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1. PRZEDMOWA 

Drogi Kliencie, 

Gratulujemy wyboru produktu Warmhaus o najnowszej technologii, z którego możesz bezpiecz-
nie korzystać i który zapewni Ci komfort przez długi czas. 

 
Modułowy sterownik zdalny „ZESTAWU INTELIGENTNEGO TERMOSTATU POKOJOWEGO WI-FI 
Warmhaus” został zaprojektowany tak, aby zapewnić idealne warunki temperaturowe o każdej 
porze, w różnych okresach dla każdego dnia tygodnia. Jednostka Termostatu i Jednostka Ste-
rująca Kotłem Dwufunkcyjnym komunikują się bezprzewodowo. 

 
Po zakończeniu montażu, zestaw jest gotowy do pracy dzięki fabrycznie zainstalowanemu har-
monogramowi. Fabrycznie zainstalowany harmonogram można zmienić w zależności od potrzeb 
użytkownika. Za pomocą aplikacji na telefon komórkowy można łatwo zdalnie sterować Inteli-
gentnym Termostatem, aby stale kontrolować wszystkie wartości ustawień oraz ustalić nowy 
harmonogram. 
Za pomocą Inteligentnego Zestawu Termostatu można regulować następujące parametry pracy 
kotła dwufunkcyjnego: 

a) Ustawienie temperatury centralnego ogrzewania (CO) 

b) Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej (CWU) 

c) Resetowanie kotła dwufunkcyjnego 

d) Tryby działania 
oraz 

- Tygodniowy harmonogram ogrzewania: można ustawić 8 różnych stref czasowych ogrzewania 

z dokładnością do 0,1 stopnia na każdy dzień tygodnia. (Łącznie 56 harmonogramów) 

- Można odczytać kody awarii kotła. 

 
Inteligentny Termostat Pokojowy Wi-Fi Recowa został zaprojektowany do zdalnego sterowania 
Twoim kotłem dwufunkcyjnym za pomocą połączenia bezprzewodowego. Aplikacja Recowa, 
którą można zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym, umożliwia sterowanie kotłem dwu-
funkcyjnym przez sieć internetową zarówno w domu, jak i poza nim. Recowa umożliwia również 
komunikację z kotłem dwufunkcyjnym i sterowanie nim (poprzez regularną komunikację między 
Jednostką Sterującą Kotłem Dwufunkcyjnym oraz Jednostką Termostatu Pokojowego za pomocą 
częstotliwości radiowej), nawet gdy w danym miejscu nie ma połączenia z Internetem. 
Chcielibyśmy przedstawić kilka ważnych wskazówek zapewniających satysfakcję z produktu 
Warmhaus: 

 
> Dokładnie zapoznaj się z tematyką i funkcjami urządzenia opisanymi w tej instrukcji; zawiera 
ona przydatne informacje na temat prawidłowego korzystania z urządzenia. 

 
> Instrukcję montażu i obsługi zestawu inteligentnego termostatu oraz instrukcję obsługi apli-
kacji mobilnej można pobrać z odpowiedniej strony produktu pod adresem www.warmhaus.com 

 
> Można ustawić harmonogram i dostosować termostat pokojowy postępując zgodnie z instruk-
cjami w aplikacji RecoWa. 

http://www.warmhaus.com/
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2. JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI? 
Instrukcja obsługi składa się z 3 głównych części: 

• Część pierwsza dotyczy montażu i autoryzowanego serwisu; opisano tam montaż Zestawu 
Inteligentnego Termostatu oraz etapy połączenia między Jednostką Sterującą Kotłem Dwu-
funkcyjnym a samym kotłem. 

• Druga część zawiera opis wszystkich programów pracy i etapów rozruchu. 

• Część trzecia dotyczy instalacji aplikacji mobilnej RecoWa na smartfonie i dostępu do Jed-
nostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym przez Internet. 

 

3. ZALECENIA OGÓLNE 
• Niniejsza instrukcja jest przeznaczona zarówno dla autoryzowanego serwisu, jak i dla użyt-

kownika. 

• Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Mają one 
na celu przedstawienie zdalnego sterowania, rozważań projektowych, specyfikacji, połą-
czeń, montażu, harmonogramów, ustawień i instrukcji obsługi Inteligentnego Termostatu. 

• System musi być zgodny z odpowiednimi normami IEC (Międzynarodowej Komisji Elektro-
technicznej). 

• Instrukcję obsługi należy traktować jako część Inteligentnego Termostatu ze zdalnym ste-
rowaniem i należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości. 

• Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy Zestaw Inteligentnego Termostatu jest kom-
pletny. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu użycia, skontaktuj się z autory-
zowanym serwisem. 

• Zestaw Inteligentnego Termostatu, którym można sterować zdalnie za pomocą telefonu 
komórkowego, powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Używanie do innych 
celów jest uważane za niewłaściwe użycie i może być niebezpieczne. 

• Produkty Warmhaus wytwarzane są zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, 
dlatego wszystkie te urządzenia muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla ludzi ani mienia. 

• Nie usuwaj części Zestawu Inteligentnego Termostatu podczas pracy. 

• Nie używaj Zestawu Inteligentnego Termostatu w pobliżu źródeł ciepła ani nie wystawiaj 

go na działanie słońca. 

 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urządzenie w następujących przypadkach: 

a. Nieprawidłowy montaż, 

b. Jeśli istnieje usterka w kotle dwufunkcyjnym, do którego jest podłączona Jednostka Steru-
jąca Kotłem Dwufunkcyjnym. 

c. Ingerencja lub modyfikacja urządzenia przez osoby nieuprawnione, 

d. Ogólny lub częściowy brak zgodności z wymaganiami instrukcji. 

 

4. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
• Przetrzyj zewnętrzną obudowę Zestawu Inteligentnego Termostatu lekko zwilżoną 

szmatką. Nie używaj detergentów ściernych ani proszkowych. 
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5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ 
1.  Zawsze czytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia i jego aparatury. 

2.  Otwarcie, rozmontowane lub niewłaściwe użycie wewnętrznych części urządzenia i jego apa-
ratury skutkuje utratą gwarancji urządzenia 

3.  Należy zwrócić uwagę aby gniazda sieciowe, do których podłączone jest urządzenie i apara-
tura miały napięcie zgodne z zalecanym w instrukcji obsługi. 

4.  Nie narażaj kabli urządzenia na kompresję ani nacisk. Podłącz złącza zasilania urządzenia do 
wtyczek i gniazdek, do których zawsze będziesz mieć dostęp. 

5.  Upewnij się, że połączenia elektryczne są podłączone do uziemionych gniazdek, aby zapobiec 
uszkodzeniu urządzenia i aparatury podczas wyładowań atmosferycznych i burzy. 

6.  Trzymaj aparaturę urządzenia z dala od wszelkiego rodzaju czynników zewnętrznych szko-
dliwych dla urządzenia, takich jak ciecze, kurz, ciepło, wilgoć itp. Uszkodzenia i awarie po-
wstałe wskutek nieprzestrzegania instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika nie są 
objęte gwarancją. 

7. To urządzenie należy zamontować zgodnie z obowiązującymi normami. 

8. To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytkowania wewnątrz budynków. 

9. Przed włożeniem baterii, sprawdź czy styki w urządzeniu oraz baterie są czyste, wyczyść je w 
razie potrzeby. Przy wkładaniu baterii zwróć uwagę na bieguny (+/-). 

10. Nie wrzucaj baterii do ognia, nie dopuszczaj do zwarcia ani nie rozmontowuj ich. Trzymaj 
baterie z dala od dzieci. 

11. W razie połknięcia baterii, natychmiast zwróć się po pomoc medyczną. 

12. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia; w tym celu dostępna jest obsługa klienta. 
Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane 
przez stroną odpowiedzialną za zgodność, mogą prowadzić do utraty prawa użytkownika do 
obsługi sprzętu. 

13. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej spraw-
ności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub nieposiadające dostatecznego doświadcze-
nia i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem lub nie zostały pouczone w zakresie 
użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

14. Dzieciom należy zapewnić odpowiedni nadzór i uniemożliwić im zabawę z urządzeniem. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE: WARMHAUS Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania ulepszeń w urządzeniu oraz do modyfikowania szczegółów  
i akcesoriów urządzenia bez zmiany podstawowych funkcji modelu opisanego  
i pokazanego w niniejszej instrukcji. 
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6. PODSTAWOWE FUNKCJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALIZUJ 

TEMPERATURĘ 

KOMFORT KIEDY CHCESZ;  

OSZCZĘDNOŚĆ KIEDY CHCESZ; 

 
Oto Zestaw Inteligentnego Termostatu Pokojo-

wego Wi-Fi z dostępem do Internetu, który umoż-

liwia ustawienie pożądanej temperatury z dowol-

nego miejsca w dowolnym czasie, za pomocą apli-

kacji mobilnej RecoWa. 

 

Inteligentny Termostat Wi-Fi, 

który zarówno słucha poleceń, 

jak i zarządza kotłem dwufunk-

cyjnym, oferuje następujące udo-

godnienia: 

 
 Regulacja temperatury w 

dowolnym pomieszczeniu 

 Dobrze widoczny, duży wy-

świetlacz z podświetleniem 

 Bardzo prosta obsługa 

dzięki zaledwie dwóm 

przyciskom 

 Wskaźnik siły sygnału 

i poziomu baterii 

 Dokładny czas internetowy 

 

    
 

Zdalne Ste-
rowanie 

Połączenie internetowe umożliwia 

sterowanie kotłem i koniecznym 

ogrzewaniem z dowolnego miej-

sca za pomocą aplikacji RecoWa 

w telefonie komórkowym. 

Oszczędność 
Energii 

Możesz natychmiast 
ustawiać wartości tem-
peratury, co pozwala 
oszczędzać energię 
bez marnowania 
czasu. 

 

Łatwość 
Użycia 

Urządzenie jest przyjazne 

dla użytkownika dzięki 

wyświetlaczowi LCD i 

symbolom wskaźnika, 

Wygoda 
Mieszkania 

Dzięki inteligentnej techno-

logii, urządzenie zwiększa 

komfort zarówno tempera-

tury, jak i życia.
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7. PROCEDURY MONTAŻU (AUTORYZOWANY SERWIS) 
7.1. ZESTAW INTELIGENTNEGO TERMOSTATU POKOJOWEGO WI-FI RECOWA 

 

 

1- Jednostka Termostatu Pokojowego 

2- Jednostka Sterująca Kotłem 
Dwufunkcyjnym  

3- wspornik do montażu na ścianie 

4- 2x Bateria alkaliczna AA 

5- Kabel zasilania z wtyczką 

6- Kabel do transmisji danych (OT– WŁ./WYŁ.)  

7- Instrukcja montażu i obsługi 

8- Śruba 

9- Kołek mocujący 

 

Rysunek 1. Zawartość opakowania Inteligentnego Zestawu Termostatu Pokojowego Wi-Fi RecoWa 

 

7.2. WYMIARY JEDNOSTKI TERMOSTATU POKOJOWEGO

 
 

  
90 mm 36 mm 

 

Rysunek 2. Wymiary Jednostki Termostatu: 118 x 90 x 32 mm
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7.3. WYMIARY I FUNKCJE JEDNOSTKI STERUJĄCEJ KOTŁEM DWUFUNKCYJNYM 
 

   
88 mm 44 mm 

 

Rysunek 3. Wymiary Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym: 137 x 88 x 44 mm 

 
Jednostka Sterująca Kotłem Dwufunkcyj-

nym: To jednostka, obsługująca kocioł dwu-

funkcyjny za pomocą protokołu OpenTherm lub 

styku przekaźnika, komunikuje się z jednostkami 

domowymi przez częstotliwość radiową i łączy 

się z siecią Wi-Fi w domu. 

 

Posiada następujące funkcje: 

• Napięcie zasilania 220 V AC. 

• Dzięki uniwersalnemu protokołowi Open-
Therm, współpracuje ze wszystkimi kotłami 
dwufunkcyjnymi Warmhaus zgodnymi ze 
standardowym protokołem. 

• Dzięki stykowi przekaźnikowemu współpra-
cuje ze wszystkimi kotłami dwufunkcyjnymi 
innymi niż OpenTherm. 

• Za pośrednictwem protokołu OT (Open-
Therm), w sposób ciągły wymienia dane z 
kotłem dwufunkcyjnym, takie jak; 

a) Informacje o płomieniu (kocioł dwufunk-
cyjny jest WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY) 

b) Rzeczywista temperatura pokojowa 

c) Ustawienie temperatury ciepłej wody użyt-
kowej (CWU), 

d) Ustawienie temperatury centralnego ogrze-
wania (CO), 

e) Kody i szczegóły awarii, 

f) Reset awaryjny 

g) Ciśnienie w instalacji centralnego ogrze-

wania 

h) Temperatura zewnętrzna (albo poprzez 

czujnik zewnętrzny, jeśli jest zain-
stalowany, lub z Internetu) 

 
 

 
 

 
Rysunek 4. Możesz dowiedzieć się więcej o urządze-

niu i jego funkcjach, korzystając z kodu QR. Możesz 

zeskanować kod QR z tyłu Jednostki Termostatu Po-

kojowego lub Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunk-

cyjnym za pomocą telefonu z inteligentnym syste-

mem operacyjnym i aplikacją do odczytu kodów QR.

13
7
 m

m
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7.4. MONTAŻ ZESTAWU INTELIGENTNEGO TERMOSTATU POKOJOWEGO WI-FI 
 
 
 
 

MODEM 

 

 

 

JEDNOSTKA STEROWANIA 

KOTŁEM DWUFUNKCYJNYM 

APLIKACJA 

MOBILNA 

RECOWA 

 
 
 

KOCIOŁ DWU-

FUNKCYJNY 

 

 

 
Kabel przesyłu danych, 

maks. 50 m 

 
TERMOSTAT 

POKOJOWY 

RECOWA 

 

Rysunek 5. Ogólny schemat połączeń dla Zestawu Inteligentnego Termostatu Pokojowego Wi-Fi Re-

coWa 
 

 
 

7.4.1.  Montaż Jednostki Sterującej Kotłem 
Dwufunkcyjnym (Odbiornik-Modem) 

Urządzenie może być zamontowane wyłącz-
nie przez Autoryzowany Serwis Warmhaus. 
Czterożyłowy kabel wymagany do podłącze-
nia do kotła dwufunkcyjnego jest zawarty w 
opakowaniu. 

 
Najpierw wyłącz kocioł dwufunkcyjny i zasila-
nie elektryczne (bezpiecznik, wtyczkę, 
gniazdko itp.), do którego jest podłączony ko-
cioł dwufunkcyjny. 

 

Aby uzyskać dostęp do punktów połączeń 
przed podłączeniem Jednostki Sterującej do 
kotła dwufunkcyjnego, należy najpierw od-
kręcić pojedynczą śrubę mocującą przednią 
pokrywę i tylną pokrywę (z tyłu, z otworami 
do zawieszania) za pomocą śrubokręta krzy-
żakowego. 

 
 

 
 

 

Rysunek 6. Odkręcanie śruby pokrywy jednostki 

sterującej kotłem dwufunkcyjnym

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE INTELIGENTNEGO ZESTAWU 
TERMOSTATU POKOJOWEGO WI-FI MUSI BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE 
PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS! 
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STEROWNIK KOTŁA 
RECOWA 

  

1  
 

Open-

thermm 

 
3 

4
 

 
 4 

 

 

 

 

  

  

 

  PŁYTA 
GŁÓWNA 

 
  

    
 TERMINAL 

  

  

 TERMINAL 

 

7.4.2.  Połączenia elektryczne Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 

50Hz 

 

 

 

 

UWAGA: MOSTEK KABLOWY B MUSI BYĆ ODŁĄCZONY PRZY POŁĄCZENIACH WŁ./WYŁ. I OPENTHERM TERMO-

STATU POKOJOWEGO. 

 

Podłączanie odbior-

nika-modemu do płyty 

głównej kotła dwufunk-

cyjnego

Rysunek 7. Podłączanie Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym do płytki drukowanej kotła 

Po zdjęciu panelu tylnego należy podłączyć 
wtyczkę przewodu zasilającego dostarczoną 
w opakowaniu produktu do gniazda zasilania 
(230 V AC) znajdującego się w lewej dolnej 
części panelu tylnego, jednakże nie należy 
podłączać wtyczki do gniazda do momentu 
wykonania wszystkich połączeń! 

 
Przed podłączeniem do kotła dwufunkcyj-
nego, sprawdź 2x czerwone kable komunika-
cyjne OpenTherm w  czterożyłowym kablu o 
przekroju 4 x 0,35 mm², jak pokazano na 
schemacie połączeń. Podłącz OT na dole po 
prawej stronie modułu radiowego do złączy 
[1 - 2], a pozostałe 2x brązowe przewody do 
złączy WŁ.-WYŁ. [3 - 4]. 

 
Aby zakończyć połączenie OpenTherm z ko-
tłem dwufunkcyjnym Warmhaus, podłącz 
końce czerwonych przewodów do pomarań-
czowych końcówek złącza. Podłącz pozostałe 
brązowe końce kabla przesyłu danych do zie-
lonych końcówek kabla złącza.  
 

Usuń pomarańczowe złącza i mostek B na pa-
nelu sterowania kotła dwufunkcyjnego. 

 

UWAGA: Upewnij się, że mostek kablowy 

WŁ.-WYŁ. w kotle dwufunkcyjnym został usu-

nięty! 

Po wykonaniu połączeń; 

• Zamknij pokrywę panelu kotła i zamon-
tuj jednostkę Zdalnego Sterowania pod-
łączoną do kotła w pozycji pionowej, aby 
zapewnić minimalną odległość 15 cm od 
kotła dwufunkcyjnego. (Upewnij się, że 
ta powierzchnia nie zawiera żadnych ma-
teriałów takich jak blacha żelazna itp., 
które uniemożliwiają komunikację ra-
diową!) 

• Po podłączeniu wtyczki MODUŁU RADIO-
WEGO do gniazdka, zaświeci się lampka 
LED, 

• Włącz kocioł dwufunkcyjny i zasil kocioł. 
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CZUJNIK 
ZEWNĘTRZNY 

CZERWONY 

CZERWONY 

BRĄZOWY 

BRĄZOWY 

BIAŁY 

BIAŁY 

POMARAŃCZOWY 

POMARAŃCZOWY 

ZIELONY 

ZIELONY 

CZUJNIK 

ZEWNĘTRZNY 

Wł./Wył. 

Sterowania 
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1) Przełącznik sterowania termostatem (włączony / wyłą-

czony) 

2) Kabel komunikacyjny sterowania włączaniem / wyłącza-

niem (brązowy) 

3) Kabel komunikacyjny kotła dwufunkcyjnego OpenTherm 

(czerwony) 

4) Kabel zasilający (230 V AC ~50 Hz) 

5) Transformator (230 V AC do 6 V AC) 

6) Przycisk przywracania ustawień fabrycznych 

7) Antena częstotliwości radiowej 

8) Światło LED 

9) Przekaźnik

 

Rysunek 8. Połączenia płyty głównej Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym 

 
 

7.4.3. Montaż Jednostki Termostatu Pokojo-
wego i instalacja baterii 

Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu Jed-
nostki Termostatu Pokojowego, włóż dwie 
baterie alkaliczne 1,5 V AA do komory baterii, 
zwracając uwagę na bieguny + i -, i zamknij 
pokrywę. Przy pierwszym włożeniu baterii 
włącza się podświetlenie i przez krótki czas 
pojawiają się wszystkie symbole. Tempera-
tura otoczenia pojawi się wówczas na wy-
świetlaczu urządzenia i automatycznie połą-
czy ono się z Dwufunkcyjną Jednostką Steru-
jącą/ MODUŁEM RADIOWYM. 

 
Gdy Jednostka Termostatu Pokojowego jest 

podłączona do MODUŁU RADIOWEGO, na 

ekranie pojawi się symbol sygnału . Jed-

nostka Termostatu Pokojowego jest teraz go-
towa do użycia. Możesz regulować tempera-

turę w pomieszczeniu za pomocą przycisków 
+ i - na urządzeniu. 

 
 

Bateria alkaliczna  
(2 x 1,5V DC) 

 

 

 

 

 
 

Pokrywa  
komory baterii 
 

 

 
 

Rysunek 9. Instalowanie baterii w Jednostce Termo-

statu Pokojowego

 

 

 
 

BRĄZOWY 

9  
CZERWONY 

 

 
4 

KABEL ZASILANIA 

(230V AC 50Hz) 

6 

Aby termostat pokojowy działał prawidłowo i wydajnie, należy używać ba-
terii alkalicznych. Nigdy nie używaj akumulatorów. Sprzęt posiada spe-
cjalne zabezpieczenie przed odwrotną instalacją baterii. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kocioł Dwu-

funkcyjny 
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7.4.4. Wydłużanie żywotności baterii 

Żywotność baterii różni się w zależności od trybu pracy. Możesz zmienić opcję podświetlenia 
wyświetlacza, aby dodatkowo wydłużyć żywotność baterii. Aby to zrobić, naciśnij jednocześnie 
przyciski (+) i (-) na termostacie 5 razy, aby przejść do menu ustawień podświetlenia (tryb 
podświetlenia na wyświetlaczu); po zmianie opcji WŁĄCZONE, która pojawia się na wyświetlaczu 
(przy opcji WŁĄCZONE, wyświetlacz będzie się świecił przez około 10 sekund w zależności od 
użytkowania) na WYŁĄCZONE (wystarczy nacisnąć przycisk (-)), podświetlenie zostanie wyłą-
czone; tym samym, po naciśnięciu przycisków termostatu podświetlenie nie włączy się, a żywot-
ność baterii zostanie wydłużona. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
7.4.5. Używanie Jednostki Termostatu Pokojowego na stole 

Jednostka Termostatu Pokojowego może być używana w stałym miejscu poprzez zamontowanie 
wspornika montażowego na ścianie, lub może być używana na stole w dowolnym miejscu, bez 
montowania, dzięki otwierającej się podpórce z tyłu urządzenia. W przypadku używania na stole, 
otwórz palcem podpórkę z tyłu panelu termostatu pokojowego. Jednostki Termostatu Pokojo-
wego można używać w pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak korytarz, salon i sypialnia, na 
płaskich powierzchniach z dala od źródeł ciepła. 

W przypadkach, gdy termostat pokojowy nie może być używany (gdy jednostka 
Sterująca Kotłem Dwufunkcyjnym jest odłączona od zasilania lub gdy nie będzie 
używana przez dłuższy czas), należy wyjąć baterie z urządzenia, aby przedłużyć 
żywotność baterii. Jeśli nie zostaną wyjęte, żywotność baterii ulegnie skróceniu, 
ponieważ termostat będzie stale komunikował się z Jednostką Sterującą Kotłem. 

 

Nie należy umieszczać go w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie pro-
mieni słonecznych, w pobliżu grzejników, urządzeń elektronicznych wytwarzających 
ciepło oraz w pobliżu drzwi i okien, w których występuje szybki przepływ powietrza. 
Nie używaj termostatu pokojowego poniżej poziomu stołu oraz 1,5 m nad podłogą, 
aby mógł on prawidłowo wykrywać średnią temperaturę w pomieszczeniu. 

 

Odległość komunikacji z Jednostką Sterującą Kotłem Dwufunkcyjnym wynosi około 
50 metrów na otwartej przestrzeni (przy bezpośredniej widoczności między urzą-
dzeniami, bez żadnych przeszkód). Podana odległość może się różnić w zależności 
od konstrukcji budynku, ściany, rodzaju i grubości materiału drzwi. 
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7.4.6. Montaż Jednostki Termostatu Pokojowego na ścianie 

Oddziel wspornik do montażu ściennego od Termostatu Pokojowego, delikatnie naciskając go 
od góry i pociągając w przeciwnym kierunku; używając poziomicy, upewnij się, że dwa otwory 
na śruby na wsporniku montażowym są w pozycji umożliwiającej utrzymanie Jednostki Termo-
statu Pokojowego równolegle do podłogi i zaznacz je ołówkiem. 

 
W zaznaczonych miejscach wywiercić otwory pod kołki mocujące (Ø 6 mm); po zainstalowaniu 
kołków mocujących, zamontuj wspornik do montażu ściennego na ścianie za pomocą śrub znaj-
dujących się w opakowaniu. Umieść Termostat Pokojowy w uchwycie ściennym, dopasowując 
zatrzaski i delikatnie go naciskając (upewnij się, że podpórka jest całkowicie zamknięta). 

 
Jednostka Termostatu Pokojowego jest teraz gotowa do użycia. Możesz regulować temperaturę 
w pomieszczeniu za pomocą przycisków + i - na urządzeniu. 

  
Rysunek 10. Wyjmowanie wspornika do zawieszania na ścianie Jednostki Termostatu Pokojowego oraz 

montaż na ścianie 

 

Termostat pokojowy należy zamontować w 
odległości od 1,25 do 1,5 m od podłogi, aby 
mógł dokładnie wykrywać średnią tempera-
turę w pomieszczeniu. 

 
występuje szybki przepływ powietrza w ob-
szarach mieszkalnych, takich jak korytarz, sa-
lon i sypialnia. 

 

Urządzenie musi znajdo-
wać się co najmniej 30 cm 
od drzwi i okien, które są 
otwarte dla przepływu po-
wietrza. 
Urządzenie należy trzymać 
z dala od urządzeń elektro-
nicznych wytwarzających 
ciepło, bezpośredniego na-
słonecznienia, grzejników i 
nie należy umieszczać go 
w pobliżu drzwi i okien, w 
których 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Rysunek 11 Właściwe i niewłaściwe miejsca montażu termostatu po-

kojowego
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7.5. FUNKCJE JEDNOSTKI TERMOSTATU POKOJOWEGO 

• Naciśnięcie przycisków włącza podświetlenie i przekazuje wszystkie zmiany temperatury 
(± 0,1 stopnia) oraz zmiany ustawień do Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym. 

• Wyświetla pożądaną temperaturę zadaną. 

• Pozwala ustawić pożądaną temperaturę. 

• Wyświetla kody awarii/błędów kotła dwufunkcyjnego. 

• Wyświetla stan baterii i siłę sygnału oraz przesyła do aplikacji mobilnej. 

• Wskaźniki trybu pracy są wyświetlane jako skróty w języku angielskim. 

• Dzięki specjalnemu szyfrowaniu i różnym pasmom częstotliwości, urządzenia w domu lub 
w sąsiednich domach nie mogą zakłócać komunikacji pomiędzy sobą. 

 
 

 

 
 
 

Zegar cy-
frowy 

 
Siła sygnału ra-
diowego 

 
 
 
 

Symbol awa-
rii/błędu 

 

Przycisk regulacji temperatury 
(+) 

Symbol poziomu  
baterii 

Symbol jednostki tempe-
ratury (°C/°F) 

 

Wyświetlanie wartości tempe-
ratury/kodu błędu 

 
 
 

Przycisk regulacji temperatury 
(-) 

 
 

Rysunek 12. Symbole i opisy na wyświetlaczu Jednostki Termostatu Pokojowego 

 

 

8 ROZRUCH I EKSPLOATACJA 
Urządzenie przesyła pomiary temperatury w pomieszczeniu do Jednostki Sterowania Kotłem 
Dwufunkcyjnym w zaszyfrowanej postaci za pomocą specjalnej metody komunikacji. Wykonuje 
ono pomiar na początku każdej minuty. Jeśli następuje zmiana temperatury w pomieszczeniu, 
przekazywana jest ona do Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym. Jeśli użytkownik zmieni 
zadaną temperaturę docelową, temperaturę ogrzewania, temperaturę ciepłej wody użytkowej 
(CWU) i tryb pracy, informacja ta jest natychmiast przekazywana do Jednostki Sterującej Kotłem 
Dwufunkcyjnym, bez czekania na początek minuty. 
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Nawet w przypadku braku zmiany, urządzenie zawsze komunikuje się po upływie nastawionego 
czasu (1 min, 5 min, 10 min, 30 min). (To ustawienie może zmienić tylko autoryzowany serwis. 
Wybranie krótszego przedziału czasu może spowodować szybsze rozładowanie baterii, ale po-
zwoli to na szybsze odzwierciedlenie zmian dokonanych gdzie indziej (np. na telefonie komór-
kowym) na wyświetlaczu termostatu pokojowego). 

 

8.1. INFORMACJE O CZASIE 

Aktualny czas jest odbierany z Internetu za pośrednictwem Jednostki Sterującej Kotłem Dwu-
funkcyjnym, a termostat pokojowy pokazuje dokładny czas, nawet jeśli komunikacja zostanie 
przerwana na dłuższy czas, chyba że zostaną wyjęte baterie. 

 
8.1.1. Jeśli podczas instalacji nie ma połączenia z Internetem, nie można ustawić czasu na 

urządzeniu, a zegar na urządzeniu zaczyna się od 00:01. 

8.1.2. Gdy połączenie z Internetem zostanie przywrócone, urządzenie automatycznie aktu-

alizuje czas przez Internet. 

8.1.3. Czas, który jest aktualizowany przez połączenie internetowe, jest nadal dokładnie 

wyświetlany dzięki zegarowi czasu rzeczywistego (RTC – Real Time Clock) na urządzeniu, 

nawet w przypadku późniejszej utraty połączenia internetowego. 

 
Format 12/24-godzinny, format °C/°F, przedział czasu komunikacji Jednostki Sterującej można 
zmienić za pomocą programu serwisowego. 

 

 
 
 

8.2. USTAWIANIE TEMPERATURY W POMIESZCZENIU NA TERMOSTACIE POKOJO-
WYM 

Każdy termostat pokojowy został fabrycznie sparowany z 
Jednostką Sterującą Kotłem Dwufunkcyjnym. 

1. Najpierw należy dokonać ustawień konfiguracyjnych 
jednostki sterującej (patrz strona 11, 4.3 Montaż Jed-
nostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym). 

2. Zainstaluj baterie termostatu pokojowego biorąc pod 
uwagę wskazane bieguny (+) i (-) (2 baterie alka-
liczne typu AA) 

3. Wszystkie symbole na wyświetlaczu są aktywowane 
jednocześnie (test). 

4. Następnie włącza się podświetlenie (na krótki czas). 
 

Rysunek 13. Podstawowe symbole wy-

świetlane na Jednostce Termostatu Po-

kojowego

W przypadku awarii zasilania, kocioł dwufunkcyjny będzie nadal działał, jeśli jest 
zasilany przez agregat rezerwowy, w przeciwnym razie nie będzie działać. Jednak 
w takim przypadku automatyczne harmonogramy temperatur itp. nie są usuwane, 
a po przywróceniu zasilania kocioł dwufunkcyjny nadal działać będzie zgodnie z 
harmonogramem w Jednostce Termostatu Pokojowego. 
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5. Odczekaj kilka sekund bez naciskania przycisków, urządzenie skomunikuje się z Jednostką 
Sterującą Kotłem Dwufunkcyjnym i ustawi wskaźniki według dokładnych wartości (czas, 
siła sygnału komunikacji, stan baterii, temperatura otoczenia itp.) 

6. Możesz wyświetlić zadaną temperaturę docelową, naciskając przyciski w górę (+) lub w dół 
(-) na Jednostce Termostatu Pokojowego jeden raz. 

 

 

 

 
Zmniejszanie wartości 

temperatury (-) 

Zwiększanie wartości 

temperatury (+) 

 
Zmiana trybu kotła dwufunkcyj-

nego (Set / CH / DHW 

Tryb (zima-lato-wył.-auto) Świa-

tło / Tryb 2 / Reset 

 

Rysunek 14. Ustawianie wartości temperatury i zmiana trybów za pomocą Jednostki 

Termostatu Pokojowego 

7. Jeśli chcesz zmienić temperaturę docelową, możesz ją 
zmienić za pomocą przycisków (+) i (-) w ciągu 10 se-
kund; po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego z przyci-
sków, zwiększa się ona szybko o 0,1 stopnia, a następnie 
szybko o 0,5 stopnia. Po osiągnięciu pożądanej tempera-
tury (jeśli nie naciśniesz przycisków), ustawiona tempera-
tura zostaje zapisana i urządzenie automatycznie powraca 
do ekranu głównego (po 10 sekundach), aby wyświetlić 
aktualną temperaturę w pomieszczeniu. 

 

8.3. WYŚWIETLANIE WSKAŹNIKÓW AWARII I SYMBOLU 

(KLUCZA) NA TERMOSTACIE POKOJOWYM 

Gdy kocioł jest w stanie awarii, na dole wyświetlacza pojawia 
się symbol SERWISU (symbol klucza) (patrz Rysunek 16); od-
powiedni kod błędu jest wyświetlany po pierwszym naciśnięciu 
przycisku w górę lub w dół. W takim przypadku należy podjąć 
niezbędne działania, odwołując się do kodów usterek/błędów 
w instrukcji montażu i obsługi kotła dwufunkcyjnego. 

 

 
Rysunek 15. Ekran obsługi Jed-

nostki Termostatu Pokojowego 

 
Rysunek 16. Ekran awarii Jed-

nostki Termostatu Pokojowego 
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8.4. USTAWIANIE TRYBÓW PRACY 

Po jednoczesnym naciśnięciu przycisków (+) i (-) na termo-
stacie, wyświetlany jest aktualny tryb pracy kotła dwufunk-
cyjnego; możesz zmienić tryb, wykonując poniższe czynności: 

• Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu (SET), 

• Wartość zadana temperatury centralnego ogrzewania (CH), 

• Wartość zadana temperatury ciepłej wody użytkowej  

(DHW), 

• Tryby pracy (mod); 

a. Wyłączony (OFF), 

b. Auto (aut) (Aktywuje się, gdy w aplikacji mobilnej włą-
czony jest harmonogram tygodniowy i pojawia się na 
wyświetlaczu) 

c. Zima (Wt), 

d. Lato (SU), 

• Opcja trybu podświetlenia (Lght) 

a. Podświetlenie wyświetlacza włączone (On) 

b. Podświetlenie wyświetlacza wyłączone (OFF) 

• Tryb użycia połączenia internetowego (md2) 

a. Jest połączenie internetowe (On), można korzystać 
z harmonogramu tygodniowego i zegara. 

b. Brak internetu (OFF), nie można korzystać z harmo-
nogramu tygodniowego i zegara! 

 

 
 

Następnym razem, gdy naciśniesz oba przyciski, te tryby zostaną wyświetlone w kolejności. Twój 
kocioł dwufunkcyjny przełączy się na tryb, który pozostawisz. 

 
Jeśli wskaźnik awarii jest aktywny, kod błędu zostanie wyświetlony po wskaźniku Lght (Regulacji 
podświetlenia) w sekwencji wyświetlania trybów pracy. Jeśli wciśniesz przycisk (+) lub (-) w tym 
menu, wyświetli się «rSt». W takim przypadku kocioł dwufunkcyjny zostanie zresetowany (przy-
pominamy, że nie należy wykonywać funkcji resetowania bez zbadania przyczyny awarii). 

TRYB 

 

TRYB 2 

 

  

 

 

 

Wył.  

  

  

 

 

Rysunek 17. Działanie Jednostki Termostatu Pokojowego 
 

Skróty trybów pracy 

• Wt - Zima (dostarczane 

ogrzewanie i ciepła woda 

użytkowa) 

• aut - Automatyczny (tygo-

dniowy program ogrze-

wania jest aktywny) 

• OFF - Wyłączony (kocioł 

dwufunkcyjny wyłą-

czony; ogrzewanie i cie-

pła woda użytkowa nie 

są dostarczane) 

• SU - Lato (ciepła woda 

użytkowa jest dostar-

czana, ale ogrzewanie 

jest wyłączone). 

• rSt - Funkcja resetowania 

dla kotła dwufunkcyjnego 
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Przykładowe zrzuty ekranu: 
 

  
EKRAN TESTOWY LCD EKRAN OCZEKIWANIA 

 

  
EKRAN REGULACJI TEMPERATURY EKRAN AWARII/BŁĘDU 

 

Rysunek 18. Przykładowe zrzuty ekranu Jednostki Termostatu Pokojowego 

 

 

 
8.5. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZ-

NYCH 

Możesz to zrobić za pomocą narzędzia z cienką koń-
cówką, takiego jak spinacz do papieru lub igła. W tym 
celu odłącz Jednostkę Sterującą Kotłem Dwufunkcyj-
nym Recowa z sieci. Włóż końcówkę wyprostowanego 
spinacza do papieru przez otwór z boku i wciśnij przy-
cisk przywracania ustawień fabrycznych. Naciskając, 
włóż wtyczkę zasilania i ponownie włącz zasilanie, przy-
trzymaj w tej pozycji przez 15 sekund, a następnie wy-
ciągnij. Jednostka Termostatu Pokojowego została 
przywrócona do ustawień fabrycznych. 

 
W takim przypadku, musisz ponownie skonfigurować 
urządzenie. 

 
 

 

 
 

Rysunek 19. Przywracanie ustawień fa-

brycznych za pomocą Jednostki Steru-

jącej Kotłem Dwufunkcyjnym 

UWAGA: Ustawienia fabryczne powinny 
być wykonywane TYLKO PRZEZ AUTORY-
ZOWANY SERWIS 
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Kombi  

8.6. WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI STERUJĄCEJ KOTŁEM DWUFUNKCYJNYM RecoWa 

Gdy zainstalowany jest system inteligentnego termostatu pokojowego, przyciski i klawisze na 
panelu sterowania kotła dwufunkcyjnego są wyłączone i nie działają, a kocioł dwufunkcyjny jest 
w pełni sterowany przez aplikację mobilną Recowa. 

 
Jeśli chcesz wyłączyć (anulować) system inteligentnego termostatu pokojowego z jakiegokol-
wiek powodu (jak np. awaria Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym lub niesprawność 
z powodu fizycznego uszkodzenia) i sterować kotłem dwufunkcyjnym za pomocą przycisków 
i klawiszy na jego panelu, można to zrobić na dwa sposoby: 

1. Odłącz zasilanie elektryczne Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym z gniazdka (Ry-
sunek 20-1). 

2. Przesuń przełącznik po prawej stronie Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunkcyjnym do 

góry, do pozycji (B) (Rysunek 20-2). 

- Odłącz zasilanie kotła (jeśli jest to połączenie wtykowe, wyjmij wtyczkę z gniazdka), od-
czekaj 5 sekund i ponownie włóż wtyczkę do gniazdka. 

- Jeśli zasilanie kotła jest bezpośrednio podłączone do bezpiecznika, wyłącz bezpiecznik 
(przełącznik V-Automat) i włącz ponownie bezpiecznik po odczekaniu 5 sekund (Rysu-
nek 20-3). 

- Możesz teraz sterować kotłem dwufunkcyjnym za pomocą jego panelu sterowania, jako 
że jednostka Recowa jest całkowicie wyłączona. 

 

 
 

UWAGA: Po naprawie Jednostki Sterującej kotłem Dwufunkcyjnym, montaż powi-
nien zostać wykonany przez nasz autoryzowany serwis, aby móc ponownie stero-
wać kotłem za pomocą termostatu. 

 
Ten przełącznik na urządzeniu jest ustawiony fabrycznie w pozycji (A). 

Pozycja A: Sterowanie termostatem jest włączone. 

Pozycja B: Sterowanie termostatem jest wyłączone. 

 
 

 
 

Rysunek 20. Wyłączenie Termostatu Pokojowego za pomocą Jednostki Sterującej Kotłem Dwufunk-

cyjnym

Jeżeli zasilanie elektryczne Jednostki Sterującej kotłem Dwufunkcyjnym jest dostar-
czane bezpośrednio przez przełącznik V-Automat, należy powiadomić nasz autory-
zowany serwis, aby przerwać połączenie i nie wykonywać samodzielnie żadnych 
czynności! 

 

 

2 
 

 
  4 
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9. FUNKCJE APLIKACJI MOBILNEJ I INSTALACJA NA 
SMARTFONIE 

9.1. FUNKCJE APLIKACJI MOBILNEJ

> Możliwość korzystania przez wielu użyt-

kowników 

> Regulacja temperatury ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej 

> Wyświetlanie i zmiana temperatur w 
pomieszczeniach oraz ustawień czasu 

> Możliwość planowania tygodniowego w 
skali godzin i minut, 

> Praca modułowa w oparciu o tempera-
turę w pomieszczeniu 

> Ciśnienie wody w obiegu CO 

> Temperatura wody powrotnej 

> Kody błędów/awarii kotła dwufunkcyjnego 

> Stan baterii i sygnału 

> Tryb pracy 

> Możliwość wyświetlania aktualnej warto-
ści temperatury powietrza z Internetu lub 
zewnętrznego czujnika temperatury 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Rysunek 21. Ekrany robocze aplikacji mobilnej 

 

 

 
5 różnych opcji trybu 

 

     

 
 
 
 
 

Tryb tygodniowy 

 
 
 
 
 

Tryb ekonomiczny 

 
 
 
 
 

Tryb na zewnątrz 

 
 
 
 
 

Tryb zimowy 

 
 
 
 
 

Tryb letni 
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9.2. INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ RECOWA NA SMARTFONIE 

• Pobierz bezpłatną aplikację mobilną RecoWa z App Store lub Google Play na swój smartfon. 

• Otwórz pobraną aplikację mobilną i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces 
instalacji i członkostwa. 

• Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie instalacji, aby zakończyć instalację. 

• Jednostka termostatu i jednostka sterowania kotłem dwufunkcyjnym są zaprojektowane 
tak, aby sparować się automatycznie. W tym celu, do kotła dwufunkcyjnego należy podłą-
czyć jednostkę sterującą kotłem dwufunkcyjnym (moduł radiowy). 

• Po zakończeniu instalacji aplikacji mobilnej możesz zdalnie zarządzać swoim kotłem dwu-
funkcyjnym za pomocą telefonu komórkowego. 

• Dostęp do instrukcji obsługi aplikacji mobilnej można uzyskać pod adresem 

www.warmhaus.com 

 

9.3. APLIKACJA MOBILNA - OPCJE TRYBÓW I DEFINICJE 

Dzięki 5 różnym trybom pracy, Recowa oferuje ustawienia „W domu”, „Ekonomiczny”, „Na ze-
wnątrz”, „Tygodniowy” i „Letni”, dzięki czemu możesz ogrzewać lub oszczędzać tyle, ile 
chcesz. 

Tryb w domu utrzymuje stałą temperaturę w domu według ustawionej wartości, 

niezależnie od harmonogramu. Zwykle pozwala on na utrzymanie temperatury w 

domu na stałym poziomie, niezależnie od tego, czy jest to tryb dzienny/nocny, czy 

tryb komfortowy/ekonomiczny. Zalecane wartości temperatury to 21-23 °C dla trybu 

komfortowego i 18-20 °C dla pracy ekonomicznej. 

Tryb ekonomiczny utrzymuje stałą temperaturę w domu na ustawionym poziomie i 

zapewnia wygodny sen. Zwykle wykorzystywany jest między 23:00 a 07:00, co jest 

najczęstszą porą snu. Zalecana temperatura to 18-20 °C. 

 

Tryb na zewnątrz można wybrać, gdy będziesz poza domem przez krótki lub dłuższy 

czas. 

 

Tryb tygodniowy automatycznie zmienia temperaturę w Twoim domu na podstawie 

harmonogramu, który ustawisz na tydzień, według godzin i minut. 

 

Tryb letni umożliwia działanie kotła dwufunkcyjnego tylko w trybie ciepłej wody użyt-

kowej, wyłączając funkcję ogrzewania. 

 
9.3.1. Definiowanie użytkowników 

a) Użytkownik główny oraz użytkownicy dodatkowi posiadają następujące uprawnienia: regulo-
wanie temperatury, harmonogram tygodniowy, zdefiniowanie dodatkowego użytkownika, re-
setowanie, ustawianie termostatu, temperaturę ciepłej wody użytkowej (CWU), temperaturę 
centralnego ogrzewania (CO) itp. 

b) Można zdefiniować maksymalnie 4 dodatkowych użytkowników; użytkownicy ci mogą być 
definiowani i usuwani przez głównego użytkownika. 

http://www.warmhaus.com/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  Jednostka termostatu 

 

Jednostka Sterowania 

Kotłem Dwufunkcyjnym 

 
Napięcie Zasilania 2X baterie alkaliczne AA (3V DC) 220 V AC 50Hz 

Wymiary (wys./szer./gł.) 118 x 90 x 32 mm 137 x 88 x 44 mm 

Temperatura robocza 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 

Temperatura przechowywania 0 °C - 50 °C 0 °C - 50 °C 

Stopień ochrony przed wnikaniem (IP) 20 21 

Precyzja pomiaru temperatury 0,1 °C 0,1 °C 

Precyzja ustawienia temperatury 0,1 °C 0,1 °C 

Precyzja temperatury włą-

czenia/wyłączenia kotła 

dwufunkcyjnego 

Można ją regulować w zakresie 

od 0,1 °C do 0,5 °C. 
 

Odległość kabla przesyłu danych 

(między kotłem dwufunkcyjnym a 

jednostką sterującą kotłem dwufunk-

cyjnym) 

  

Maksymalnie 50 m 

Częstotliwości radiowe - 433 MHz Wi-Fi 2,5 GHz 
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WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Okres gwarancji liczony jest od dnia za-
kupu urządzeń i aparatury. 

2. Urządzenia i aparatura dostarczane są do 
klienta przez Warmhaus w pudełku. Roz-
ruch na miejscu podlega opłacie serwiso-
wej. 

3. Wady powstałe w wyniku użytkowania 
urządzeń i aparatury niezgodnie z zalece-
niami zawartymi w instrukcji obsługi nie są 
objęte gwarancją. 

4. Urządzenia i aparatura nie są objęte gwa-
rancją, jeżeli zostaną uszkodzone, zepsute 
lub zarysowane przez klienta. 

5. Uszkodzenia powstałe w wyniku używania 
urządzeń i aparatury innych marek i mo-
deli bez zgody producenta nie są objęte 
gwarancją. 

6. W okresie gwarancyjnym, jeśli okaże się, 
że wady urządzeń i aparatury są spowodo-
wane przez klienta, naprawa nie jest ob-
jęta gwarancją, a poniesione koszty ponosi 
klient. 

7. Uszkodzenia spowodowane napięciem sie-
ciowym/wadliwą instalacją elektryczną nie 
są objęte gwarancją. 

8. W przypadku usterek spowodowanych siłą 
wyższą, taką jak pożar, powódź, trzęsienie 
ziemi itp., urządzenia i aparatura nie są 
objęte gwarancją. 

9. W przypadku stwierdzenia wady urządze-
nia Recowa zgodnie z art. 8 ustawy o 
ochronie konsumentów nr 6502, możesz 
skorzystać z jednego z następujących 
praw określonych w art. 11 tej samej 
ustawy: 

a) Zrzeczenie się umowy, 

b) Żądanie rabatu na cenę sprzedaży, 

c) Żądanie bezpłatnej naprawy, 

d) Żądanie wymiany rzeczy sprzedanej na 
produkt wolny od wad. 

10. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z prawa do 
bezpłatnej naprawy spośród tych praw, 
Twoje urządzenie Recowa zostanie napra-
wione przez nasz autoryzowany serwis bez 
żadnych opłat za koszty robocizny, części 
zamienne lub inne opłaty. 

 
Metody techniczne, które należy zastoso-
wać w celu usunięcia usterki oraz części do 
wymiany są w całości określane przez na-
szą firmę. 

11. Kiedy korzystasz z prawa żądania bezpłat-
nej naprawy urządzenia Recowa; 

- Jeśli ponownie zawiedzie w okresie gwa-
rancyjnym, 

- Jeśli maksymalny czas potrzebny na na-
prawę zostanie przekroczony, 

- Jeśli okaże się, że naprawa nie jest moż-
liwa i zostanie zgłoszona przez nasz auto-
ryzowany serwis lub fabrykę; możesz żą-
dać zwrotu wpłaconej kwoty, rabatu w 
oparciu o ocenę wady lub, jeśli to możliwe, 
wymiany urządzenia Recowa na wolny od 
wad ekwiwalent. 

12. Okres naprawy urządzenia Recowa nie 
może przekroczyć 20 dni roboczych. Okres 
ten rozpoczyna się w dniu powiadomienia 
naszego autoryzowanego serwisu lub 
sprzedawcy o awarii urządzenia Recowa w 
okresie gwarancyjnym oraz od dnia dostar-
czenia urządzenia Recowa do autoryzowa-
nego serwisu, gdy jest to poza okresem 
gwarancyjnym. W przypadku, gdy wada 
urządzenia Recowa nie może być napra-
wiona w ciągu 10 dni roboczych, inne urzą-
dzenie o podobnych właściwościach zo-
stają przekazane do użytku konsumenta 
do czasu zakończenia naprawy przez naszą 
firmę. W przypadku stwierdzenia wady 
produktu w okresie gwarancyjnym, czas 
poświęcony na naprawę zostanie doliczony 
do okresu gwarancji. 

13. W przypadku sporu, który może wyniknąć 
w związku z korzystaniem z uprawnień z 
tytułu gwarancji, możesz zwrócić się do 
Konsumenckiego Komitetu Arbitrażowego 
lub Sądu Konsumenckiego, w którym zlo-
kalizowana jest ugoda lub dochodzi do za-
warcia transakcji konsumenckiej. 

14. W przypadku sporów związanych z certyfi-
katem gwarancyjnym, można zwrócić się 
do Ministerstwa Ceł i Handlu, Dyrekcji Ge-
neralnej ds. Ochrony Konsumentów i Nad-
zoru Rynku. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Spółka WARMHAUS Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. oświadcza, że wymieniony 
poniżej produkt został wyprodukowany na jej odpowiedzialność zgodnie z następują-
cymi dyrektywami i normami. Oryginalną deklarację zgodności i odpowiednią dokumen-
tację można obejrzeć u producenta. 

 

Nazwa i model produktu: RecoWa SRT01 
Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z następującymi standardami i nor-
mami, zgodnie z wymaganiami dyrektywy R&TTE 1999/5/WE. 

 
BEZPIECZEŃSTWO 
Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/AT (LVD EN 60950-1 :2006/A2:2013) 

 
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/AT (EMC EN 301489-1-3-
17 V1.9.2) 

 
WIDMO RADIOWE 
Widmo radiowe (EN 300 220-1 V2.3.1) (EN 300 328 V1.7.1 2006-10) 

 
 

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane w urządzeniu, które nie zostały wyraźnie 
zatwierdzone przez producenta, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania 
z tego urządzenia. Nigdy nie wyrzucaj urządzeń razem z innymi odpadami domowymi. 
Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki pro-
duktów elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja starego produktu po-
maga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 
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Wszystkie opisy i ilustracje w tym dokumencie zostały przygotowane skrupulatnie, ale zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w naszych produktach, które mogą wpływać na do-
kładność informacji zawartych w tej broszurze. Wszystkie produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi 
standardowymi warunkami sprzedaży, dostępnymi na życzenie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCENT 
WARMHAUS Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. 
Işıktepe OSB Mah. Park Cad. No: 10 
16140 Nilüfer / BURSA 
T +90 224 295 94 00 F +90 224 411 23 77 
www.warmhaus.com.tr info@warm-
haus.com 
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