
Wyszukiwanie produktów i części
Odwiedzenie tej strony internetowej jest najprostszym sposobem na znalezienie tego, czego szukasz. Za 
pomocą naszej funkcji wyszukiwania w nagłówku naszej witryny internetowej na górze każdej strony, wyszukaj 
produkt, którego szukasz za pomocą opcji „Wyszukiwanie numeru części”. Po prostu wpisz w polu numer części 
szukanego elementu i naciśnij przycisk wyszukiwania lub wpisz go na klawiaturze. Oferujemy również „ 
Wyszukiwanie zaawansowane”. W takim przypadku kliknij wyrazy „Wyszukiwanie zaawansowane” w nagłówku 
każdej strony internetowej. Pojawią się następujące opcje wyszukiwania: Producent, Numer części, Opis i  
Kategoria. Następnie naciśnij przycisk wyszukiwania lub wpisz na klawiaturze.

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki wyszukiwania na zapytanie, wpisz numer części producenta. Czasami 
na części może znajdować się więcej niż jeden numer, np. numer identyfikacyjny lub numer artykułu, więc 
zawsze warto wypróbować wszystkie opcje, jeśli nie można uzyskać wyniku. Nie ma potrzeby usuwania kresek 
lub spacji podczas wyszukiwania numeru części, ponieważ nasza zaawansowana wyszukiwarka będzie działać 
z nimi lub bez nich.

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, napisz e-maila lub zadzwoń do naszych doświadczonych zespołów, 
które będą w stanie pomóc Ci w wyszukiwaniu lub udzielą porady na temat dostępnej alternatywy albo  
zweryfikowanego zamiennika Radwell.
             
   
    
     

Pliki PDF, filmy poświęcone produktom oraz inne zewnętrzne pliki
Na stronach produktów w naszych witrynach internetowych znajdują się pliki do pobrania, takie jak PDF. Są to 
głównie broszury, podręczniki i katalogi produktów. Kliknięcie łącza do tych plików spowoduje otwarcie  
nowego okna przeglądarki. Nieustannie aktualizujemy dodatkowe informacje o częściach w naszej witrynie 
internetowej, dodając przydatne informacje i filmy dotyczące produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czytania tych plików z technologią wspomagającą, należy zapoznać się 
z niniejszą dokumentacją od Adobe Accessibility: Dostęp do dokumentów PDF z technologią wspomagającą się
kliknij tuta

W razie problemów w korzystaniu z tej witryny internetowej, np. w przypadku uszkodzonych łączy itp., kliknij 
tutaj
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Te zasady są skierowane do naszych mieszkańców na całym świecie i są regulowane oraz interpretowane zgodnie z prawem kraju pochodzenia witryny 
internetowej Radwell International. Wszelkie spory wynikające z niniejszej witryny internetowej będą rozpatrywane przez sądy kraju, z której pochodzi 
witryna internetowa. Nie składa się żadnych oświadczeń co do tego, czy informacje te mają zastosowanie lub są dostępne w jakimkolwiek innym kraju, 

który może mieć do nich dostęp.
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