
KARTA GWARANCYJNA  
 

Dziękując za wybranie naszego produktu, informujemy, że posiada  

on 2 letnią gwarancję licząc od daty sprzedaży oraz został dopuszczony  

do sprzedaży na podstawie następujących dokumentów:  

● Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 2/Tece/2017  

na rozdzielacze mosiężne do instalacji ogrzewania płaszczyznowego                  

i grzejnikowego oraz do instalacji wody zimnej i ciepłej 

● CE Deklaracja zgodności – wystawiona przez producenta pompy  

   – firmę WILO 

TYP pompy w urządzeniu RS 15-4.0; RS15-6.0; YONOS PARA 15-6.0 * 

 

Data produkcji urządzenia: ........................................................................... 

 

Data sprzedaży:  ........................................................................... 
 

 
Pieczątka i podpis sprzedawcy: ........................................................................ 

 

 
Pieczątka i podpis ………………………………………..…………………... 

 

montującego urządzenie …………………………………………………..…. 

 

Data montażu ……………………………………………………………..…. 

 

 

 

 

 
(* właściwe podkreślić) 

WARUNKI GWARANCJI 
 

1. „TECE” Sp. z o.o., zwana dalej GWARANTEM zapewnia 

Użytkownikowi sprzęt najwyższej jakości, na który udziela dwuletniej 

gwarancji bezawaryjnej pracy licząc od daty sprzedaży ale nie dłużej 

niż 30 miesięcy od daty produkcji.  

Gwarancja obejmuje wady powstałe z winy producenta. 

Gwarancja traci ważność w przypadku: 

● uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu, niezgodnego  

   z załączoną instrukcją , 

● dokonania samodzielnych przeróbek, 

● nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji – patrz instrukcja  

   produktu, 

● uszkodzeń produktu wynikających ze złej jakości wody  

   i przewodów instalacyjnych, 

● nie wzbudzenia pompy po okresie przestoju (pompa tradycyjna)  

   lub nie uruchomienia programu odpowietrzenia pompy (pompa  

   elektroniczna) 

Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni 

od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności dokonania oględzin na 

miejscu montażu termin ten może być wydłużony. 

2. Odpowietrzenie i 1-sze uruchomienie układu pompowego 

W przypadku pomp typu RS przed podłączeniem do prądu sprawdzić czy 

wirnik pompy obraca się. W tym celu należy odkręcić korek na osi silnika i 

śrubokrętem płaskim (wsunąć do odsłoniętej tulei do oporu) spróbować 



obrócić silnik (będzie wyczuwalny mały opór). Czynność tę należy 

powtarzać po każdym dłuższym niż 3 dni postoju pompy. 

W przypadku pomp elektronicznych YONOS PARA należy najpierw 

uruchomić program automatycznego odpowietrzenia pompy "air" poprzez 

odpowiednie ustawienie pokrętła regulacyjnego. 

3. Roszczenia z tytułu gwarancji producenta będą rozpatrywane tylko z 

fakturą zakupu lub wypełnioną kartą gwarancyjną. 

 

UWAGA! 

Na połączeniu mieszacza pompowego z rozdzielaczem ogrzewania 

podłogowego zastosowane są uszczelki fibrowe. W przypadku używania 

sprężonego powietrza do wykonywania próby szczelności należy te 

uszczelki zdemontować, zanurzyć w wodzie  i powtórnie zamontować. Nie 

należy dokręcać połączenia śrubunkowego na sucho. Podczas napełniania 

instalacji mogą wystąpić niewielkie przecieki, które po namoknięciu 

uszczelek ustąpią. 

W przypadku stosowania środków antyzamrożeniowych lub inhibitorów 

korozji do instalacji należy sprawdzić czy środki te mogą współpracować  

z poliamidem lub poliwęglanem. 

 

   
 „TECE” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 61; 57-100 Strzelin;  

tel. (0 71) 38 39 100, fax (071) 38 39 101 

Serwis: (071) 38 39 132, 506 055 898. 


