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FERRO F2006/F2006TXT6 
 

1. CARACTERISTICILE  APARATULUI 

 

 Două setări de temperatură: comfort și   economică 

 Prevăzut pentru lucrul în instalațiile de încălzire și climatizare 

 Menținerea memoriei EEPROM 

 Intervalul de măsurare a temperaturii: 0 ~ 50°C 

 Intervalul de reglare a temperaturii: 5 ~ 35°C în modul de conlucrare cu centrala c.o.; 

5 ~ 45°C în modul de încălzire in pardoseală 

 Setarea temperaturii: la fiecare 30 min 

 Frecvența de testare a temperaturii: la fiecare 1 minut 

 Intervalul de corectare a măsurării temperaturii: ± 2°C 

 Scara temperaturii: 0.2°C (rulare rapidă în față după apăsarea + sau – timp de 3 

secunde) 

 Histeresis (diferența cuplează/decuplează): 0.4°C sau 1.0 °C la alegerea utilizatorului 

(nastawa = setare/parametru, wylacz = decuplează, zalacz = cuplează,tryb = mod, 

ogrzewanie = încălzire, chlodzenie = răcire) 

 

 
 

 Exactitatea indicațiilor de temperatură: 0.1°C 

 Program independent pentru fiecare din cele 7 zile ale săptămânii 

 Timpul  prezentat în format 24  ore 

 Alimentarea termostatului: proprie, două baterii alcaline AA1,5V DC LR 6 

 Lămpiță de control de descărcare a bateriilor (semnalizează căderea de tensiune sub 

2.4VDC) 

 Ieșirea termostatului: 16 (3.5) A / 250 V AC,fără potențial,SPDT 

 Dimensiuni (lungime/înălțime / lățime): 132.5 x 85 x 27.6mm 

 Declarația de conformitate CE este publicată și disponibilă pe pagina de internet 

www.ferro.pl 

 

2. SELECTAREA  LOCULUI  DE  MONTAJ 

 

Pentru asigurarea lucrului eficient al termostatului vă rugăm să respectați următoarele 

recomandări privind locul de montaj al dispozitivului. 

(1) Termostatul este prevăzut pentru montajul pe pereții interiori ai incintelor, la o înălțime 

de aprox. 1,5 m de la podea. 

(2) Evitați locurile însorite, aproape de aparatele de răcire sau încălzire, imediat lângă ușă, 

ferestre sau alte localizări asemănătoare , unde măsurarea temperaturii poate fi ușor 

perturbată de condițiile externe. 

(3) Evitați locurile cu circulație slabă de aer, de ex.acoperite de mobilă. 

(4) Evitați locurile umede, din cauza influenței negative a umidității asupra durabilității în 

exploatare a dispozitivului. 

(5) Înainte de începerea montajului trebuie verificat dacă au fost terminate lucrările de 

reparații și dacă suprafața de montaj nu este acoperită cu gips sau vopsea proaspătă.  

(6) Nu este necesară stabilizarea termostatului cu polobocul înainte de montaj. 

(7) Surplusul de cabluri se vor introduce la loc în perete în timpul reglării amplasării 

dispozitivului. Dacă rămâne o fantă, ea va trebui umplută cu material neinflamabil. 

(8) Introduceți bateriile, respectând polaritatea. 

Pentru asigurarea lucrului eficient al termostatului vă rugam să respectați recomandările 
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privind locul de montaj al termostatului. 

 

 

Montajul termostatului trebuie să fie efectuat de către personal calificat. Nu 

instalați termostatul care prezintă defecțiuni mecanice. 
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3. ASPECTUL  EXTERIOR  AL  TERMOSTATULUI 

 

 
 

CORPUL 

1. HOLD – cuplarea duce la trecerea termostatului pe modul de lucru manual. 

Termostatul menține temperatura setată indiferent de setările programate. Apăsarea 

încă ă dată a butonului HOLD duce la revenirea la setările programate. 

2.  Temperatura economică – cuplarea ei indică temperatura setată momentan a 

temperaturii economice 

3. Temperatura confortabilă – cuplarea ei indică temperatura setată momentan a 

temperaturii confortabile. 

4. Setarea ceasului. 

5. Reset termostat. 

6. Butonul de selecție a zilelor săptămânii utilizate la programarea termostatului. 

7. 8. Butoane universale de setare  creștere, scădere   

 

AFIȘAJUL 

 9. Modificarea temporară a temperaturii – la modificarea manuală a temperaturii cu 

butoanele de setare apare cuvântul MANUAL. 

 10. Simbol care înseamnă cuplarea și lucrul aparatului controlat. 

 11. Indicarea orei actuale. 

 12. Ziua actuală, unde 1 înseamnă luni, iar 7 duminică, aici : miercuri. 

 13. Indicarea temperaturii actuale. 

 14. Marcarea orelor în sistem de 24 ore. 

 15. Simbolul  care se află deasupra sau sub denumirea orelor, stabilește intervalul orar 

de lucru al termostatului în temperatură confortabilă. 

 16. Simbolul  care se află deasupra sau sub denumirea orelor, stabilește intervalul 

orar de lucru al termostatului în temperatură economică. 

 

4. DESCHIDEREA  TERMOSTATULUI 

 

Cu o șurubelniță cu cap crestat slăbiți șurubul care blochează carcasa. Despărțiți panoul de 

bază, fiind atenți la balamalele aflate pe partea dreaptă a termostatului. 
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5. SELECTAREA  MODULUI  DE  LUCRU AL  TERMOSTATULUI  ȘI  ÎNLOCUIREA  

BATERIILOR 

 

J4. 
RĂCIRE 

 

J4. selectarea 
tipului de 
lucru încălzire 
sau răcire 

J4 
ÎNCĂLZIRE 

 

  

J1 – selectarea senzorului: de pardoseală sau ambient. 

Funcție activă doar în cazul setării jumperului J4 pe încălzire. 

 

 

J1. 
PARDOSEALA 

 
Termostatul 
este controlat 
cu semnal din 
senzorul din 
pardoseală 

J1. 
AER 

 
Termostatul este 
controlat cu 
semnal din 
senzorul 
ambiental 

BAT. LO RELAY OFF 
 

Funcția de protecție decuplată 
 

BAT. LO RELAY OFF 
 

Funcția de protecție cuplată 

 

 

Funcția de protecție contra lucrului necontrolat al instalației de încălzire în cazul 

căderii de tensiune ( descărcare) a bateriilor (nu se referă la versiunea F2006 TXT6). 

Cuplarea funcției provoacă decuplarea automată a aparaturii controlate în cazul căderii de 

tensiune a bateriilor sub 1,4V; releul este deconectat (contactele NO și COM deschise), iar 

măsurarea temperaturii este oprită. 

Pentru a cupla această funcție trebuie comutat jumperul conform descrierii din desenul 

alăturat. 

Pentru alimentarea termostatului trebuie utilizate baterii alcaline de tip AA. 

La înlocuirea lor fiți atenți la polaritate. 
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6. SCHEMA  DE  CUPLARE  A  TERMOSTATULUI 

 

În sistem cu încălzirea in pardoseală.(mata grzejna = vată minerala, czujnik podlogowy= 

sensor de pardoseală, przewod = cablu, ochronny = de protecție) 

 

 

În sistem cu cazanul pe bază de gaz. (kociol gazowy = cazan pe gaz, urządzenie grzewcze = 

aparatura/instalație de încălzire, ochronny = de protecție) 

 

 

În sistem de încălzire/climatizare 
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7. REGLAREA  HISTERESIS (DIFERENȚA  CUPLAT/DECUPLAT) 

 

1. Fixati butonul în poziția START. 

 

 
 

2. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butoanele  și . 

3. Folosind butonul  sau  și observând indicațiile de pe afișaj setați histeresis 0.4°C 

sau 1°C. 

4. După cinci secunde setarea va fi memorată, iar aparatul își reia lucrul. 

 

8. CORECTAREA  MĂSURĂTORII  DE  TEMPERATURĂ 

 

1. Butonul în poziția „PN.” 

 

 
 

2. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul HOLD și . 

3. Folosind butoanele   sau  și observând indicațiile de pe afișaj setați corectarea 

măsurătorii de temperatură de la +2°C la -2°C. 

4. După cinci secunde setarea va fi memorată, iar aparatul își reia lucrul. 

 

INSTRUCȚIUNI  DE  PROGRAMARE 

 

9. SETAREA  OREI 

 

1. Butonul în poziția START. 

2. Pentru a modifica ora apăsați butonul . 

3. Cu ajutorul butoanelor  și selectați ziua săptămânii. 

4. Pentru a seta ora trebuie din nou apăsat butonul . 

5. Cu ajutorul butoanelor   și  setați ora corectă. 

6. Repetați secvența  și   /  pentru setarea minutelor. 

7. După cinci secunde setarea va fi memorată, iar aparatul își reia lucrul. 
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10. MODIFICAREA  TEMPERATURII  SETATE 

1. Butonul în poziția START. 

 

 
 

2. Pentru a face posibilă modificarea setării  apăsați butonul . 

Pentru a face posibilă modificarea setării  apăsați butonul . 

3. După apăsarea din nou a butonului  sau valoarea setării pe afișaj va începe să 

pulseze. 

4. Cu ajutorul butoanelor   și   setați temperatura aleasă. 

5. După cinci secunde setarea va fi memorată, iar aparatul își va relua lucrul. 

 

Utilizând doi parametri de setare a temperaturii și 48 de intervale de timp pentru fiecare din 

cele 7 zile ale săptămânii, utilizatorii pot adapta timpul de valabilitate al temperaturilor și  

în acest fel asigură confortul termic optim. 

 

11. SETAREA  PROGRAMELOR  PENTRU  DIFERITELE  ZILE  ALE  SĂPTĂMÂNII 

 

1. Butonul fixat pe ziua săptămânii selectată pentru programare (pe exemplul prezentat 

pe desen  a fost selectată ziua de miercuri). 

 

 
 

2. Afișajul va arăta ca în desenul de mai jos: 

 

 
 

 Intervalul corespunzător de timp va fi selectat cu ajutorul butoanelor   și  . 

Pentru simplificare, la selecție va fi afișat timpul intervalului precum și pulsația 

simbolului sau 

2. Pentru a modifica temperature de la la   apăsați corespunzător butonul sau  . 

Fiecare apăsare a  sau   duce la programarea temperaturii în intervalul  0,5 oră. 

3. IMPORTANT! După programarea celor 7 zile ale săptămânii, butonul va fi rotit înapoi 

în poziția START. Termostatul începe automat realizarea programului setat. 
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12. SETĂRI  DE  FABRICAȚIE 

 

Temperaturile programate din fabricație: 

Modul de încălzire 20.4°C  16.2°C 

Modul de climatizare 22.0°C  25°C 

 

 
 

Intervalele de timp programate din fabricație:  

Luni – Vineri   de la 6:00 la 22:00   de la 22:00 la 6:00 

Sâmbătă – Duminică  de la 7:00 la 22:30  de la 22:30 la 6:30 

 

13. DECONECTAREA  PROGRAMULUI (lucrul cu setare permanentă) 

 

1. Butonul în poziția START. 

 

 
 

2. Pentru a deconecta programul și seta temperatura de lucru cu setare permanentă, 

apăsați butonul HOLD. Pe afișaj apare „Temp Set” (setarea temperaturii) și „Hold” 

(program decuplat). 

3. Cu ajutorul butoanelor   și  setați temperatura aleasă. 

4. Afișajul va pulsa timp de aprox. 8 s după setarea temperaturii alese, iar apoi va indica 

temperatura actuală a mediului înconjurător. Termostatul va începe lucrul cu setarea 

permanentă. De la acel moment termostatul va menține o temperatură permanentă, 

setată de către utilizator, indiferent de program. 

5. Pentru a reveni la realizarea programului trebuie apăsat butonul HOLD. 

 

14. SETAREA  PROTECȚIEI  ANTI-ÎNGHEȚ 5°C 

 

1. Butonul în poziția START. 

 

 
 

2. Apăsați și țineți apăsat timp de 5 s HOLD. Pe afișaj apar literele „A-F”. 

3. A fost pornită funcția de protecție anti-îngheț. Independent de momentul conectării, 

această funcție este activă până la ora 0:00 luni. 
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4. Pentru a decupla funcția de protecție anti-îngheț și a reveni la realizarea programului 

trebuie din nou apăsat HOLD. 

 

15. MODIFICAREA  TEMPORARĂ  A TEMPERATURII 

 

1. Butonul în poziția START. 

2. Apăsați butonul    sau , pentru a afișa setarea actuală sau . 

3. Cu ajutorul butoanelor   și  setați temperatura aleasă. 

4. Afișajul va pulsa timp de 8 secunde după setarea temperaturii alese, iar apoi va reveni 

ecranul principal al afișajului. Termostatul începe să lucreze cu modificarea temporară a 

temperaturii. Realizarea programului va fi suspendată până în momentul primei 

modificări de la la   sau invers. Pe ecranul principal al afișajului , pe perioada 

lucrului cu modificarea temporară a temperaturii în respectivul interval de timp, va 

dispărea simbolul sau   și apare cuvântul MANUAL.  

5. Pentru a reveni la realizarea programului, rotiți butonul în orice parte și reveniți la 

poziția  START. 

 

 

16. CUPLAREA  SENZORULUI  DE  PARDOSEALĂ 

1. Conectați senzorul din pardoseală la clemele 4 și 5 în termostat. 

2. Resetați termostatul. 

3. Termostatul lucrează pe baza indicațiilor de temperatură ale senzorului din pardoseală. 

Se mărește intervalul temperaturii controlate până la 45°C. Senzorul standard de 

temperatură nu este activ. 

 

17. REVENIREA  LA  SETĂRILE  DE  FABRICAȚIE 

 

1. Apăsați simultan butoanele  HOLD și  și ținându-le apăsate, apăsați și butonul  

RESET. 

2. Dați drumul butoanelor. 

3. Apăsați de două ori butonul HOLD și din nou RESET. 
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FERRO F2006 ÎN  VERSIUNEA  FĂRĂ  FIR TXRX 
 

1. DESCRIERE  GENERALĂ 

Termostatul programat de temperatură FERRO F2006, versiunea fără fir TXRX, din punct de 

vedere al programării corespunde modelului cu fir. La set sunt atașate instrucțiunile de utilizare 

ale respectivului model cu fir. Diferența constă în modul de transmitere a semnalului: 

cuplează/decuplează. 

În termostatul FERRO TXRX semnalul este transmis prin radio ceea ce elimină necesitatea 

introducerii de cablu între termostatul FERRO F2006 TX și dispozitivul controlat de receptorul 

RX. 

Domeniul de lucru al dispozitivului este în mare măsură dependent de materialele din care a 

fost construită clădirea. FERRO F2006 TX împreună cu receptorul RX asigură un interval pe 

teren deschid de aprox. 100 m. În clădiri această distanță ajunge la 30 m, ceea ce în practică 

înseamnă trecerea semnalului prin câteva etaje. La construcțiile din beton armat acest semnal 

este foarte mult micșorat , iar câmpul scade. 

 

Câmpul aparatului poate fi mărit prin utilizarea amplificatorului de semnal  WSRX. 

 

 

Indicatorul de descărcare a bateriilor va fi vizibil atunci când tensiunea 

bateriilor va ajunge la nivelul minim admis. Se recomandă înlocuirea 

bateriilor  cu altele noi, alcaline, în fiecare sezon. Dacă va fi necesar va 

trebui să reprogramăm termostatul. 

 

 

 

 

2. ASPECTUL  EXTERIOR 

 

1. Semnalizarea recepției semnalului din emițător – dioda verde 

2. Semnalizarea cuplării aparatului care recepționează ( de ex. instalația de căldură) – 

dioda roșie 

3. Întreruptorul lucrului continuu al instalației de căldură ( posibilitatea cuplării 

în cazul defecțiunii sistemului). În modul de lucru automat comutatorul 

trebuie să fie în poziția 0. 

4. cablu de ieșire 

5. conectoare de ieșire – fără tensiune 

- contacte COM – NO deschise normal (cel mai des utilizate) 

- contacte COM – NC închis normal 

6. Antena – în timpul lucrului trebuie să fie maxim extinsă 
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3. PRIMA  PUNERE  ÎN  FUNCȚIUNE  A  TERMOSTATULUI  FĂRĂ  FIR FERRO 

F2026TXT6 

 

În receptor există tensiune periculoasă pentru viață de aceea în timpul 

instalării trebuie decuplată sursa de alimentare cu energie electrică, iar 

montajul trebuie efectuat de către un electrician autorizat. Nu montați 

termostatul care este mecanic deteriorat. 

1. Introduceți baterii alcaline noi; 

2. Introduceți la maxim antena telescopică în receptorul RX; 

3. După câteva secunde ar trebui să pulseze dioda verde LED – receptorul se află în 

câmpul emițătorului. Pentru a verifica câmpul, după conectarea setului TXRX, timp de 1 

minut emițătorul trimite semnal la fiecare 3 secunde ( dioda verde pulsatorie). Apoi 

procesul este repetat, la fiecare 1 minut și durează aprox.1 secundă. Lipsa semnalizării 

înseamnă câmp insuficient. 

4. Dioda rosie luminiscentă înseamnă conectarea instalației de încălzire ( sau răcire). 

 

4. PROTECȚIE 

1. Dacă din cauza perturbațiilor de transmisiune, de ex.de către un impuls puternic 

electromagnetic sau scăderea tensiunii în baterie în FERRO F2006 TXT6 modulul de 

recepție RX nu recepționează cupalrea sau decuplarea timp de 7 cicluri, instalația de 

căldură va fi decuplată. Această protecție împiedică supraîncălzirea instalației. După 

eliminarea cauzei perturbației, sistemul revine automat la lucru. Excepție face 

schimbarea bateriei care este legata de programarea termostatului FERRO F2006 

TXT6. 

2. Suplimentar, receptorul RX este dotat cu sistem anti-îngheț. Această funcție este 

activă numai în cazul pierderii, lipsei de comunicare a emițătorului cu receptorul 

(baterii descărcare, perturbații). Această stare este semnalizată de pulsația rapidă a 

diodei verzi LED și apare după 7 impulsuri de la emițător nerecepționate. Dacă 

această stare se menține mai mult, receptorul este cuplat automat la fiecare 3 ore 

câte 20 de minute pentru a nu ajunge la răcirea incintelor. În momentul reluării 

comunicării (dispariția perturbațiilor, înlocuirea bateriilor) receptorul decuplează 

automat sistemul și tot automat revine la lucrul cu emițătorul TX. 

7. Semnalul trimis la receptorul RX are caracter de transmisie codificată numerică. Face 

posibil lucrul, pe o suprafață mica, a mai multor termostate FERRO F2006 TXT6 fără 

teama de perturbații reciproce. 

  

ATENȚIE: utilizând 2 receptoare RX,trebuie să păstrăm o distanță de min. 0,5 

m. Termostatele fac întotdeauna pereche cu receptorul cu același număr de 

cod și nu există posibilitatea de înlocuire a unui singur modul. Codul se găsește 

pe receptorul RX (eticheta pe partea mufei) și termostatul F2006TXT6 (emițătorul) pe 

partea stângă a locașului bateriilor sau pe carcasă spate. 
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Dacă totuși în acest domeniu apar suspiciuni, vă rugăm contactați distribuitorul sau 

producătorul. 

 

 

5. ACȚIUNEA 

Din cauza transmisiunii unidirecționale a semnalului și a siguranței utilizatorului instalației de 

încălzire (sau răcire), FERRO F2006 TXT6 trimite la fiecare minut un semnal scurt, codificat, de 

confirmare a stării releului receptorului RX. Este semnalizat prin aprinderea diodei verzi, pentru 

aprox. 1 secundă. Din această cauză indicatorul cuplării termostatului poate fi activ mai 

devreme decât aparatura controlată este cuplată. Diferența de timp nu poate fi mai mare de 1 

minut. O situație asemănătoare poate apărea la decuplarea instalației de încălzire. Având în 

vedere capacitatea termică a clădirilor, nu are nicio importanță în acest caz pentru economia 

controlului și nu influențează costul căldurii. 

 

 

La termostat pot fi cuplate instalații electrice, de gaz, de ulei, de putere mai mare 

decât rezultă din sarcina admisibilă a contactelor exclusiv prin intermediul 

comutatorului intermediar cu o putere și acțiune corespunzătoare pentru aparatul 

executiv. În cazul unor nelămuriri vă rugăm să întrebați distribuitorul sau 

producătorul. 

 

 

Trebuie evitate sarcini mari inductive și de capacitate deoarece duc la arderea contactelor 

releului. 

 

 

 

Lampa de control verde pe receptorul RX semnalizează: 

 recepționarea semnalului de la emițător – se aprinde la fiecare 1 minut pentru aprox.  

1s, 

 lipsă comunicare – semnalizat cu pulsație rapidă (apare după 7 conectări nepreluate). 

Pulsația rapidă a diodei verzi înseamnă de asemenea: 

6. distanță prea mare de la emițător la receptor (a se micșora distanța). 

7. baterii descărcate (a se înlocui cu baterii noi, alcaline).Bateriile parțial descărcate pot 

duce la micșorarea câmpului semnalului – se recomandă schimbarea bateriilor. 

 

Dioda roșie semnalizează cuplarea funcției de încălzire a cazanului ( sau lucrul altui aparat). 

 

 

6. SCHEMĂ DE  EXEMPLIFICARE  CONECTARE  SET  FERRO TXRX 

Schemele prezentate sunt simplificate și nu conțin toate elementele necesare lucrului corect.  

 

Cu aparat alimentat 230V AC 

1. conector electric 

2. cablu de ieșire, contacte folosite COM – NO – (normal 

deschis) 

3. Antenă 

4. Modul RX (receptor) 
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5. Termostat FERRO F2006 TXT6 amplasat în orice incintă 

(emițător) 

 

În sistem cu cazanul cu gaz 

 

1. conector electric 

2. cablu de ieșire, contacte folosite COM – NO – (normal deschis) 

3. Antenă 

4. Modul RX (receptor) 

5. Termostat FERRO F2006 TXT6 amplasat în orice incintă (emițător) 
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În sistem cu pompa C.O. 

 

 

  

 

1. cazan C.O. 

2. supapă de închidere 

3. filtru cu sită 

4. pompă C.O. 

5. supapă de retenție 

6. receptor căldură-calorifer 

7. Termostat FERRO F2006 TXT6 

amplasat în orice incintă(emițător) 

8. Modul RX (receptor) 

9. Antenă 

10. conector electric 

11. cablu de ieșire, contacte folosite COM – 

NO – (normal deschis) 

 

7. AVARII  TIPICE  ȘI  MODUL  LOR  DE  REZOLVARE 

1. Termostatul nu cuplează instalația de căldură: 

• înlocuiți bateriilor cu unele noi, alcaline; 

• resetați termostatul și setați din nou programele; 

• schimbați locul de amplasare al termostatului; 

• verificați dacă diodele (rosie și verde) pe receptor indică corect funcțiile; 

• verificați dacă receptorul este conectat corect la instalația pe care o controlează; 

• decuplați receptorul de la instalația pe care o controlează și verificați dacă instalația 

funcționează corect fără setul termostat - receptor; 

• verificați dacă numerotarea pe termostat și receptor este aceeași; 

• trageți antena telescopică cât se poate de mult în exterior. 

 

2. Înscrisul OFF pe afișaj: 

 reveniți la setările de fabricație ale termostatului. 

3. Clipire intermitentă ritmică a afișajului LCD pe termostat: 

• înlocuiți bateriile cu altele noi, alcaline; 

• resetați termostatul și setați din nou programele 

 

4. Pulsațiile indicatorului bateriilor sau inscripția Low pe afișaj : 

• înlocuiți bateriile cu unele noi, alcaline; 

• verificați curățenia contactelor bateriilor. 

 

5. Lipsa semnalizării conectării pe afișajul LCD înseamnă instalație deconectată: 

• verificați setarea microcomutatoarelor pe termostat; 

• verificați setarea parametrilor de lucru ai termostatului – ziua, ora, temperatura. 

 

6. Instalația de încălzire lucrează încontinuu, indiferent de setările termostatului: 

• verificați dacă întrerupătorul lucrului continuu se află în poziția 0. 
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8. DATE  TEHNICE  ALE  RECEPTORULUI  RX 

Tensiunea de alimentare 230V AC 50/60Hz 

Sarcina maximă 5A AC 

Clasa de protecție II 

Frecvența de lucru 433,92 MHz 

Lungimea cablului de ieșire 2m 

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 112x61x68 mm 

Produsele seriei TXRX îndeplinesc directivele UE: EMC, LVD și R & TTE 

Declarația de conformitate CE publicată și disponibilă pe pagina de internet: 

www.ferro.com.pl 
 

În cazul reclamației trebuie să livrați tot setul FERRO TXRX împreună cu 

certificatul de garanție la punctul de vânzare (vezi condiții de vânzare). 

 

9. COMPONENȚA  SETULUI 

a) FERRO F2006 TXT6 

b) Modul RX  

c) consola sub termostat 

d) instrucțiuni 

e) baterii alcaline 

 

INFORMAȚII  PRIVIND  RECICLAREA  DEȘEURILOR  ELECTRONICE 

Am depus toate eforturile ca acest termostat să lucreze cât mai mult. Acest 

aparat se uzează totuși în mod natural. Dacă nu va îndeplini cerințele Dvs, 

vă rugăm să îl predați la punctul de colectare a deșeurilor electronice, iar 

bateriile consumate la punctul de depozitare corespunzător. Preluarea gratis 

a aparatelor este realizată de către distribuitorii locali de aparatură 

electronică. 

Reciclarea incorectă a deșeurilor electronice duce la poluarea inutilă a 

mediului înconjurător. Ambalajul de carton vă rugăm să îl predați la 

maculatură. 

 

http://www.ferro.com.pl/
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CERTIFCAT  DE  GARANȚIE 

TERMOSTAT FERRO F2006/F2006TXT6 

 

Condiții de garanție: 

1. Se acordă garanție pe o perioadă de 24 luni de la data vânzării. 

2. Drepturile rezultate din garanția acordată sunt realizate pe teritoriul Republicii Polone. 

3. Termostatul reclamat împreună cu certificatul de garanție trebuie predate la punctul de vânzare 
sau direct la garant prin intermediul Poștei Poloneze. 

4. Termenul de soluționare este de 14 zile lucrătoare de la data primirii aparatului de către garant. 

5. Dreptul de a face orice fel de reparații îl are numai garantul, producătorul sau alt agent economic 
care acționează din împuternicirea producătorului. 

6. Garanția își pierde valabilitatea în cazul deteriorărilor mecanice, folosirii incorecte și realizarea de 
reparații de către persoane neautorizate. 

7. Garanția mărfii vândute nu exclude, nu limitează și nu suspendă drepturile cumpărătorului 

rezultate din neconformitatea mărfii cu contractul.  
 
 
 
 
 

................................................................................................................................... 
Data vânzării Nr.serie/data producției Ștampila societății și semnătura           service: tel. 

         (65) 57-12-012 

Agentul economic care acordă garanția (garantul)este: 


