poprzez komputer PC.  (opcja) 

Zegar 

 
OPIS MENU  

Przykładowe ustawienia regulatora 

1. Dmuchawa 1.0 Moc dmuchawy 50 % (20 biegów, regulacja 
co 5%) 

 1.1 Sterowanie proporcjonalne  5°C 

 1.2 Powolny start Włączony 
2. Podajnik 2.0 Czas podawania 6 sekund 

 2.1 Przerwa podawania 1 minuta 

 2.2 Czas ładowania długiego 45 sekund 

 2.3 Czas ładowania krótkiego 5 minut 

3. Histereza   
4. Przepalanie 4.0 Przerwa przepalania 5 minut 

 4.1 Moc dmuchawy przepalania 100% 

5. Pompa CO 5.0 Temperatura startu pompy 30°C 

 5.1 Histereza pompy 3°C 

6. Pompa CWU 6.0 Temperatura zadana 41°C 
 6.1 Histereza CWU 4°C 

 6.2 Temperatura włączenia pompy 35°C 
 6.3 Spadek temperatury 2°C 

 6.4 Tryb pracy 
- włączona 
- wyłączona 
- priorytet 
- tryb letni 
- cwu na co 

Włączona 

7. Pompa 
cyrkulacyjna 

7.0 Ilość stref 0 - 5 
0 – wyłączona 

 7.1 Strefa 1 XX – YY 
XX – godzina włączenia 
YY – godzina wyłączenia 
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 7.2 Strefa 2 XX – YY 
XX – godzina włączenia 
YY – godzina wyłączenia 

 7.3 Strefa 3 XX – YY 
XX – godzina włączenia 
YY – godzina wyłączenia 

 7.4 Strefa 4 XX – YY 
XX – godzina włączenia 
YY – godzina wyłączenia 

 7.5 Strefa 5 XX – YY 
XX – godzina włączenia 
YY – godzina wyłączenia 

8. Alarmy 7.0 Czas do alarmu 1 godzina 

 7.1 Długość sygnalizowania alarmu 5 minut 

9. Praca ręczna   
Z. Zaawansowane Z.0 Tryb pracy 

- normalny 
- sterownik pokojowy 
- tryb czasowy 

Normalny 

 Z.4 Automatyczne ładowanie Włączony 

 Z.5 Ustawienia godziny  
 Z.6 Kalibracja pierwszego biegu 

dmuchawy 
50 

 

KAŻDY STEROWNIK NALEŻY USTAWIĆ INDYWIDUALNIE DLA WŁASNYCH POTRZEB,  
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I KALORYCZNOŚCI OPAŁU STOSOWANEGO DO PALENIA, 
JAK RÓWNIEŻ TYPU KOTŁA.  
 
ZA BŁĘDNE USTAWIENIA REGULATORA FIRMA       
NIE ODPOWIADA. 
 

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH : 

1. Wyłączamy regulator głównym włącznikiem 

2. Naciskamy i przytrzymujemy klawisz           poczym włączamy zasilanie 

3. Zwalniamy przycisk          , na ekranie pojawi się komunikat o treści 
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OPIS PIKTOGRAMÓW UMIESZCZONYCH NA PANELU STERUJĄCYM REGULATORA 
 

 
 

ROZPALANIE / WYGASZANIE 

Przytrzymując wciśnięty przycisk ENTER uruchamiamy szybkie menu ROZPALANIA / WYGASZANIA, 

wyboru dokonujemy klawiszami     a, uruchomienie danego trybu ponownie naciskając 

klawisz 

Ładowanie długie – parametr, w którym określamy czas nieustannej pracy podajnika, jaki jest 

potrzebny aby napełnić cały układ podawczy i rozpocząć proces rozpalania (średnio wystarcza 5 min 

pracy). 

Ładowanie krótkie – parametr, w którym określamy czas pracy podajnika tak, aby podać 

odpowiednią ilość opału niezbędną, aby rozpocząć proces rozpalania po wygaszeniu kotła z menu 

regulatora (średnio 45 sek pracy) 

Dla każdego kotła parametry te trzeba ustalić doświadczalnie. Aktywując funkcję „Automatyczne 
ładowanie” [MENU Z.4] regulator samodzielnie uruchomi proces ładowania po włączeniu 
ROZPALANIA. Sterownik pamięta, z jakiej przyczyny wygasł piec i na tej podstawie wybiera tryb 
ładowania. 

 
USTAWIANIE TEMPERATURY ZADANEJ 
 
OKNO GŁÓWNE REGULATORA wyświetla informację o aktualnej temperaturze kotła, temperaturze 
zadanej. Zmiany temperatury zadanej dokonujemy klawiszami  
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USTAWIENIA ILOŚCI I CZĘSTOŚCI PODAWANIA OPAŁU 
 
Podczas pierwszego uruchomienia kotła zalecamy w pierwszej kolejności kalibrację takich 
parametrów jak: 
- Przerwy podawania 
- Moc dmuchawy 
- Czas do alarmu 
- Przepalanie 
 
Gdyby jednak okazało się, że piec nie osiąga zadanej temperatury po ustalonym czasie przystępujemy 
do regulacji czasu podawania.  
 
Aby uniknąć niedopalenia opału zalecamy stosowanie zasady podawania częściej po mniejszej ilości. 
 
Ilość podawanego opału regulowana jest dwoma parametrami : 
- Czas podawania  
- Przerwa podawania 
 
Kiedy piec osiągnie temperaturę zadaną automatycznie przechodzi w stan podtrzymania.  Ustawienie 
zbyt częstych przedmuchów [MENU 4.0] może spowodować wzrost temperatury powyżej zadanej.  
HISTEREZA 
 
Funkcja ta zapobiega ciągłemu załączaniu i wyłączaniu urządzeń wyjściowych w przypadku kiedy 
temperatura będzie się wahać. 
W regulatorze WIKING mamy możliwość indywidualnego ustalenia histerezy dla: 
- Temperatury zadanej [MENU 3.0] 
- Temperatury załączenia pompy CO [MENU 5.1] 
- Temperatury załączenia pompy CWU [MENU 6.1] 
 
 
WYBÓR TRYBU PRACY REGULATORA 
 
Regulator WIKING może pracować w jednym z 3 trybów, wyboru dokonujemy w MENU 
ZAAWANSOWANE -> Tryb pracy [MENU Z.0] naciskając przycisk  
 
1. NORMALNY – tryb standardowy, utrzymywana jest stała temperatura. 
2. STEROWNIK POKOJOWY – w tym trybie funkcję nadrzędną pełni podłączony do regulatora 
sterownik pokojowy, którego sygnał decyduje o przechodzeniu regulatora kotła w stan pracy lub 
podtrzymania. Uruchomienie trybu sygnalizowane jest zaświeceniem piktogramu  
3. TRYB CZASOWY – tryb, w który możemy zdefiniować dwie różne temperatury dla danego 
przedziału czasu. Parametr ten umożliwia np. obniżenie/podwyższenie temperatury w godzinach 
nocnych lub gdy użytkowników nie ma w domu.  
Informacja o uruchomionym trybie sygnalizowane jest pojawieniem się symboli na ekranie głównym 
regulatora.  
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Definiowanie temperatury 2 i przedziału czasowego: 
Po uruchomieniu trybu czasowego w opcjach zaawansowanych regulatora pojawiają się dodatkowe 
pola menu, są to: 
- Temperatura 2 [MENU Z.1] 
- Godzina włączenia [MENU Z.2] 
- Godzina wyłączenia [MENU Z.3] 
 
Słońce (temperatura 1) 
 
 
 
 
Księżyc (temperatura 2 uruchamiana w danym przedziale czasu). 
 
 
 
 
 
USTAWIENIE ZEGARA 
 
Ustawienie aktualnego czasu dokonujemy w MENU ZAAWANSOWANE -> Ustawiania godziny  
[MENU Z.5] 
 
 
STEROWANIE PROPORCJONALNE 
 
Użytkownik deklaruje ile stopni przed temperaturą zadaną dmuchawa zacznie redukować moc 
(10% co 1°C). Wyłączenie funkcji sterowania proporcjonalnego może powodować przeciąganie 
temperatury powyżej zadanej. 
 
 
KALIBRACJA PIERWSZEGO BIEGU DMUCHAWY 
 
Producenci dmuchaw stosują różnego rodzaju silniki napędzające wentylator, może pojawić się 
potrzeba przeprowadzenia kalibracji minimalnych obrotów dmuchawy.  
 
Kalibracji dokonujemy ustawiając moc dmuchawy na 5%, włączamy rozpalanie, a następnie 
przechodzimy do menu „Kalibracja pierwszego biegu dmuchawy” [MENU Z.6]. Zmieniając wartość 
(domyślnie 50) obserwujemy dmuchawę, dążymy do ustawienia minimalnych obrotów, przy których 
dmucha poprawnie będzie pracować. Wyższe biegi zostaną automatycznie dostosowane. 
 
 
KALIBRACJA MOCY DMUCHAWY W TRYBIE PODTRZYMANIA 
 
Kalibracji dokonujemy w MENU Przepalanie -> Moc dmuchawy przepalania  [MENU 4.1]. 
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PRACA DMUCHAWY W TRYBIE ROZPALANIA 
 
Przykładowe ustawienia: 
1. Maksymalna moc dmuchawy – 50% 
2. Histereza - 3°C 
3. Sterowanie proporcjonalne - 5°C 
4. Temperatura zadana - 60°C 
 

 
 
 
PODŁĄCZENIE REGULATORA POKOJOWEGO 

 

Do sterownika można podłączyć tylko regulator pokojowy, który działa na zasadzie 
zwierania i rozwierania obwodu. Podłączenie pokojówki załączającej napięcie na wyjście 
regulatora grozi jego uszkodzeniem! Po poprawnym podłączeniu przewodów, funkcję regulatora 
pokojowego aktywujemy w [MENU Z.0]. Uaktywnienie pracy sygnalizowane jest podświetleniem 
piktogramu  

 

 

1. Obwód zwarty grzeje 
2. Obwód rozwarty przestaje grzać 
 
 

UWAGA !!!  
NIE NALEŻY AKTYWOWAĆ   
OBSŁUGI REGULATORA POKOJOWEGO JEŻELI NIE ZOSTAŁ POPRAWNIE PODŁĄCZONY. 
USZKODZONY PRZEWÓD ŁĄCZĄCY OBA URZĄDZENIA MOŻE POWODOWAĆ 
NIESTABILNĄ PRACĘ REGULATORA. 
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PRACA POMPY CWU 
 
Aktywacji dodatkowej pompy oraz wyboru trybu jej pracy dokonujemy w [MENU 6.0].  
UWAGA!  
Do sterowania drugą pompą niezbędny jest dodatkowy czujnik temperatury. Konieczne jest też 
określenie spadku temperatury, jaki występuje pomiędzy kotłem, a bojlerem, aby zapobiec 
wychłodzeniu zasobnika, gdy kocioł wygasa. 
 
 
TRYBY PRACY POMPY C.W.U. 
 
Sterowanie dodatkową pompą może odbywać się w jednym z czterech trybów tj: 
- standardowym – pompa włączana jest, gdy kocioł osiągnie zadaną temperaturę 
- priorytetu – pompa C.W.U. uruchamiana jest jako pierwsza, dopiero gdy zostanie osiągnięta 
temperatura zadana na bojlerze załączana jest pompa C.O. 
- letnim – załączana jest tylko pompa C.W.U. 
- tryb c.w.u. na c.o. – innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla instalacji z jedną pompą obiegową, 
która zasila system centralnego ogrzewania i wymiennik C.W.U.  Regulator w tym trybie umożliwia 
zredukowania mocy pompy do poziomu 10% nominalnej i tym samym wymusić obieg wody jedynie 
przez wężownicę zasobnika (bojler). Rozwiązanie to pozwala znacznie zmniejszyć zużycie opału, 
przedłuża żywotność pompy, a wolniejszy przepływ wody przez piec i wężownice bojlera przyspiesza 
proces nagrzewania. Użytkownik musi doświadczalnie dobrać minimalną moc pracy pompy, 
zaczynając od wyższych wartości. 
 
 
PRACA POMPY CYRKULACYJNEJ 
 
Aktywacji pompy cyrkulacyjnej dokonujemy zmieniając domyślną wartość 0 w [MENU 7.0]  
na jedną z 5 możliwych stref czasowych. W [MENU 7.1] - [MENU 7.5] ustawiamy godziny włączenia i 
wyłączenia pompy. 
 
TRYB PRACY RĘCZNEJ 
 
Tryb pracy ręcznej służy wyłącznie testowaniu poprawności pracy urządzeń wyjściowych.  
 
 
ZABEZPIECZENIA 
 
Regulator posiada niezależne dodatkowe zabezpieczenie termiczne. Umieszczenie termika razem  
z czujnikiem temperatury w miedzianej obudowie gwarantuje natychmiastowe odcięcie obwodu 
wentylatora, gdy temperatura kotła przekroczy 90°C. Usterka któregokolwiek z czujników czy znaczne 
przekroczenie temperatury sygnalizowane jest pulsującym dźwiękiem i podświetleniem symbolu 

 na regulatorze. 
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OPIS WYPROWADZEŃ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERWACJA 

 
Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania należy sprawdzić stan techniczny przewodów, 
mocowania oraz oczyścić sterownik z kurzu i innych zanieczyszczeń. Należy również dokonać pomiaru 
uziemienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! 

 
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem 
(podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że regulator nie jest 
podłączony do sieci! 
Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne! 
 
Nie wolno stosować żadnych zaworów zamykających obieg wody centralnego ogrzewania. 
Muszą być zamontowane zawory bezpieczeństwa, zawory ciśnieniowe, zbiornik wyrównawczy, 
zabezpieczające kocioł przed zagotowaniem wody w układzie centralnego ogrzewania. 
 
Sterownik musi być podłączony do gniazdka z uziemieniem (instalacja w układzie TN-S).  
Przewody uziemiające wszystkich podłączonych do regulatora urządzeń (pompy, wentylator, silnik 
podajnika) muszą być uziemione 



14 | S t r o n a  

 

W trakcie podłączania sterownika należy dokonać pomiaru skuteczności uziemienia.  
Kable nie mogą być narażone na działanie temperatur powyżej 90°C. 
Należy je odizolować od elementów pieca nagrzewających się do wysokich temperatur! 
 

UWAGA!!! 

 

Czujniki przystosowane są do pracy na sucho, zanurzanie w cieczach typu woda, olej itp. grozi ich  

uszkodzeniem. 

 
 

PARAMETRY REGULATORA 

 
Zakres pomiaru temperatury od -20°C do +120°C 

Zakres regulacji temperatury od +10°C do +80°C 

Zasilanie 230V (+5%/-10%) 50Hz 
Dopuszczalne obciążenie łączne wyjść 4A / 920W 

Zabezpieczenie elektryczne Bezpiecznik zwłoczny maksymalnie 10A 

IP 30 

Klasa I 
 
WARUNKI GWARANCJI 
 
1. Producent gwarantuje sprawne działanie sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w 
instrukcji obsługi w okresie 30 miesięcy od daty sprzedaży, ale nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji. 
2. Ujawnione w okresie gwarancji usterki i wady będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie nie 
przekraczającym 14 dni, począwszy od daty przyjęcia produktu do naprawy. 
3. W celu usunięcia usterki Reklamujący powinien dostarczyć produkt osobiście lub za pomocą poczty na adres podany 
poniżej. 
4. Dostarczony sprzęt powinien być: kompletny, czysty, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (ewentualnie 
zastępczym) wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub 
uszkodzenia produktu (np. powstałe w czasie transportu) wynikające z jego niewłaściwego opakowania, obciążają 
wyłącznie Kupującego. 
5. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą czynności przewidziane w instrukcji obsługi, bieżące konserwacje, 
przeglądy, czyszczenie, regulacja, sprawdzenie działania oraz inne czynności, do wykonywania których zobowiązany 
jest użytkownik we własnym zakresie. Ewentualne czyszczenie sprzętu oraz inne wymienione w tym punkcie czynności 
dokonywane są na koszt Kupującego według cennika Serwisu Centralnego i nie będą traktowane jako naprawa 
gwarancyjna. 
6. Gwarancja nie są objęte: 
- uszkodzenia mechaniczne; 
- przewody zasilające, wtyki, bezpieczniki, itp.; 
- uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użytkowania, konserwacji 
i przechowywania lub używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; 
- produkty, w których osoby nieupoważnione przez gwaranta, dokonywały przeróbek, zmian konstrukcyjnych, napraw 
lub innych ingerencji (stwierdzenie takiego faktu powoduje utratę gwarancji); 
- uszkodzenia i wady powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych 
7. Karta gwarancyjna niewłaściwie wypełniona (bez pieczęci punktu sprzedaży, bez wpisanej daty sprzedaży), ze 
śladami poprawek lub nieczytelna, jest nieważna. 
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa. 
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UWAGA! 
Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, bez wpisanej daty sprzedaży, pieczątki 
punktu sprzedaży, ze śladami poprawek lub nieczytelna na skutek zniszczeń, jest nieważna. 

 
SERWIS 
 
28-300 Jędrzejów 
ul. Św. Barbary 40 
tel. +48 694 087 469 
biuro@k2electronics.pl 
Czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9:00 – 17:00 

 PRODUCENT 
 
K2 Electronics Konrad Jaszczyk 
28-300 Jędrzejów 
ul. Słowiańska 6a/13 
konrad.jaszczyk@k2electronics.pl 
tel. +48 607 93 68 86 

 

 
DATA, PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
 

Lp. Data 
zgłoszenia 

Data 
wykonania 

Przebieg naprawy Pieczątka zakładu 
 

     

 


