
 

 
 

Приймач F 2 для термостатів  
 бездротових RODA RTF 2 та 

RTF 7  
 

Додаток до інструкції 
з експлуатації 

 



2 

 

 
Ми раді вітати Вас із купівлею приймача до регуляторів RTF 2 та RTF 7. 

 

 

Додаткові елементи системи 

 

RODA DF 2 

Віконна ручка (елемент продається додатково) 

Додатковим елементом системи є віконна ручка, оснащена 

передатчиком та датчиками її положення. Завдяки цьому встановлена 

ручка передає інформацію про стан вікна. Ручка вирізняє 4 положення 

вікна: відчинене, зачинене, прочинене, а також положення зі щілиною 

(мікровентиляція). Ручка посилає інформацію на приймач F 2, який 

приймає рішення про активацію реле, наприклад, для вимикання 

обігрівача у випадку відчинення вікна, або пониження температури на 3 

°С, якщо вікно прочинене, що дозволяє економити енергію. Один 

приймач RTF 2 обслуговує максимально до 25 ручок. 

 

 

RODA RF 2 

Термометр (елемент продається додатково) 

Додатковий елемент системи, який дозволяє контролювати температуру 

в приміщенні, окремо від того, у якому знаходиться регулятор RODA   

RTF 2. 

 

RODA RTF 2 

Термостат кімнатний  

Кімнатний бездротовий  термостат з можливістю  пониження 

запрограмованої температури на 3 °С на 6-ти годинний проміжок часу. 
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Опис приймача RODA F 2 
Приймач RODA F 2 взаємодіє з безпровідним регулятором RODA RTF. Приймач 

встановлюється поблизу нагрівального пристрою або обладнання для кондиціювання та 

може працювати під навантаженням 16 А. 
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Позначення – опис індикації світлодіода 
 

 Світлодіод світиться зеленим кольором – виконавчий пристрій 

вимкнений (короткозамкнені клеми COM та NC). 
 

 Світлодіод світиться червоним кольором – виконавчий пристрій 

увімкнений (короткозамкнені клеми COM та NO). 
 

 Світлодіод миготить зеленим кольором – приймач F 2 очікує 

спряження з обладнанням – (див. розділ: «Спряження безпровідного 

регулятора RODA RTF 2  з приймачем F 2»). 

 

 Світлодіод миготить червоним кольором – приймач F 2 очікує 

скасування спряження раніше під’єднаного обладнання – (розділ: 

«Скасування спряження регулятора з приймачем F 2»). 

 

 
Світлодіод почергово миготить червоним та зеленим кольорами: 

ALARM  –  приймач F 2 втратив зв’язок із одним зі під’єднаних  

  пристроїв – (див. розділ: «Особливі ситуації») 

RESET  –  приймач F 2 скасовує спряження з усіма, раніше 

 під’єднаними, одиницями обладнання – (див. розділ: 

 «Скасування спряження усіх пристроїв, приписаних до 

 приймача F 2»). 
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Спосіб встановлення приймача F 2 

 

Увага: при встановленні приймача RODA F 2 подача 

електроенергії повинна бути припинена. 

Рекомендується доручити встановлення приймача 

спеціалістові. 
 

1. Зніміть кришку з верхньої та нижньої частини 

приймача RODA F 2. 
 

кожух 

 

2. Зніміть кришки з верхньої та нижньої частини 

приймача RODA F 2. 

 

 

тримач проводу 

 

 

3. Нагрівальне обладнання підключити до клем 

підключення керування приймача RODA F 2. 

Необхідно дотримуватись інструкції з експлуатації 

нагрівального обладнання. Найчастіше 

використовуються клеми COM (загальний) та NO 

(нормально розімкнуте коло). 

 

4. Підключіть проводи живлення до клем підключення 

живлення приймача RODA F 2, дотримуючись 

правил техніки безпеки. 

 

5. Після підключення проводів, їх необхідно 

зафіксувати «тримачами проводу», і знову 

прикрутити кришки до приймача RODA F 2. 

 

УВАГА: В електромережі будинку 

повинен бути встановлений вимикач та 

захист по максимальному струму. 
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Кріплення приймача RODA F 2 до стіни 
Для кріплення приймача RODA F 2 до стіни необхідно: 

1) Зняти кришки з нижньої та верхньої частини регулятора (див. розділ «Спосіб встановлення 

приймача F 2»). 

2) Відзначити на стіні положення отворів для кріпильних шурупів. 

3) В позначених місцях просвердлити отвори діаметром, який рівний діаметру дюбелів, що 

входять до комплекту поставки (5 мм). 

4) У просвердлені отвори вставити дюбелі. 

5) Прикрутити приймач F 2  шурупами до стіни таким чином, щоб він добре тримався. 
 

 
Увага: 

Якщо стіна є дерев’яною, немає необхідності використовувати дюбелі. Слід висвердлити 

отвори діаметром 2,7 мм, замість 5 мм, і шурупи вкрутити безпосередньо в дерево.

отвір для шурупа, який 

кріпить приймач до стіни 
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Спряження безпровідного регулятора RODA RTF  з 

приймачем F 2 
УВАГА: Безпровідний регулятор RODA RTF, який продається разом із приймачем RODA F 2, вже 

є спряженими. Обладнання, яке купується окремо, потребує «спряження». 

 

1. Спряження регулятора RODA RTF  з приймачем F 2 зініціюється 

натисканням лівої кнопки спряження (зелений трикутник       ) 

на приймачі F 2 та її утриманням протягом не менше 2 с, до тих 

пір, поки не почне миготіти зелений світлодіод, після чого слід 

відпустити кнопку. 

Приймач RODA F 2 очікує спряження протягом 120 секунд. 

Після спливу даного періоду часу він самостійно повернеться 

до нормальної роботи. 

 

2. На регуляторі RODA RTF 2  натискаємо кнопку                        або                        протягом 6 

секунд, та утримуємо її до тих пір, поки на дисплеї не засвітиться символ радіопередачі         

                    . 

3. Спряження завершене правильно, якщо зелений світлодіод перестане миготіти на приймачі 

RODA  F 2, і приймач переходить до нормального режиму роботи. 

У разі появи помилки під час спряження, необхідно повторити кроки 1 та 2. У випадку, якщо 

помилки повторюються, необхідно скасувати спряження усіх пристроїв за допомогою RESET 

приймача F 2  (див. «RESET – Скасування спряження всіх пристроїв, приписаних до приймача F 

2»), та спробувати виконати спряження пристрою повторно. 

УВАГА: До одного приймача може бути приписаний лише 1 терморегулятор. 

 

 Скасування спряження регулятора з приймачем F 2 

1. Скасування спряження регулятора RTF  з приймачем F 2 

зініціюється натисканням правої кнопки скасування спряження 

(червоний трикутник     ) на приймачі F 2, та її утриманням 

протягом не менше 2 с, до тих пір, поки не почне миготіти 

червоний світлодіод, після чого слід відпустити кнопку. 

 

Приймач RODA F 2 очікує скасування спряження пристрою 

протягом 120 с, після чого він автоматично повертається 

до нормального режиму роботи. 
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2. На регуляторі RODA RTF  натиснути кнопку                 або                   та утримувати її 

протягом 5 секунд, до тих пір, поки на дисплеї не засвітиться символ радіопередачі.                 

Відпускаємо кнопку. 

3. Скасування спряження завершилося правильно, якщо червоний світлодіод перестає 

миготіти на приймачі RODA F 2, і приймач переходить до нормального режиму роботи. 

У випадку, якщо помилки будуть повторюватися, необхідно скасувати спряження 

усіх спарованих пристроїв (див. «RESET – Скасування спряження всіх пристроїв, 

приписаних до приймача F 2»). 

 

RESET – Скасування спряження всіх пристроїв, 

приписаних до приймача F 2 
 

Для скасування спряження всіх спарованих пристроїв у 

приймачі F 2, необхідно одночасно натиснути та утримувати 

у натиснутому положенні обидві кнопки спряження та 

скасування спряження протягом не менше 5 с, до тих пір, 

поки не з’явиться почергове миготіння зеленого та 

червоного світлодіода. Після цього слід відпустити обидві 

кнопки. 
 

Якщо скасування спряження всіх пристроїв завершене 

правильно, тоді приблизно через 2 с колір лампочки 

зміниться на зелений, а потім з’являться короткі спалахи. 
 

УВАГА: Якщо після натискання кнопки RESET відключити приймач F 2 від джерела 

живлення, а потім знову підключити живлення, тоді приймач автоматично перейде 

до режиму «спряження» на 120 секунд. Аналогічно поводить себе заново придбаний 

приймач F 2 (не з комплекту з регулятором), який не має попередньо спарованих 

пристроїв. 
 

Індикація роботи та прийому пакету даних 
Про кожний прийом радіотрансляції приймачем RODA F 2  від спарованого пристрою 

сигналізує короткочасна зміна кольору світлодіода на оранжевий. Після вмикання реле 

світлодіод має червоний колір, після вимикання реле світлодіод змінює колір на 

зелений. 
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Робота приймача RTF  з нагрівальним 

обладнанням 
 

Базова конфігурація пристроїв  Додаткове обладнання системи 

 

 

 

 

 

 

    

RODA F 2 

Приймач 

підключений до 

нагрівального 

обладнання 

RODA RTF  

Безпровідний 

регулятор 

температури 

  RF -2 

Безпровідний 

термометр 

(замовляється 

окремо) 

DF -2 

Віконна ручка 

(замовляється 

окремо) 

 

 

Спрощена схема підключення RODA F 2 

до нагрівального обладнання (без 

потенціальний вхід) 

 

 

 

 

 

Взаємодія приймача RODA F 2 з регулятором RODA RTF  

та/або термометром RF -2 
Дія регулювання температури в приймачі базується на двопозиційному алгоритмі 

(увімкнути/вимкнути), який використовує один або два датчики. 

 Регулятор RODA RTF  дозволяє налаштовувати температуру та/або здійснювати 

поточний контроль температури. 

 Термометр RF -2 дає лише інформацію про існуючу температуру, без можливості її 

ручної зміни. 
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А) Ручне налаштування – паруючись з приймачем F 2, регулятор RODA RTF  надає 

можливість ручного налаштування температури та її контролю в місці встановлення 

термометра RF 2. 

В) Дистанційне налаштування – якщо з тим самим приймачем F 2 ми додатково 

паруємо термометр RF-2, в такому випадку регулятор RODA RTF  зберігає можливість 

налаштовувати температуру, однак контролювати її можливо лише спарованим 

термометром RF -2. Це дозволяє контролювати температуру в іншому приміщенні, 

відмінному від того, в якому знаходиться регулятор RODA RTF 2. 

 

Приклад: Ми бажаємо, щоб у «дитячій кімнаті» завжди була температура 22 °С, 

однак не хочемо, щоб діти мали можливість її змінювати. В такому випадку ми 

встановлюємо термометр RF -2 в цій кімнаті, а регулятор RODA RTF , наприклад, 

на кухні. За допомогою такого рішення в «дитячій кімнаті» завжди буде 

підтримуватися температура 22 °С, незалежно від температурних коливань на 

кухні. 

 

С) Попереднє встановлення (20 °С) – якщо з приймачем F 2 ми паруємо лише 

термометр RF-2, неможливо буде вручну налаштовувати температуру, а приймач F 2 

буде підтримувати попередньо встановлену температуру 20 °С. 

 

УВАГА! 

1. Дуже важливим є черговість спряження RODA RTF і термометра RF -2. Якщо ми 

бажаємо виконати дистанційне налаштування, перш за все, необхідно з приймачем 

F2  виконати спряження регулятора RODA RTF, а після цього – термометра RF-2. 

Скасування спряження призведе до автоматичного скасування спряження з 

термометром RF -2, а також до переходу в режим роботи, описаний в п. А. 

 

2. Приймач F 2 може працювати лише з одним регулятором RODA RTF та/або 

термометром RF-2. Спряження з новим регулятором призведе до скасування 

спряження між раніше спарованим регулятором та термометром RF-2. Спряження 

нового термометра RF-2 призведе до скасування спряження лише раніше 

спарованого термометра RF -2. 

 

3. Регулятор RODA RTF  та/або термометр RF -2 може працювати з безмежною кількістю 

приймачів, наприклад, один регулятор може керувати одночасно двома 

незалежними нагрівальними пристроями. 
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Взаємодія з регулятором RODA RTF та/або 

термометром RF -2, а також ручками DF-2 
За замовчуванням, приймач RODA F 2 не має спряження із жодною з ручок RODA DF-2, тобто, 

реле, за замовчуванням, керується спарованим регулятором RODA RTF   та/або термометром 

RODA RF -2. В момент, коли ми встановимо з приймачем F 2 спряження хоча б однієї ручки DF-

2, тоді керування роботою реле буде здійснюватися наступним чином: 
 

А) Вікно зачинене або нещільно прикрите (мікровентиляція). 

Коли буде встановлено спряження між приймачем та ручками DF-2, та всі вікна будуть 

зачинені або нещільно прикриті, реле продовжить виконувати команди зі спареного 

регулятора RODA RTF   та/або термометра RF-2. 
 

В) Вікно прочинене. 

У випадку, якщо прочинити хоча б одне вікно, в приймачі RODA F 2 відбудеться падіння 

встановленої температури регулятора RODA RTF  на 3 °С. Цей стан буде тривати до тих пір, 

поки не будуть зачинені або нещільно зачинені всі приписані до приймача F 2 вікна. 
 

Приклад: На регуляторі RODA RTF 2 встановлена температура 21 °С. Після цього ми 

прочиняємо вікно зі спарованою ручкою DF-2, приймач F 2 буде підтримувати в 

приміщенні температуру 18 °С. 
 

С) Вікно відчинене. 

Коли відчиняється вікно зі спарованою ручкою DF-2 на час більше 30 с, реле приймача RODA 

F 2 буде вимкнуто, і нагрівальний пристрій теж вимкнеться. Якщо всі приписані вікна знову 

будуть мати стан, який відрізняється від відчиненого, приймач F 2 повернеться до 

нормальної взаємодії з регулятором RODA RTF   та/або термометром RF-2, протягом періоду 

часу не менше 90 с з моменту вимикання реле. Така затримка передбачена для того, щоб 

запобігти надто частим переходам нагрівальних приладів між станами увімкнений-

вимкнений. Однак, якщо температура в приміщенні опуститься нижче 7 °С, незалежно від 

положення вікон, реле приймача вмикається, вмикаючи таким чином нагрівальне 

обладнання, для запобігання замерзання приміщення. 
 

D) Втрата сигналу. 

Коли приймач F 2 втратить сигнал зі спареною ручкою DF-2 (втрата 3 послідовних 

радіотрансляцій), він змінює статус цього вікна на зачинене. Після відновлення зв’язку дані 

від ручки DF-2 будуть знову правильно зчитуватися приймачем F 2. 



12 

 

Особливі ситуації 
 

 У випадку, якщо втрачаються 3 послідовні радіотрансляції (через 15 хвилин) з 

регулятора RODA RTF та/або термометра RF-2, надійде аварійний сигнал на 

приймач F 2 (почергове миготіння червоного та зеленого світлодіода). До 

усунення проблеми приймач F 2 перейде до виконання циклу 

вмикання/вимикання, що тривав останні 24 години, який зберігається в пам’яті. 

 Коли обидва сигнали відновляться (з регулятора RODA RTF  та термометра RF-2), 

помилка буде скасована і приймач перейде до нормального режиму роботи. 

 Якщо відновиться лише сигнал термометра RF -2, приймач використає останнє 

збережене налаштування і буде його підтримувати, продовжуючи сигналізувати 

про аварію. 

 Якщо з приймачем спаровані ручки DF-2, термометр RF-2 та регулятор RODA RTF  

(температура вимірюється термометром RF-2), тоді підтримування циклу роботи 

останніх 24 годин відбудеться лише після втрати сигналу з термометра RF-2. Коли 

відсутнім є лише сигнал регулятора RODA RTF, тоді приймач F 2 автоматично буде 

підтримувати останнє збережене налаштування регулятора RODA RTF, а також 

сигналізувати про аварію. 

 Якщо з приймачем F 2 спарені лише ручки DF-2, а також спарений один 

термометр RF-2 без регулятора RODA RTF, приймач F 2 буде підтримувати 

постійну попередньо встановлену температуру 20 °С. Якщо прочинити будь-яке 

вікно зі спареною ручкою DF-2, буде підтримуватися температура 17 °С. Якщо ми 

відчинимо будь-яке вікно зі спареною ручкою DF-2, приймач F 2 вимкне 

нагрівальне обладнання та повторно його увімкне, якщо температура впаде 

нижче 7 °С. 
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Унікальні властивості RODA F 2 
 Перемикання реле синхронізовано з електричною мережею 220 В таким чином, 

що замикання та розмикання контактів якоря реле завжди відбувалося поблизу 

переходу напруги мережі через нуль. Це запобігає іскрінню  та значно збільшує 

термін експлуатації реле. 

 Приймач RODA F 2 оснащений унікальним алгоритмом аналізу циклів 

вмикання/вимикання. Весь цикл нагріву за останні 24 години зберігається в 

пам’яті приймача F 2. У випадку втрати зв’язку з регулятором RODA RTF  та/або 

термометром DF-2, приймач F 2 буде автоматично виконувати збережений цикл 

вмикання/вимикання за останні 24 години. Це надає час для відновлення зв’язку 

(усунення завад) або ремонту регулятора RTF та/або термометра RF-2 без 

значного погіршення теплового комфорту на об’єкті керування. 
 

Додаткова інформація та зауваження 
 Регулятор RODA RTF   та/або термометр RF-2 повинні бути встановлені на відстані 

не менше 1 метра від приймача F 2 (надто сильний сигнал передатчиків може 

викликати збої у роботі обладнання). 

 Між черговим вмиканням та вимиканням реле повинен бути мінімальний 

інтервал 30 с. 

 Радіопередача даних з регулятора RODA RTF  на приймач відбувається при кожній 

зміні температури навколишнього середовища на 0,2 °С. У випадку, якщо 

температура не змінюється, регулятор надсилає контрольні дані кожних 5 хвилин 

(про це свідчить миготіння оранжевого світлодіода на приймачі F 2). 

 При відключенні живлення приймач F 2 вимикається. При відновленні живлення 

нагрівальне обладнання автоматично вмикається, а приймач F 2 буде очікувати 

найближчого сигналу зі спарованих передавачів (даний сигнал повинен надійти 

не пізніше, ніж протягом 5 хвилин після відновлення живлення). Після отримання 

сигналу приймач RTF  перейде до нормального режиму роботи. 

 Не розташовуйте приймач RTF  в металевих корпусах (наприклад, у монтажних 

металевих шафах), щоб не порушити роботу регулятора. 

 Регулятор можливо вмикати та вимикати у будь-який момент шляхом короткого 

утримування кнопки       . 

 Перше натискання будь-якої функціональної кнопки завжди призводить до 

вмикання підсвічування, і лише потім відбувається виклик функції кнопки. 

 При програмуванні будь-якої функції відсутність натискання на будь-яку кнопку 

протягом 10 секунд рівнозначно натисканню кнопки       . 
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Схема підключення приймача RODA RTF  

 

 

наприклад: газовий або  
електричний котел з без 
потенціальним входом 

 

Електр. нагр. 

прилади 
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Технічні характеристики 
 

Робоча температура: 0 – 45 °С 

Діапазон вимірювання температури: 0 – 35 °С 

Діапазон керування температурою: 5 – 30 °С 

Гістерезис: ± 0,2 °С 

Точність виставлення температури: 0,2 °С 

Температура, встановлена за 

замовчуванням: 

20 °С 

Додаткова функція: FrostGuard (захист від замерзання) 

Робочий цикл: добовий 

Контроль робочого стану: світлодіоди (приймач F 2) 

РК-дисплей (термостат) 

Максимальний струм навантаження 

контактів реле: 
16 А 250 В змінного струму 

Живлення термостат: 2 х  батарейки ААА 1,5 В 

Живлення F 2: 220 В змінного струму, 50 Гц 

Радіочастота F 2: 868 МГц 

Дальність зв’язку F 2: у стандартному будинку, зі стандартною 

конструкцією стін – близько 30 м, на 

відкритому просторі – до 300 м 

 

 

Утилізація приладу 
Обладнання марковане символом закресленого сміттєвого баку. 

Відповідно до європейської Директиви 2002/96/ЄС та Закону «Про 

використане електричне та електронне обладнання», таке маркування 

інформує про те, що даний виріб після завершення періоду його 

експлуатації не може бути утилізований разом з іншими відходами 

домашнього господарства. 

Користувач зобов’язаний здати його до пункту збору використаного 

електричного та електронного обладнання. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ 
Вироби відповідають вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких 

Небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР). 
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених Додатку №ТР ОВНР: 
 

1. Cвинець (РЬ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 
2. Кадмій (Cd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонних часток; 
3. Ртуть (Hg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 
4. Шестивалентний хром (Cr6+)- не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 
5. Полібромбіфеноли (РВВ)  - не  перевищує 0.1%  ваги речовини або  в  концентрації до  1000 мільйонних часток; 
6. Полібромдіфінолові ефіри (PBDE) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток. 
 

          Термостати відповідають вимогам Технічного Регламенту електромагнітної сумісності 
обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009р. № 785) та 
вимогам Технічного Регламенту низьковольтного електричного обладнання (затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009р. №1149). Декларацію про відповідність 
можна знайти на сайті www.optіm.ua у розділі «Підтримка» 
 
         Вироблено  на замовлення TM «RODA»,  Німеччина 

                Адреса потужностей виробництва:  ЛАРС Анджей Шиманський, вул. Чуковська  12, 60-434 Познань, 
Польща.  

        
         Уповноважений Представник в Україні 
       ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ  «ОПТІМ» Україна, 03680 м. Київ, вул. Пшенична, 9 
тел.: (044) 406-40-46 
факс: (044) 406-40-45  
Тел. гарячої лінії: 0-800-50-70-35 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України). 
 

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua 
Термін служби необмежений.  
Дата вироблення вказана на виробі. 
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Гарантійні зобов’язання 

Гарантійний термін експлуатації Вибору складає 24 місяці з дня продажу. 

Гарантійні зобов’язання чинні виключно на території України та на вироби, придбані на території 

України. Претензії щодо гарантії приймаються лише при наявності правильно, чітко та повністю 

заповненого гарантійного талону з зазначенням серійного номера Виробу, дати продажу та штампу 

організації продавця. 

Наявність та телефони Авторизованих сервісних центрів (АСЦ) у Вашому місті можна дізнатися за 

телефоном 0-800-50-70-35 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України). 

 

Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються: 

 закономірний знос будь-яких вузлів, нормальне стирання  чи пошкодження полірованих чи 

фарбованих поверхней; 

 пошкодження, викликані дією зовнішніх факторів, такими як хімічне забруднення, механічне 

забруднення (пісок, пил, шлам, окалина, комахи, жирові відкладення); 

 пошкодження та неправильна робота Виробу внаслідок вплив перепадів напруги або виходу 

напруги живлення за межі 198 ... 250 В), відхилення частоти току від 50 Гц, роботи від 

перетворювачів, генераторів або приладів безперебійного живлення, які мають 

"апроксимовану синусоїду" чи відсутність чіткого "нуля" або "фази"; 

 пошкодження Виробу унаслідок умисних дій Споживача або третіх осіб; 

 незначне відхилення від номінальних параметрів, які не впливають на споживчі якості Виробу, 

придатність до подальшого використання; 

 пошкодження, які виникли у результаті недотримання правил експлуатації, пошкодження 

випадкового характеру та такі що виникли внаслідок ремонту, обслуговування або модифікації 

Виробу не в АСЦ. 

 

 

Гарантійний талон №______________________________________________ 

Модель Виробу ___________________________________________________ 

Серійний номер Виробу ____________________________________________ 

Дата продажу ____________________________________________________ 

Фірма-продавець__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Підпис продавця ______________________ 

 

                                                                                                             Штамп продавця 

 

З умовами гарантійних  зобов’язань ознайомлений, підпис покупця _______ 

 


