
ijzeren verwarmingselement 
de aquacimento em ferro fundido 

 

 
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU 
Installation and operating manual / Manual de utilización e instalación / Manual do usario e de Instalação 

 

ALCOVE 
GRZEJNIK Z ŻELIWNYM 
WYMIENNIKIEM CIEPŁA 
Inertia radiator / cast iron heating element 
Radiator met inertie/ Giet 
Radiador de inércia / corpo 

 
 
 
 
 
 
  FR 
 
GB 
 
NL 

 
 PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA DO  
PRZECHOWANIA 
PRZEZ  
UŻYTKOWNIKA 



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 
GRZEJNIKA 

(typ RMG2-T1S) 
 
 
 

Spis treści 
 
 
 

1 - Podzespoły urządzenia strona 2 
 

2 - Montaż urządzenia strona 2 
 

3 - Kaseta sterownicza    strona 4 
 

4 - Ogrzewanie pomieszczenia     strona 5 
 

5 - Tryby ogrzewania - Jak z nich korzystać? strona 5 
 

6 - Programowanie grzejnika    strona 6 
 

7 - Funkcja Równowaga (Equilibre) strona 6 
 

8 - Funkcja Wietrzenie (Aération) strona7 
 

9 - Blokada elementów sterowniczych   strona 7 
 

10 - W przypadku istnienia sterownika zasilania    strona 7 
 

11 - Powrót do ustawień fabrycznych strona 7 
 

12 - Konserwacja strona 7 
 

13 - Postępowanie w przypadku zakłóceń w pracy                                                    strona 7-8 
 

 
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją celem lepszego zapoznania się z zastosowaniem Waszego 
grzejnika i zaznajomienia się z zaleceniami w zakresie zastosowania celem poprawy Waszego 
samopoczucia. Należy przechowywać tę instrukcję po zamontowaniu grzejnika. 



 
Dziękujemy Państwu za wybór tego urządzenia i okazanie nam zaufania. Nabyty grzejnik poddany został 
licznym próbom i kontrolom celem zapewnienia jakości i jednocześnie zapewnić Wam pełne zadowolenie. 

 
Kilka porad: 
Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy zapoznać się z instrukcją celem spełnienia wymagań 
przepisów. Sprawdzić napięcie zasilania i wyłączyć je przed podłączeniem urządzenia. 
Należy przechowywać tę instrukcję po zamontowaniu grzejnika. 
Dane ogólne urządzenia: 
KAT C: Urządzenie spełnia normę NF Electricité Performance 
zgodnie z kryteriami podanej kategorii.  
IP24: Urządzenie gryzgoszczelne 
Klasa II: Podwójna izolacja (nie wymaga uziemiania).  
IK08: Odporne na uderzenia mechaniczne 

: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy Europejskiej 2002/96/CE (DEEE). 
 

Rysunek 1 - Podzespoły urządzenia 

 
Rysunek 2 - Montaż urządzenia 
Urządzenie jest dostarczane wraz ze stelażem przyściennym. Wybór śrub i kołków zależy od rodzaju Waszych 
ścian i należy je dobrać odpowiednio do masy urządzenia. 
Celem ułatwienia podłączenia, urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogło stać podczas  
podłączenia i ustawiania stelaża. 
Gdy urządzenie stoi, można wyjąc stelaż przyścienny, który spełni funkcję szablonu do wiercenia otworów. 
 
2 .1 - Zasady montażu 
Ten grzejnik łazienkowy został zaprojektowany do montażu w pomieszczeniu mieszkalnym. 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki oraz spełniając wymagania obowiązujących norm w 
kraju montażu (dla  Francji norma NFC 15100).. 
Należy zachować minimalne odległości względem mebli przy lokalizowaniu 
grzejnika. 
W przypadku, gdy na ścianie znajduje się tworzywo piankowe z wykładziną 
ścienną, na stelażu należy umieścić podkładkę o grubości odpowiadającej 
grubości tego tworzywa celem zapewnienia wolnego miejsca z tyłu, aby nie 
zakłócać sterowania urządzeniem. 

 
Zabrania się montażu urządzenia: 

- W przeciągu zakłócającym sterowanie urządzeniem 
(pod centralną wentylacją mechaniczną, itd.) 
- Pod stałym gniazdkiem. 
- W strefie 1 łazienek. 
Urządzenia używane w łazienkach winny być instalowane w taki 
sposób, aby wyłączniki i inne elementy sterownicze urządzenia 
znajdowały się poza zasięgiem osoby będącej w wannie lub pod 
prysznicem. 



2.2 - Mocowanie stelaża przyściennego do ściany 
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Ustawić stelaż przyścienny na podłodze. 
Oznaczyć punkty mocowania A. Punkty te 
wyznaczają dolne położenie mocowania. 

Założyć ponownie stelaż tak, aby poprzednio 
zaznaczone punkty pokryły się z punktami 
mocowania A. 
Zaznaczyć ołówkiem 2 punkty mocowania B. W taki 
sposób zaznaczono 4 punkty mocowania. 

3 Wywiercić 4 otwory i włożyć odpowiednie kołki do danego muru (np. ściana gipsowa, beton). 
Ustawić i przykręcić stelaż przyścienny. 

Wymiary i masa urządzeń 
 

Moc (W) 750 1000 1250 1500 2000 
Długość zewnętrzna 517 665 813 961 1183 
Wysokość (mm) 615 615 615 615 615 
Grubość (mm) 138 138 138 138 138 
Masa urządzenia (kg) 12.5 16.8 20.9 24.6 33.8 
2.3 - Podłączenie grzejnika 
Napięcie zasilania urządzenia: 230V, 50 Hz. 
Grzejnik łazienkowy należy zasilić bezpośrednio z sieci 
rozdzielczej zza wyłącznika jednobiegunowego o 
minimalnym odstępie pomiędzy stykami wynoszącym 
3[mm]. Nie stosować dodatkowego wyłącznika (zegar, 
przekaźnik mechaniczny i statyczny (elektroniczny), 
termostat temperatury wewnętrzne, itd.). 
- Do podłączenia należy użyć kabla 3 żyłowego 
(brązowy 
= faza, niebieski = zero, czarny = przewód sterujący) i 
puszki połączeniowej. 
- W pomieszczeniach wilgotnych typu kuchnie, należy 
zainstalować puszkę połączeniową na wysokości co 
najmniej 25 cm powyżej podłogi.  
Instalacja winna być wyposażona w wyłącznik ochronny. 
Uziemienie jest niedopuszczalne. Zabrania się podłączania przewodu sterującego 
(przewód czarny) grzejnika do masy. 
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, do jego wymiany zobowiązany jest producent, autoryzowany serwis 
firmy ATLANTIC Polska lub osoba o równoważnych kwalifikacjach celem uniknięcia zagrożenia. 
Kabel zasilający należy ułożyć i przymocować za pomocą kołnierza z tworzywa sztucznego celem zapewnienia 
zamocowania termostatu. Nie dopełnienie tego warunku stwarza zagrożenie. 
W przypadku, gdy urządzenie steruje lub jest sterowane jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo prądowym 30 
mA (np:. łazienka), należy zabezpieczyć zasilanie tego przewodu sterującego na tym wyłączniku różnicowym. 
Test  podłączenia przewodu sterującego 
Można podłączyć przewód sterujący w przypadku, gdy Wasz dom wyposażony jest w centralkę programowania, lub 
system zarządzania energią. 

   Tu wiercić A 
   Tu wiercić A 

   Tu wiercić A 



W takim przypadku, celem sprawdzenia poprawności transmisji poleceń programowania, należy zweryfikować co 
następuje: 
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Uzyskany tryb 
 

KOMFORT 
 
KOMFORT -1°C 

 
KOMFORT -2°C 

 
ECO 

 
PRZECIWMR
OZOWE 

WYŁĄCZENIE 
OGRZEWANI

A PRZEZ 
STEROWNIK 

 W ramach programowania za pomocą przewodu sterującego lub prądu nośnego, priorytet posiadają polecenia 
odnoszące się do trybu przeciwmrozowego lub sterownia zasilaniem. 
Przy przejściu z trybu Komfort do trybu Eco czas przełączenia jest rzędu 12 sekund. 

 
2.4 - Blokada urządzenia na stelażu przyściennym 
- Ustawić urządzenie na stelażu S zgodnie z rysunkiem. 
- Dosunąć urządzenie do stelaża, następnie podnieść go (strzałki 1 i 2). 
- Wprowadzić łapy stelaża w otwory urządzenia, opuścić (strzałka 
3). 
- Zablokować dokręcając 2 nakrętki V o pół obrotu - urządzenie 
jest zamocowane. 

 
3- Kaseta sterownicza 

 

 
1 - Ekran 
2 - Klawisze i  
3 - Klawisze       i 

4 - OK/Potwierdzenie - Wyłączenie ogrzewania 
5 – Równowaga  équilibre 

6 - Wietrzenie                 (Aération) 

7 - Blokada 
3.1 - Szybkie uruchamianie 
Przed przystąpieniem do regulacji, upewnić się, czy urządzenie jest włączone. W przypadku wyłączenia,     
klawisz  OK  należy przytrzymać wciśnięty. celem ponownego uruchomienia.  
W celu uaktywnienia ekranu, wcisnąć dowolny klawisz. 

 

Można teraz wybrać tryb ogrzewania wciskając klawisze  i  oraz potwierdzić wciskając OK..  
Informacja migająca jest nie potwierdzona. 
Istnieje możliwość nastawy temperatur wartości zadanych w trybie Komfort lub Eco wciskając klawisze  i 

następnie potwierdzić przez OK. Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat różnych możliwości 
Waszego urządzenia. 
Ekran przechodzi w tryb czuwania, jeśli nie naciska się żadnego klawisza. 
3.2 - Opis wyświetlacza (ekranu) konsoli sterowniczej 

 
Linia informacyjna 

 
 

Funkcja wietrzenie 
 

Blokada elementów 
                          sterowniczych 

 
Wskaźnik ogrzewania 
Wyświetlanie T° C 
Tryby 



4 - Ogrzewanie pomieszczenia 
 

 
Co się chce zrobić Co należy zrobić celem 

uzyskania 
 
Co się będzie działo 

 
Włączanie grzejnika. 

 
Wcisnąć na chwilę  
klawisz OK. 

Wyświetlacz zapala się i pokazuje 
temperaturę w trybie komfort (   )  
(domyślnie). 

 

 
Uaktywnienie 
wyświetlacza w trybie 
czuwania. 

 
 
Nacisnąć dowolny klawisz. 

Na wyświetlaczu pojawia się 
aktualny tryb pracy i związana z nim 
temperatura. Podczas pierwszego 
włączenia, urządzenie znajduje się 
w trybie komfort, a wartość ustalonej 

     

5 - Tryby ogrzewania - Jak z nich korzystać? 
 

Piktogram Wyszczególnie
 

Jak używać tego trybu ? 

 Komfort Pobyt w domu. 

 Eco. Nieobecność od 2 do 48 godzin lub sen. 

I 
 

Przeciwmrozowe Nieobecność powyżej 48 godzin lub okres letni. Temperatura 
przeciwmrozowa jest ustalona na ok. 7 °C i nie ulega zmianie. 

 
PROG 

 
Programowanie 

Grzejnik ma być sterowany za pomocą poleceń programowania Cassette 
Program lub programator). Istnieje możliwość wyboru trybu Komfort oraz 
Eco w wybranych godzinach.  Patrz Rozdział 6 odnośnie szczegółów. 

 Komfort -1  
Dostęp do tych trybów możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy 
instalacja wyposażona jest w sterownik zasilania.  Komfort -2 

 

5.1 - Wybór trybu ogrzewania 
Podczas pierwszego uruchamiania, można odczuwać nieznaczny zapach. Związane jest to z wydzielaniem się 
ewentualnych pozostałości związanych z produkcją grzejnika, które zanikają po krótkim okresie pracy. 
5.1.1 - Praca w trybie Komfort 

 
 
Co się chce zrobić Co należy zrobić celem 

uzyskania 
 
Co się będzie działo 

 
Wybór trybu 
ogrzewania 
KOMFORT 

Wcisnąć klawisze i . 
Zatrzymać się na trybie 

       Kursor     miga pod trybem 

 
Potwierdzić przyciskiem OK. 

Na ekranie pojawia się tylko wybrany 
tryb i odpowiadająca mu temperatura. 

 

 
Zmienić wartość 
temperatury zadanej 
Komfort. 

Wcisnąć klawisze  i  
 

Temperatura zmienia się skokowo o 
0,5°C, i miga. 

Zatrzymać się na żądanej temperaturze 
 i potwierdzić ją klawiszem   OK. 

Na ekranie pojawia się wybrana 
temperatura. 

5.1.2 - Praca w trybie Eko 
 

 
Co się chce zrobić Co należy zrobić celem 

uzyskania 
 
Co się będzie działo 

 
 
Wybrać tryb 
ogrzewania EKO 

Wcisnąć klawisze  i . 
        Kursor    przemieszcza się 
migając pod trybami. 

 
Zatrzymać się pod trybem Eko i 
zatwierdzić przez OK. 

Na ekranie tryb Eco    pozostaje 
wyłącznie wraz z odpowiadającą 
mu wartością zadaną temperatury. 



 
 
Co się chce zrobić Co należy zrobić celem 

uzyskania 
 
Co się będzie działo 

 
Wybór temperatury 
zadanej ECO 

 
Wcisnąć klawisze  i . Temperatura zmienia się skokowo o 

0,5°C, i miga. 
Zatrzymać się na żądanej 
temperaturze i zatwierdzić 
 za pomocą 

 
Na ekranie pojawia się wybrana 
temperatura. 

Uwaga: 
- Temperatura Eco w żadnym przypadku nie może przekroczyć temperatury Komfort. 
- Zalecana temperatura Eco wynosi temperatura Komfort -3,5°C. Jest ona bezpośrednio dostępna naciskając   

na klawisze     OK   +              
5.1.3 - Praca w trybie Przeciwmrozowym Kursor przemieszcza się pod trybami, miga 
 
Co się chce zrobić Co należy zrobić celem 

uzyskania 
 
Co się będzie działo 

 
 
Wybrać tryb ogrzewania 
przeciwmrozowego 

Wcisnąć klawisze  i . 
 
       Kursor     przemieszcza się 
migając pod trybami. 

 
Zatrzymać się pod trybem 
Przeciwmrozowe  

i zatwierdzić przez   
OK

. 

Na ekranie pojawia się tylko tryb 
Przeciwmrozowy i temperatura zadana  
7°C 

Uwaga: Temperatura przeciwmrozowa jest ustalona na ok. 7 °C i nie ulega zmianie. 

5.1.4 - Praca w trybie PROG 
 

 
Co się chce zrobić Co należy zrobić celem 

uzyskania 
 
Co się będzie działo 

 
 
Wybrać tryb PROG 

 

Wcisnąć klawisze  i . Zatrzymać 
się pod trybem PROG i zatwierdzić 
naciskając   OK.. 

        Kursor    przemieszcza się 
migając pod trybami. 
Na ekranie pojawia się tryb PROG 
oraz tryb do jakiego odsyła PROG ze 
związaną temperaturą. 

Uwaga: Patrz część 6 - Programowanie poświęcona informacją odnośnie programowania. 

6 - Programowanie grzejnika 
Celem ograniczenia do minimum zużycia energii i zapewnienia maksymalnego komfortu, zaleca się stosowanie 
systemu programowania. 
6.1 - Na czym polega system programowania ? 
System programowania to system sterujący Waszym urządzeniem grzewczym w trybie komfort podczas 
pobytu w mieszkaniu i w trybie Eco pod Waszą nieobecność lub w nocy. Elastyczny i łatwy w obsłudze, system 
ten steruje wyłącznie przełączaniem pomiędzy tymi dwoma trybami. 
Istnieje kilka systemów programowania: 
o Programowanie zewnętrzne scentralizowane: jest centralka sterująca wszystkimi Waszymi urządzeniami. 
Wasz instalator podłączy Wasze urządzenia do tej instalacji i wprowadzi godziny programowania 
odpowiadające Waszemu stylowi życia. 
o Programowanie zewnętrzne zindywidualizowane: Urządzenie może być dostosowane do współpracy z 
kartą programowania. Wraz z instalatorem ustalicie Państwo godziny odpowiednie programowania i 
wprowadzicie kartę z tyłu urządzenia. Po zaprogramowaniu, Wasze urządzenie rozpoznaje polecenia za 
pomocą przewodu sterującego: Komfort / Komfort -1 / Komfort -2 / Eco. 
Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi programatora lub sterownika energii. 

 

7 - Funkcja równowaga  équilibre 
Funkcja Równowaga umożliwia natychmiastowe przejście do zalecanych nastaw. Stanowi ona doskonałą 
równowagę pomiędzy trybem Komfort a oszczędnościami. 

 



 
Co się chce zrobić Co należy zrobić celem 

uzyskania 
 
Co się będzie działo 

• Uaktywnić funkcję: 
Równowaga 

 
Wcisnąć przycisk équilibre . Na ekranie na kilka sekund pojawi 

się komunikat „équilibre”. 



8 - Funkcja wietrzenia       (aération) 
Celem uniknięcia straty energii podczas wietrzenia należy stosować tryb minimalnego ogrzewania pomieszczeń. W 
celu ułatwienia tego zadania, Wasze urządzenie posiada klawisz zapewniający bezpośredni dostęp do tej funkcji. 

 

 
Co się chce zrobić Co należy zrobić celem 

uzyskania 
 
Co się będzie działo 

 
Uaktywnić funkcję aération 

Przed otwarciem okna, wcisnąć 
klawisz . 

    Ikona           pojawia się na ekranie, a 
także tryb Hors Gel Przeciwmrozowy. 

 
Dezaktywować 
funkcję aération 

 
Zamknąć okno, wcisnąć klawisz 

 . 

Znika ikona . 
Na ekranie pojawia się tryb aktualny i 
wybrana temperatura. 
XXX 

9 - Blokada elementów sterowniczych   
Celem uniknięcia jakichkolwiek nieupoważnionych manipulacji konsolą sterowniczą, zaleca się jej blokowanie. 

 

 
Co się chce zrobić Co należy zrobić celem 

uzyskania 
 
Co się będzie działo 

Blokada dostępu do poleceń 
z kasety sterowniczej 

Wcisnąć na dłużej klawisz  
   Ikona  pojawia się. 

 
Dezaktywowanie blokady 

Wcisnąć na dłużej klawisz  
   Ikona  gaśnie. 

10 - W przypadku istnienia sterownika zasilania 
Sterownik należy umieść na wyjściu przewodu sterującego lub prądu nośnego, aby mógł wyłączać na zmianę 
urządzenia grzewcze (w zależności od umowy z dostawcą energii). Sterownik na wyjściu mocy wpływa negatywnie na 
pracę termostatu urządzeń. 
W tym czasie na ekranie urządzenia pojawia się «Délestage» („Sterowanie zasilaniem”). Następnie wznawia 
wyjściowe działanie. 
11 - Powrót do ustawień fabrycznych 
Wasz grzejnik daje możliwość powrotu do ustawień fabrycznych: 

- równocześnie przytrzymać wciśnięte dłużej klawisze      OK, i . 

12 - Konserwacja 
Przed konserwacją, należy wyłączyć urządzenie przytrzymując wciśnięty na dłużej klawisz    OK. 
Aby zapewnić poprawną pracę Waszego grzejnika, należy około dwa razy w ciągu roku odkurzyć za pomocą 
odkurzacza lub szczotką, kratki wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia. Można przemyć urządzenie zwilżoną szmatką; 
w żadnym wypadku nie stosować produktów ściernych czy rozpuszczalników. 
W przypadku zanieczyszczonej atmosfery, na kratce urządzeni mogą wystąpić zanieczyszczenia. To zjawisko 
związane jest ze złą jakością powietrza wewnątrz pomieszczenia. Zaleca się w takim przypadku sprawdzenie 
wietrzenia pomieszczenia (wentylacja, wejście powietrza, itd.) oraz czystości powietrza. Te zanieczyszczenia nie 
uzasadniają wymiany grzejnika na gwarancji. 
13 - Postępowanie w przypadku zakłóceń w pracy 

 

Zakłócenie Sposób usunięcia 
 
 
 
Grzejnik nie grzeje. 

Jeśli jest się w trybie programowanie, należy sprawdzić, czy 
programator jest w trybie Komfort. 
Należy upewnić się, czy wyłączniki instalacji są włączone oraz czy 
sterownik zasilania (jeśli taki się znajduje) nie wyłączył zasilania 
grzejnika (patrz rozdział 10). 
Sprawdzić temperaturę powietrza w pomieszczeniu: jeśli ona jest za 
wysoka,  piktogram ogrzewania nie świeci się: grzejnik nie grzeje. 

 
Grzejnik grzeje cały czas. Sprawdzić, czy grzejnik nie znajduje się w przeciągu lub czy nie 

zmieniono nastawy temperatury. 



 

Zakłócenie Sposób usunięcia 
 
 
 
Grzejnik słabo grzeje. 

Zwiększyć wartość temperatury zadanej 
Komfort. 
Jeśli osiągnięto nastawę maksymalną, należy sprawdzić, co 
następuje: 
Sprawdzić, czy nie ma innego źródła ogrzewania w 
pomieszczeniu. 
- Sprawdzić, czy grzejnik grzeje wyłącznie dane pomieszczenie (drzwi 
zamknięte). 
 S d ić i i  il i  j ik  
         

         
  

 
Na ścianie wokół grzejnika 
pojawiają się ślady brudu. 

Ten brud związany jest ze złą jakością powietrza wewnątrz 
pomieszczenia. Zaleca się w takim przypadku sprawdzenie wietrzenia 
pomieszczenia (wentylacja, wejście powietrza, itd.) oraz czystość 
powietrza i unikanie palenia papierosów wewnątrz. Te 
zanieczyszczenia nie uzasadniają wymiany grzejnika na gwarancji. 

Piktogram ogrzewania 
pojawia się na ekranie gdy 
grzejnik pracuje w trybie ECO. 

 
Jest to normalne zachowanie. Grzejnik działa, aby utrzymać 
temperaturę Eco. 

W przypadku grzejników wyposażonych w system programowania lub sterowania za pośrednictwem 
   

 
Grzejnik nie wypełnia poleceń 
pochodzących z programowania 
zewnętrznego. 

Upewnić się co do poprawnego stosowania centralki programowania (patrz 
instrukcja obsługi) lub czy programator został prawidłowo umieszczony w 
przewidzianym na niego miejscu oraz, czy działa prawidłowo (sprawdzić stan 
baterii, bezpiecznika...) Upewnić się, czy urządzenie znajduje się w trybie 
Programowania oraz czy program zewnętrzny „Programowanie 

      

 
 
Powierzchnia grzejnika jest 
bardzo gorąca. 

Jest to zjawisko normalne podczas pracy grzejnika, temperatura 
maksymalna na powierzchni jest ograniczona zgodnie z normą NF 
Electricité Performance. Jeśli uważa się że grzejnik jest zbyt ciepły, 
należy sprawdzić, czy jego moc jest dostosowana do kubatury 
pomieszczenia 100W/m2  dla  wysokości do sufitu rzędu 2,50m) oraz 
czy le grzejnik nie został umieszczony w  przeciągu który zakłóca jego 
regulację. 

14 - Załączniki. 
14.1 - Ostrzeżenia 

- Aby uniknąć przegrzewania, nie należy przysłaniać urządzenia grzewczego . 
- Zwrócić uwagę, aby dzieci nie opierały się o grzejnik, ani nie bawiły się w pobliżu podczas jego pracy, 
gdyż jego powierzchnia, w pewnych szczególnych warunkach stwarza zagrożenie poparzenia skóry, ponieważ 
ich zmysły nie są dostatecznie rozwinięte lub tez nie reagują one tak szybko, jak dorośli. W przypadku 
zagrożenia należy przewidzieć kratkę zabezpieczającą przed grzejnikiem. 
- Ten ogrzewacz nie jest przewidziany do stosowania przez osoby (w tym dzieci), o ograniczonych możliwości 
fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub przez osoby niedoświadczone lub nieobeznane, z wyjątkiem, gdy 
za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nadzór zostali wcześniej przeszkoleni w 
zakresie obsługi tego urządzenia. 
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem. 
- Zabrania się wprowadzania przedmiotów lub papieru do grzejnika. 
- Wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy Atlantic Polska upoważniony jest do 
manipulowania wewnątrz urządzenia. 
- Przed przystąpieniem do pracy, urządzenie należy wyłączyć i odczekać do jego schłodzenia przed zdjęciem 
ze stelaża. 
14.2 - Identyfikacja urządzenia 
Przed kontaktem z serwisem przed i posprzedażnym, należy zapoznać się z oznakowaniem urządzenia. 
Znajdują się one na tabliczce znamionowej umieszczonej po lewej stronie urządzenia. 

A  Normy, znaki jakości 
B  Nazwa handlowa 
C  Kod handlowy 
D  Referencje  producenta 
E  Nr seryjny 
F  Nr producenta 
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GWARANCJA 
Czas trwania gwarancji wynosi 2 lata rozpoczynając od daty montażu lub zakupu, nie przekracza 
30 miesięcy od daty produkcji w przypadku braku dokumentu. 
● Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
● Firma Atlantic Polska zapewnia wymianę lub dostarczenie części uznanych za uszkodzone z 
wyłączeniem wszelkich odszkodowań i oprocentowania. 
● Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, sieci zasilającej 
niezgodnej z aktualną normą, niewłaściwego używania i nieprzestrzegania zaleceń niniejszej 
instrukcji. 
● Postanowienia niniejszych warunków gwarancji nie wyłączają możliwości skorzystania przez 
kupującego z gwarancji ustawowej w zakresie usterek i wad ukrytych mających zastosowanie w 
przepisach kodeksu postępowania cywilnego. 
● Należy przedstawić niniejszy dokument wyłącznie w przypadku reklamacji, dystrybutorowi lub 
instalatorowi dołączając rachunek. 

 
 
                    ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. 
                        ul. Płochocińska 99A 
                         03-044 Warszawa 
                     serwis@atlantic-polska.pl 
                     www.atlantic-polska.pl 
 
 
 

TYP URZĄDZENIA:*:............................................................................................... 

NR  SERYJNY*.............................................................................................................  

NAZWA I ADRES KLIENTA :.................................................................................. 

..................................................................................................................................... 
 

* dane te znajdują się na tabliczce znamionowej po lewej stronie urządzenia. 
 

Pieczątka dystrybutora 
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