
CPA 4.0
I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

       CPA 4.0



Drogi Kliencie !

Dziękujemy za zakup 
Cyfrowego Programatora Astronomicznego  

CPA 4.0

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi
i postępowanie zgodnie z jej treścią.

CPA 4.0         



Cyfrowy Programator Astronomiczny CPA 4.0  to następca znanego i cenionego sterownika CPA 
3.1.  Posiada wszystkie  dobre cechy swojego poprzednika jak niezawodność w działaniu  i  solidność 
konstrukcji.  Teraz  dodatkowo  został  wzbogacony  o  funkcje,  które  w  zasadniczy  sposób  podnoszą 
komfort pracy i możliwość jeszcze dokładniejszego sterowania oświetleniem ulicznym.

CPA 4.0 to niezawodny, prosty w montażu i obsłudze sterownik. Jego podstawowe zalety to:

• dokładne, a co za tym idzie oszczędne załączanie i wyłączanie oświetlenia dla każdego dnia roku 
w zależności od wschodów i zachodów słońca,

• korygowanie tabeli wschodów i zachodów słońca dla poprawek na „ + ” i „ - ”,
• wyłączanie części lub całości oświetlenia w okresie najmniejszego ruchu,
• dostosowanie czasu świecenia do sytuacji finansowej oraz potrzeb użytkownika,
• poprawna praca bez wyłącznika zmierzchowego,
• niezależne sterownie dla dwóch obwodów oświetleniowych,
• zliczanie czasu pracy każdego z dwóch obwodów oświetleniowych  w celu planowania serwisu i 

uniknięcia awarii, 
• sterowanie pracą licznika dwutaryfowego,
• automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie,
• możliwość wyłączenia przerwy nocnej od piątku do niedzieli, 
• natychmiastowa praca zaraz po zamontowaniu.

Każdy użytkownik CPA 4.0 ma możliwość pełnej modyfikacji  programu pracy sterownika. Przy 
pomocy  wbudowanych  przycisków  może  ustawić  opóźnienie  załączenia  po  zachodzie  słońca, 
wyłączenia przed wschodem słońca oraz godziny załączenia i wyłączenia niskiej taryfy (NT). Korekta 
załączenia  i  wyłączenia  jest  możliwa  w  przedziale  od  -120  min  do  +120  min.  Można  wprowadzić 
ruchomą przerwę nocną z możliwością jej blokady w dni wolne i święta . Wszystko to niezależnie dla 
wyjść A i B. Wewnętrzne liczniki czasu pracy oświetlenia pozwalają na ocenę stopnia zużycia źródeł 
światła . Sterownik może współpracować z dowolnym wyłącznikiem zmierzchowym.

CPA 4.0  automatycznie  zmienia  czas  z  letniego na  zimowy i  odwrotnie. Teraz  już  nie 
martwisz się o godzinę, wpisujesz nastawy a sterownik sam je koryguje.

CPA 4.0 jest dostosowany do współpracy z oferowanym przez nas programatorami PS-1 i PS 
5rc. PS jest podobny w działaniu do pilota sprzętu RTV. Przy pomocy PS można dokonywać doraźnych 
zmian w nastawach sterownika jak również  przy pomocy jednego naciśnięcia  przycisku wprowadzić 
przygotowany  wcześniej  kompletny  program.  Pamięć  pilota  może  pomieścić  dziesięć  różnych 
programów. Dodatkowo pilot posiada komendy serwisowe i ochronne. 

Sterownik samoczynnie rozpoznaje czy podłączono do niego wyłącznik zmierzchowy oraz czy 
jest  on sprawny.  W przypadku niesprawności  lub braku wyłącznika  zmierzchowego na wyświetlaczu 
pojawi się informacja, ale sterownik pracuje nadal poprawnie przechodząc na sterowanie oświetleniem 
według tabeli  wschodów i zachodów słońca. Na terenach o dużym zapyleniu lub w miejscach gdzie 
trudno zapewnić bezawaryjną pracę wyłącznika zmierzchowego, urządzenie może pracować bez niego.

SZYBKI START Z CPA 4.0

• zapiąć sterownik na szynie DIN w szafie rozdzielczej,
• wykonać połączenia elektryczne zgodnie z załączonym schematem,
• załączyć zasilanie.

Po załączeniu zasilania na wyświetlaczu sterownika ukazuje się aktualna godzina. Stan taki trwa 
około  3  min.  Po  tym  czasie  urządzenie  zaczyna  wyświetlać  cyklicznie  godzinę,  dzień  z 
miesiącem oraz rok.

• sprawdzić zgodność wskazań ze stanem faktycznym, w razie rozbieżności, skorygować nastawy w 
sposób podany w dalszej części instrukcji.

Sterownik zanim dotarł do Państwa został zaprogramowany w firmie Rabbit. Została ustawiona 
poprawna godzina z datą. Jednocześnie do wewnętrznej pamięci sterownika wpisano poprawki 
dla załączania i wyłączania oświetlenia wg tabeli wschodów i zachodów słońca tak, aby łączny 
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czas świecenia lamp w ciągu roku wyniósł   4024 godziny.  Jest to optymalny i zalecany czas 
świecenia oświetlenia ulicznego. Takie same korekty wpisano dla stref A i B.

• od tego momentu urządzenie jest gotowe do pracy i zaczyna sterować siecią oświetleniową.

SPOSÓB PROGRAMOWANIA STEROWNIKA CPA 4.0

Zachęcamy  Państwa  do  korekty  wpisanych  nastaw  w  firmie  Rabbit  w  celu  dokładniejszego 
dopasowania czasu świecenia oświetlenia ulicznego do własnych oczekiwań. 

Spis nastaw
P1-1         załączenie po zachodzie słońca wg kalendarza dla strefy A 

(wyjście nr 3) możliwa korekta w minutach od -120 do +120

P2-1 wyłączenie przed wschodem słońca wg kalendarza dla strefy A 
(wyjście nr 3) możliwa korekta w minutach od -120 do +120

P3-1 początek przerwy nocnej dla strefy A 
(wyjście nr 3) możliwa korekta w godzinach i minutach

P4-1 koniec przerwy nocnej dla strefy A 
(wyjście nr 3) możliwa korekta w godzinach i minutach

P5-1 średni czas trwania przerwy nocnej strefy A 
(wyjście nr 3) możliwa korekta w godzinach i minutach 
Czas trwania przerwy nocnej zadeklarowany w nastawie P5 powinien być mniejszy lub równy 
przedziałowi określonemu przez nastawy P3 (początek przerwy nocnej) i P4 (koniec przerwy 
nocnej). Jeśli P5 będzie równy temu przedziałowi to wyłączenie rozpocznie się dokładnie o 
godzinie określonej przez P3 i zakończy o godzinie określonej przez P4. 
Jeśli czas wyłączenia określony przez P5 będzie mniejszy od przedziału określonego przez P3 
i P4 to czas trwania i godzina rozpoczęcia przerwy nocnej będą losowane, jednak wyłączenie 
będzie się mieścić w tym przedziale.

P1-2 załączenie po zachodzie słońca wg kalendarza dla strefy B 
(wyjście nr 4) możliwa korekta w minutach od -120 do +120

P2-2 wyłączenie przed wschodem słońca wg kalendarza dla strefy B
(wyjście nr 4) możliwa korekta w minutach od -120 do +120

P3-2 początek przerwy nocnej dla strefy B 
(wyjście nr 4) możliwa korekta w godzinach i minutach

P4-2 koniec przerwy nocnej dla strefy B
(wyjście nr 4) możliwa korekta w godzinach i minutach

P5-2 średni czas trwania przerwy nocnej strefy B
(wyjście nr 4) możliwa korekta w godzinach i minutach 
Czas trwania przerwy nocnej zadeklarowany w nastawie P5 powinien być mniejszy lub równy 
przedziałowi określonemu przez nastawy P3 (początek przerwy nocnej) i P4 (koniec przerwy 
nocnej). Jeśli P5 będzie równy temu przedziałowi to wyłączenie rozpocznie się dokładnie o 
godzinie określonej przez P3 i zakończy o godzinie określonej przez P4. 
Jeśli czas wyłączenia określony przez P5 będzie mniejszy od przedziału określonego przez P3 
i P4 to czas trwania i godzina rozpoczęcia przerwy nocnej będą losowane, jednak wyłączenie 
będzie się mieścić w tym przedziale.

2L-1 godzina załączenia NT (wyjście nr 6)

2L-2 godzina wyłączenia NT (wyjście nr 6)
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Korygowanie nastaw CPA 4.0

Przypomnienie
Sterownik  zanim  dotarł  do  Państwa  został  zaprogramowany  w  firmie  Rabbit.  Została  ustawiona 
poprawna  godzina  z  datą.  Jednocześnie  do  wewnętrznej  pamięci  sterownika  wpisano  poprawki  dla 
załączania i wyłączania oświetlenia wg tabeli wschodów i zachodów słońca (dołączona do instrukcji) tak 
aby łączny czas świecenia lamp w ciągu roku wyniósł  4024 godziny. Jest to optymalny i zalecany czas 
świecenia oświetlenia ulicznego. Powyższe, takie same korekty wpisano dla stref A i B.

Po załączeniu zasilania na wyświetlaczu sterownika ukazuje się aktualna godzina. Stan taki trwa około 3 
min. Po tym czasie urządzenie zaczyna wyświetlać cyklicznie godzinę, dzień z miesiącem oraz rok.

Jeżeli sterownik nie reaguje na klawiaturę, odblokować klawisze odpowiednią funkcją z pilota 
( ! Patrz instrukcja programatora pilota PS ! )

Jeżeli przed przejściem sterownika do normalnej pracy nastąpi zanik zasilania sterownik nie  
przyjmie nowych nastaw i będzie pracował wg poprzednich.

Korekta aktualnego czasu
Aby skorygować wskazania wewnętrznego zegara należy:
- nacisnąć  prawy  przycisk  –  spowoduje  to  rozjaśnienie  wyświetlacza  i  ustanie  wyświetlania 

cyklicznego,
- naciskając prawy przycisk spowodować pojawienie się nastawy, którą chcemy zmienić (patrz spis 

nastaw),
- naciskając lewy przycisk zmienić wartość wskazywaną przez wyświetlacz na żądaną, jednokrotne 

krótkie  naciśnięcie  przycisku  spowoduje  zmianę  stanu  wskazań  o  jeden  w  górę,  przytrzymanie 
przycisku dłużej spowoduje samoczynną zmianę wskazań w górę (nie dotyczy roku),

- naciskając prawy przycisk wychodzimy z nastawy. W czasie ok. 10 sek. od momentu zakończenia 
ustawiania sterownik samoczynnie przejdzie do stanu pracy. Od tej chwili zaczynają obowiązywać 
nowe nastawy.

Korekta nastaw czasu zał./wył. oświetlenia
Aby nastawy sprawdzić lub zmienić należy:
- nacisnąć prawy przycisk na czas około 3 sek. Po tym czasie na wyświetlaczu pojawi się symbol P1-

1, 
- naciskając  cyklicznie  prawy przycisk  spowodować  pojawienie  się  symbolu  nastawy,  którą  mamy 

zamiar zmienić (patrz spis nastaw). 
- naciskając na moment lewy przycisk otrzymamy na wyświetlaczu aktualną wartość danej nastawy. 
- krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę nastawy o jeden w górę.
- naciskając prawy przycisk wychodzimy z nastawy. W czasie ok. 10 sek. od momentu zakończenia 

ustawiania sterownik samoczynnie przejdzie do stanu pracy. Od tej chwili zaczynają obowiązywać 
nowe nastawy.

Korekta zał./wył. niskiej taryfy (NT)
Ustawianie godziny załączenia i wyłączenia wyjść do sterowania licznikiem dwutaryfowym:
- Nacisnąć prawy przycisk i trzymać go do czasu pojawienia się symbolu 2L-1 (godzina załączenia 

NT),
- lewym przyciskiem nastawić żądaną wartość,
- nacisnąć dwa razy prawy klawisz. Na wyświetlaczu pojawi się symbol 2L-2 (godzina wyłączenia NT),
- lewym przyciskiem nastawić żądaną wartość,
- naciskając prawy przycisk wychodzimy z nastawy. W czasie ok. 10 sek. od momentu zakończenia 

ustawiania sterownik samoczynnie przejdzie do stanu pracy. Od tej chwili zaczynają obowiązywać 
nowe nastawy.
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Korekta przerwy nocnej
CPA 4.0 posiada możliwość wprowadzania przerwy nocnej. Polega to na tym, iż przerwa nocna 
występuje wyłącznie w określonych przez użytkownika godzinach (nastawy P3, P4), a czas trwania 
przerwy będzie równy każdego dnia. Czas trwania przerwy nocnej będzie równy wartości nastawy P5.

Jak wprowadzić korektę:

- nacisnąć prawy przycisk na czas około 3 sek. Po tym czasie na wyświetlaczu pojawi się symbol P1-x 
( gdzie x=1 dla strefy A, x=2 dla strefy B),

- naciskając cyklicznie prawy przycisk spowodować pojawienie się symbolu P3-x,  
- naciskając lewy przycisk otrzymamy na wyświetlaczu aktualną wartość danej nastawy, 
- naciskając dalej lewy przycisk ustawiamy godzinę rozpoczęcia przerwy nocnej,
- naciskając prawy przycisk spowodować pojawienie się symbolu P4-x,
- naciskając lewy przycisk otrzymamy na wyświetlaczu aktualną wartość danej nastawy,
- naciskając dalej lewy przycisk ustawiamy godzinę zakończenia przerwy nocnej,
- naciskając prawy przycisk spowodować pojawienie się symbolu P5-x,
- naciskając lewy przycisk otrzymamy na wyświetlaczu aktualną wartość danej nastawy, 
- naciskając dalej lewy przycisk ustawiamy czas trwania przerwy nocnej (ilość godz. od P3 do P4),
- naciskając prawy przycisk wychodzimy z nastawy.

Jeżeli chcemy zrezygnować z przerwy nocnej jako wartość nastawy P5-x wpisujemy "00-00".

Korekta ruchomej przerwy nocnej
CPA 4.0 posiada możliwość wprowadzania  ruchomej przerwy nocnej.  Polega to na tym,  iż  przerwa 
nocna  występuje  wyłącznie  w  określonych  przez  użytkownika  godzinach  (nastawy  P3,  P4),  lecz 
początek wyłączenia  jak i czas trwania przerwy będą każdego dnia inne. Dobrane jednak w ten sposób, 
że średni czas trwania przerwy nocnej liczony z miesiąca będzie równy wartości nastawy P5. 

Jak wprowadzić korektę:

- nacisnąć prawy przycisk na czas około 3 sek. Po tym czasie na wyświetlaczu pojawi się symbol P1-x 
( gdzie x = 1 dla strefy A, x = 2 dla strefy B), 

- naciskając cyklicznie prawy przycisk spowodować pojawienie się symbolu P3-x,  
- naciskając lewy przycisk otrzymamy na wyświetlaczu aktualną wartość danej nastawy, 
- naciskając dalej lewy przycisk ustawiamy godzinę rozpoczęcia przerwy nocnej,
- naciskając prawy przycisk spowodować pojawienie się symbolu P4-x,
- naciskając lewy przycisk otrzymamy na wyświetlaczu aktualną wartość danej nastawy, 
- naciskając dalej lewy przycisk ustawiamy godzinę zakończenia przerwy nocnej,
- naciskając prawy przycisk spowodować pojawienie się symbolu P5-x,
- naciskając lewy przycisk otrzymamy na wyświetlaczu aktualną wartość danej nastawy, 
- naciskając  dalej  lewy  przycisk  ustawiamy  czas  trwania  przerwy  nocnej  (średni  dobowy  czas 

wyłączenia liczony w odniesieniu miesięcznym).

Jeżeli chcemy zrezygnować z przerwy nocnej jako wartość nastawy P5-x wpisujemy "00-00".

Blokowanie przerwy nocnej
CPA 4.0 ma możliwość blokowania zaprogramowanej przerwy nocnej. Takie rozwiązanie pozwala na 
rezygnację z przerw nocnych w święta i dni wolne. Oto lista dni w których po aktywacji tej funkcji jest  
pomijana przerwa nocna :

− z 31 grudnia na 1 stycznia
− z 1 styczna na 2 stycznia
− z 30 kwietnia na 1 maja
− z 1 maja na 2 maja
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− z 2 maja na 3 maja
− z 3 maja na 4 maja
− z 14 sierpnia na 15 sierpnia
− z 15 sierpnia na 16 sierpnia
− z 30 października na 1 listopada
− z 24 grudnia na 25 grudnia
− z 25 grudnia na 26 grudnia
− z 26 grudnia na 27 grudnia

w czasie świąt Wielkiej Nocy
z piątku na sobotę
z soboty na niedzielę
z niedzieli na poniedziałek
z poniedziałku na wtorek

 
w weekendy

z piątku na sobotę
z soboty na niedzielę

Jak sprawdzić stan przerwy nocnej ? 
wyślij do CPA 4.0 komunikat [ Stan PN So-Ni ] z pilota PS-5rc, 
lub
podczas pracy sterownika nacisnąć lewy klawisz. 

- na wyświetlaczu CPA 4.0 zostanie wyświetlona informacja w formacie: 
[ Pn  0 ] – przerwa nocna aktywna w całym tygodniu,
[ Pn  1 ] – brak przerwy nocnej od piątku do niedzieli. 

Jak wyłączyć przerwę nocną od piątku do niedzieli ?
wyślij do CPA 4.0 komunikat [ Zakaz PN So-Ni ] z pilota PS-5rc.
lub
podczas pracy sterownika nacisnąć lewy klawisz. Gdy na wyświetlaczu pojawi się [ Pn 0 ], naciśnij i  
przytrzymaj lewy klawisz tak długo, aż zostanie wyświetlony komunikat [ Pn 1 ].
 

Jak przywrócić przerwę nocną od piątku do niedzieli ?
wyślij do CPA 4.0 komunikat [ Zezw. PN So-Ni ] z pilota PS-5rc. 
lub
podczas pracy sterownika nacisnąć lewy klawisz. Gdy na wyświetlaczu pojawi się [ Pn 1 ], naciśnij i  
przytrzymaj lewy klawisz tak długo, aż zostanie wyświetlony komunikat [ Pn 0 ].

Sterownie urządzeniami do redukcji mocy
Sterownik CPA 4.0 idealnie nadaje się do sterowania urządzeniami umożliwiającymi redukcję zużycia 
energii  w instalacji  oświetleniowej.  Każde z  wyjść  CPA 4.0  po  odpowiednim skonfigurowaniu  może 
uruchamiać urządzenie do redukcji mocy. Rozwiązania takie są coraz bardziej popularne i wynikają z 
chęci  wygenerowania  dodatkowych oszczędności  jak i  sprostania wymogom w przepisach.  CPA 4.0 
idealnie wpasowuje się jako pewny i niezawodny sterownik reduktorów zużycia mocy.

Liczniki czasu pracy
CPA 4.0 został wyposażony w niezależne dla strefy A i B licznik czasu pracy oświetlenia. Liczniki po 
wykasowaniu  zliczają  łączny  czas  świecenia  oświetlenia  z  dokładnością  10  minutową.  Wyświetlany 
wynik zaokrąglany jest do pełnej godziny.

Jak sprawdzić stan liczników?
- podczas pracy sterownika naciśnij lewy klawisz
- na  wyświetlaczu  CPA  4.0  po  informacji  o  stanie  blokady  przerwy  nocnej  [  Pn  1/0  ]  zostanie 

wyświetlona informacja w formacie: 
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[ A  x x ] [ x x x x ] [ B  y y ] [ y y y y ] 
gdzie xx xxxx – oznacza ilość godzin świecenia dla wyjścia A

yy yyyy – oznacza ilość godzin świecenia dla wyjścia B

Jak skasować stan liczników? 
- podczas pracy sterownika naciśnij lewy klawisz
- gdy na wyświetlaczu sterownika pojawiać się będą wskazanie liczników, naciśnij i przytrzymaj lewy 

klawisz.
- gdy na wyświetlaczu CPA 4.0 pojawi się napis [ - - - - ] oznacza, iż liczniki zostały skasowane

Praca z wyłącznikiem zmierzchowym
Po podłączeniu sterownika, w ciągu jednej doby rozpoznaje on samoczynnie czy podłączono do 

niego wyłącznik  zmierzchowy,  w tym okresie załączenie i  wyłączenie nastąpi wg tabeli.  W wypadku 
obecności  sprawnego  wyłącznika  zmierzchowego  po  tym  czasie  na  wyświetlaczu  za  ostatnią  cyfrą 
pozostanie świecąca kropka, w wypadku defektu lub braku wyłącznika zmierzchowego kropka zgaśnie.
W  wypadku  podłączenia  sprawnego  wyłącznika  zmierzchowego  sposób  działania  jest  następujący: 
na 15 minut przed godziną załączenia oświetlenia dla danego dnia otwierana jest strefa czasowa, w 
czasie owych 15 minut  wyłącznik  zmierzchowy decyduje o załączeniu oświetlenia.  Po tym czasie w 
przypadku braku wyłącznika zmierzchowego (brak kropki na wyświetlaczu) załączenia nastąpi o czasie 
przewidzianym w tabeli dla danego dnia.
Rano  strefa  czasowa otwierana  jest  na 15 minut  po godzinie  wyłączenia  oświetlenia,  w tym czasie 
wyłącznik  zmierzchowy  decyduje  o  chwili  wyłączenia  oświetlenia,  W  wypadku  braku  sprawnego 
wyłącznika zmierzchowego, lub jego niesprawności (brak kropki na wyświetlaczu), wyłączenie nastąpi o 
godzinie przewidzianej dla danego dnia.

Uwaga!
W  celu  prawidłowej  pracy  sterownika  CPA  4.0  z  wyłącznikiem  zmierzchowym  zaleca  się 

stosowania połączeń nie dłuższych niż 3m.  

Wykres czasowy pracy sterownika CPA 4.0

P5- P1 + - P2 +

P3 P4

wyjście A,B t

NT/WT t

2L-1 2L-2NT

zachód wg tabeli wschód wg tabeli

P1 - poprawka załączenia o zachodzie słońca wg kalendarza (w min.)
P2 - poprawka wyłączenia o wschodzie słońca wg kalendarza (w min.)
P3 - początek strefy występowania wyłączeń nocnych (w godz. i min.)
P4 - koniec strefy występowania wyłączeń nocnych (w godz. i min.)
P5 - średni czas trwania przerwy nocnej (w godz. i min.)
NT - niska taryfa
WT - wysoka taryfa
2L-1 - godzina załączenia NT
2L-2 - godzina wyłączenia NT

15min. stre fy dzia łan ia  wyłączn ika zmierzchowego

CPA 4.0         



Podstawowe dane techniczne sterownika CPA 4.0

• Wymiary (mm) długość 105
szerokość 90 (6 modułów ) 
wysokość 75

• Montaż na szynie DIN 35mm,
• Zasilanie 230V +10/-20% 50Hz
• Ilość wyjść sterujących 3, w tym jedno do sterowania licznikiem dwutaryfowym
• Obciążalność prądowa wyjść 6A / 230V 
• Stopień ochrony IP 20
• Temperatura otoczenia od -30°C do +50°C
• Odporność na zanik zasilania min. 5 lat
• Dokładność działania zegara 7 x 10 -6 (20 sek. / miesiąc)

Schemat podłączenia sterownika CPA 4.0

1 2 3 4 5 6

L1 PEN

kWh

zabezpieczenie
obwodów sterowania

zasilanie CPA

sterowanie licznikiem 
dwutaryfowym

cewka stycznika B

cewka stycznika A

przekaźnik 
zmierzchowy
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Wymiary zewnętrzne sterownika CPA 4.0

105 75

45 62 90

INFORMACJE DODATKOWE

Rabbit deklaruje, że produkt jest zaprojektowany i wykonany  zgodnie z normą bezpieczeństwa 
użytkowania EN 60950-1

Użycie symbolu  WEEE  (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) oznacza, że niniejszy produkt nie 
może być traktowany jako odpad domowy. Po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w 
osobnym,  specjalnie  do  tego  przeznaczonym  punkcie.  W  celu  uzyskania  bardziej  szczegółowych 
informacji  dotyczących  recyklingu  niniejszego  produktu  należy  skontaktować  się  z  przedstawicielem 
władz lokalnych,   dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. Zapewniając 

prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. 
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KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia najwyższej jakości wyroby, na które wydawana jest niniejsza Karta  
Gwarancyjna.

2. Gwarancji udziela się na okres 5 lat od daty sprzedaży.
3. Warunkiem wykonania gwarancji jest dostarczenie reklamowanego wyrobu z  

nienaruszoną plombą do punktu serwisowego wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem  
zakupu produktu.

4. Wady lub uszkodzenia produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane  
bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego.

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, w skutek wady produktu  
objętej gwarancją, użytkownik nie mógł z niego korzystać. Jeżeli użytkownik otrzymał  
zamiast wadliwego produkt nowy, termin gwarancji biegnie na nowo. Jeżeli wymieniona  
została część produktu, powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do części  
wymienionej.

6. Gwarancją nie obejmuje się uszkodzenia powstałe na skutek:
- niewłaściwego podłączenia, 
- zwarć w obwodach sterowanych,
- wyładowań atmosferycznych,
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w skutek używania urządzenia niezgodnie z zaleceniami  
instrukcji obsługi.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie  
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

ADRES SERWISU

Rabbit Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155

PL 50-428 Wrocław
tel. 0048 71 716 5103

e-mail: serwis@rabbit.pl
http: www.rabbit.pl
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KARTA GWARANCYJNA

NAZWA I TYP : CPA 4.0

DATA SPRZEDAŻY : 2009T37

NR IDENTYFIKACYJNY :  NAKLEJKA

PIECZĄTKA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ :
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