
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Instrukcja obsługi i montażu 
Installation and operating manual / Manual de utilización e instalación 

Manual do Utilizador e de Instalação 

 
Przewodnik do przechowywania przez użytkownika 
To be retained by the user / Guía que deberá conservar el usuario / Guia a conservar pelo utilizador 

Alipsis 
Grzejnik ze szklaną płytą czołową 

i elementem grzewczym żeliwnym 
High class radiator glass facade  and cast iron heating element 

Radiator de gama alta con fachada de vidrio y cuerpo calefactor de hierro fundido 

Radiator de alta gama de fachada em vidro e corpo de aquacimento em ferro fundido 
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Aby uzyskać maksimum komfortu, oraz 

kontrolować zużycie energii, należy zastosować 

rozwiązania firmy Atlantic System Eco Komfort. 
 

 

 

 

PAKIET ENERGIA 
 

Kompletne rozwiązanie programowania i prosty sposób zarządzania energią. 
 

 

 

Programowanie centralne instalacji grzewczej w funkcji tryb użycia. 

- Wyświetlanie aktualnego trybu ogrzewania 

- Zmiana trybu ogrzewania 
 

 

Optymalizacja ogrzewania elektrycznego oraz przygotowanie c.w.u. w funkcji taryfy 

elektrycznej i związanych z nią okresów taryfowych. 
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Sterownik Stycznik 

Dzień / Noc 

Zestaw Modułu Przyściennego 

 

 

System Eco Komfort jest rozwiązaniem globalnym na 

bazie urządzeń jakościowych, zaawansowanej regulacji 

związanej z programowaniem centralnym, które może 

obejmować również zarządzanie energią. 
 
Dodatkowe informacje u Waszego instalatora. 

Wraz z rozwiązaniami 

SYSTEMU ECO KOMFORT 

oszczędza się w bardzo prosty sposób 

KOMFORT 

SYSTEM 

Oszczędność* 

w ciągu roku do 260 € 

na rachunku za ogrzewanie 



INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA 
 

SPIS TREŚCI 

 

 
1 – Budowa urządzenia ............................................................................................................... strona 4 

2 – Moduł sterowania.................................................................................................................. strona 4 

3 - Tryby ogrzewania – Jak z nich korzystać? ............................................................................ strona 5 

4 - Ogrzewanie pomieszczenia ................................................................................................... strona 5 

5 – Ustawiania dnia, godziny i języka ........................................................................................ strona 6 

6 - Programowanie grzejnika ...................................................................................................... strona 7 

7 – Funkcja przewietrzania ....................................................................................................... strona 10 

8 – Funkcja Sweetcontrol .......................................................................................................... strona 10 

9 – Blokada rodzicielska ........................................................................................................... strona 10 

10 – Jeśli w dyspozycji jest sterownik ........................................................................................ strona 10 

11 – Powrót do ustawień fabrycznych ........................................................................................ strona 11 

12 – Konserwacja ........................................................................................................................ strona 11 

13 – W przypadku wystąpienia problemów ................................................................................ strona 11 

14 – Aneks .................................................................................................................................. strona 12 

14.1. – Ostrzeżenia 

14.2. – Oznaczenie urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby lepiej zrozumieć zastosowanie grzejnika i zapoznać się z 

poradami jego stosowania, celem poprawy dobrego samopoczucia. Należy przechować tę instrukcję po 

montażu tego grzejnika. 



Dziękujemy za Państwa wybór i zaufanie. Zakupiony grzejnik został poddany licznym testom i kontrolom, 

mającym na celu zapewnienie jakości, jak również pełną satysfakcję. 

 

 

1 – Budowa urządzenia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Moduł sterowania 

 
 Wyświetlacz 

  Klawisz  +/- 

  Klawisz ◄ ► 

 OK. / Zatwierdzanie  -       Wyłączenie ogrzewania 

  Menu 

  Przewietrzanie 

  Sweetcontrol 

 

2.1 – Szybka obsługa 

 

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek operacji, należy upewnić się, że urządzenie jest włączone. Jeśli jest wyłączone, 

należy dłużej nacisnąć klawisza      , aby je uruchomić. 

Celem uaktywnienia wyświetlacza, należy wcisnąć dowolny klawisz. 

Istnieje możliwość wyboru trybu ogrzewania przyciskając na klawisz         ◄ ►, a następnie potwierdzając OK. 
Informacja pulsująca jest niezatwierdzoną. 

Istnieje również możliwość ustawiania temperatury odniesienia trybu Komfort lub Eco przyciskając klawisz         +/-, 

a następnie zatwierdzając OK. 
Bardziej szczegółowe informacje odnośnie Waszego urządzenia podane są w dalszych częściach niniejszej instrukcji. 

Jeśli nie wciska się żadnych klawiszy, wyświetlacz przechodzi w stan czuwania. 

 

2.2 – Opis wyświetlacza modułu sterowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płyta przednia 

ze szkła 

Moduł sterowania 

Wspornik przyścienny 

Element grzewczy żeliwny 

Termostat 

Film grzewczy 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

4 

2 

Funkcja przewietrzania 
Wskaźnik ogrzewania 

Wyświetlanie temperatury w °C
 

Tryby 

Blokada rodzicielska 

Funkcja Sweetcontrol 

Linia informacyjna 

Wyświetlanie programu 



 

3 – Tryby ogrzewania – Jak z nich korzystać? 
 

Piktogram Oznaczenie Sposób użycia trybu 

 Komfort Przebywa się w mieszkaniu 

 Eco Nieobecność od 2 do 48 godzin, lub w czasie snu. 

 Przeciwmrozowe Nieobecność powyżej 48 godzin, lub okres letni. Temperatura 

przeciwmrozowa ustalona jest na ok. 7 ºC i nie można jej zmienić. 

PROG 

Programowanie Ten tryb stosuje się w przypadku, gdy urządzenie winno wypełniać 

polecenia programowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Istnieje 

możliwość przechodzenia z trybu Komfort do Eco w wybranych 

godzinach. Bardziej szczegółowe informacje podane są w rozdziale 5. 

 Komfort  -1 Te tryby ogrzewania dostępne są wyłącznie w przypadku 

wyposażenia w sterownik energii w danej instalacji 
 Komfort  -2 

 

4 – Ogrzewanie pomieszczenia 
 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Włączyć grzejnik Nacisnąć krótko klawisz       . Wyświetlacz zapala się i wskazuje domyślnie 

temperaturę trybu komfort (   ). 

Uaktywnić 

wyświetlacz będący 

w trybie czuwania 

Wcisnąć dowolny klawisz. Wyświetlacz pokazuje aktualny tryb, oraz 

temperaturę z nim związaną. Podczas 

pierwszego uruchomienia urządzenie jest w 

trybie komfort, a temperatura odniesienia 

ustawiona na 19 ºC. 

 

4.1. – Wybór trybu ogrzewania 

Podczas pierwszego uruchamiania czuje się lekki zapach. Związane to jest z odprowadzaniem substancji śladowych 

stosowanych przy produkcji grzejnika, które znikają niedługo po włączeniu. 

4.1.1 – Stosowanie z trybu Komfort 

 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Wybrać tryb 

ogrzewania Komfort 
Wcisnąć klawisze ◄ ► 

Zatrzymać się na trybie       . 

Potwierdzić klawiszem        . 

Kursor ▲ pulsuje w trybie     . 

Wyświetla się tylko wybrany tryb i 

odpowiadająca mu temperatura. 

Zmienić temperaturę 

zadaną Komfort 

Wcisnąć klawisze  +/-. 

Zatrzymać się przy żądanej 

temperaturze i potwierdzić klawiszem    

Temperaturę zmienia się co 0,5 ºC i pulsuje. 

Wyświetla się nowo wybrana temperatura. 

 

 



4.1.2 – Stosowanie z trybu Eco 

 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Wybrać tryb 

ogrzewania Eco 
Wcisnąć klawisze ◄ ►. 
Zatrzymać się na trybie Eco       . 

Potwierdzić klawiszem        . 

Kursor ▲ pulsuje w wybranym trybie. 

Wyświetla się tylko tryb Eco  

 i odpowiadająca mu temperatura. 

Zmienić temperaturę 

zadaną Eco. 

Wcisnąć klawisze  +/-. 

Zatrzymać się przy żądanej 

temperaturze i potwierdzić klawiszem   . 

Temperaturę zmienia się co 0,5 ºC i pulsuje. 

Wyświetla się nowo wybrana temperatura. 

UWAGA: 

- W żadnym przepadku temperatura Eco nie może przekraczać temperatury Komfort. 

- Zalecana temperatura Eco wynosi komfort -3,5 ºC. Jest ona dostępna bezpośredni po naciśnięciu klawiszy          +       . 

4.1.3 – Stosowanie z trybu Przeciwmrozowego 

 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Wybrać tryb 

ogrzewania 

Przeciwmrozowy 

Wcisnąć klawisze ◄ ►. 
Zatrzymać się na trybie 

przeciwmrozowym        potwierdzić 

klawiszem        . 

Kursor ▲ pulsuje w wybranym trybie. 

Wyświetla się tylko tryb Przeciwmrozowy     

z temperaturą zadaną 7 ºC. 

Uwaga: Temperatura przeciwmrozowa jest wstępnie wyregulowana na ± 7 ºC i nie podlega zmianie. 

4.1.4 – Stosowanie z trybu PROG 

 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Wybrać tryb PROG 

Wcisnąć klawisze ◄ ► 

Zatrzymać się na trybie PROG. 

Potwierdzić klawiszem        . 

Kursor ▲ pulsuje w wybranym trybie      . 

Wyświetla się tylko tryb PROG, jak również 

do którego odsyła PROG oraz odpowiadająca 

mu temperatura. 

Uwaga: Dodatkowe informacje na temat programowania podane są w części 6 - Programowanie. 

 

5 – Ustawiania dnia, godziny i języka 

5.1 – Ustawianie dnia 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Ustawianie dnia 

Wcisnąć klawisz „MENU”. 

Wcisnąć klawisz         . 

Zmienić dzień naciskając klawisz + lub -. 

Zatrzymać się na odpowiednim dniu i 

potwierdzić klawiszem        . 

Pojawia się podprogram :dzień – godzina”. 

Wyświetla się dzień i pulsuje. 

Dni przewijają się i pulsują. 

Na wyświetlaczu pojawia się wybrany dzień 

i nie pulsuje. 

 



 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Wyjść z podmenu 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aby przejść do menu 

powrotnego „retour menu”, 

nacisnąć na klawisz       . 
Przejście do menu głównego. 

Wyjść z menu 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aż do dojścia do 

informacji wyjście z menu „Sortie du menu”. 

Nacisnąć na klawisz        . 

Na wyświetlaczu pojawia się wyjście z 

menu „Sortie du menu”. 

Na wyświetlaczu pojawia się ekran 

początkowy z aktualnym trybem i 

wybraną temperaturą. 

5.2 – Ustawianie godzin 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Ustawienie godziny 

Wcisnąć klawisz „MENU”. 

 

Wcisnąć klawisz         . 

Wcisnąć klawisz ►. 

Zmienić godzinę naciskając klawisz + /-. 

Zatrzymać się na odpowiedniej godzinie i 

potwierdzić klawiszem        . 

Zmienić minuty naciskając klawisz + /-. 

Zatrzymać się na odpowiedniej minucie i 

potwierdzić klawiszem        . 

Pojawia się podprogram dzień, godzina 

„jour-heure”. 

Wyświetla się dzień i pulsuje. 

Wyświetla się godzina i pulsuje. 

Godziny przewijają się i pulsują. 

Na wyświetlaczu pojawia się wybrana 

godzina nie pulsuje, minuty pulsują. 

Minuty przewijają się i pulsują. 

Na wyświetlaczu pojawia się wybrana 

minuta i nie pulsuje 

Wyjść z podmenu Wcisnąć klawisze ◄ ► aby przejść do menu 

powrotnego „retour menu”, 

nacisnąć na klawisz       . 

Przejście do menu głównego. 

Wyjść z menu Wcisnąć klawisze ◄ ► aż do dojścia do 

informacji wyjście z menu „Sortie du menu”. 

Nacisnąć na klawisz        . 

Na wyświetlaczu pojawia się wyjście z 

menu „Sortie du menu”. 

Na wyświetlaczu pojawia się ekran 

początkowy z aktualnym trybem i 

wybraną temperaturą. 

5.3 – Ustawianie języka 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Ustawienie języka 

Wcisnąć klawisz „MENU”. 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aby przejść do 

języków „Langue”. 

Wcisnąć klawisz        . 

Zmienić język naciskając klawisz + /-. 

Zatrzymać się na odpowiednim języku i 

potwierdzić klawiszem        . 

Pojawia się podprogram dzień, godzina 

„jour-heure”. 

Podprogramy przewijają się. 

Wyświetla się język i pulsuje. 

Języki przewijają się i pulsują. 

Na wyświetlaczu pojawia się wybrany 

język i nie pulsuje. 

Wyjść z podmenu 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aby przejść do menu 

powrotnego „retour menu”, 

nacisnąć na klawisz       . 

Przejście do menu głównego. 

Wyjść z menu 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aż do dojścia do 

informacji wyjście z menu „Sortie du menu”. 

Nacisnąć na klawisz        . 

Na wyświetlaczu pojawia się wyjście z 

menu „Sortie du menu”. 

Na wyświetlaczu pojawia się ekran 

początkowy z aktualnym trybem i 

wybraną temperaturą. 

 



6 – Programowanie grzejnika 

W celu ograniczenia do minimum zużycia energii przy równoczesnym zapewnieniu maksimum komfortu, zaleca się 

stosowanie programowania. 

6.1 – Na czym polega programowanie ? 

- Programowanie wykorzystuje układ sterujący grzejnikiem w celu nagrzewania w trybie Komfort w czasie 

przebywania w pomieszczeniu oraz w trybie Eco, podczas nieobecności lub w nocy. System ten będąc elastycznym 

i prostym w obsłudze, przełącza się pomiędzy tymi dwoma trybami. 

- Istnieje kilka rodzajów programowania 

o Programowanie centralne: w tym wypadku jest centrala, która zarządza tymi urządzeniami. Instalator 

podłącza wszystkie urządzenia do tej instalacji, oraz programuje godziny według trybu użycia. 

o Zindywidualizowane programowanie zewnętrzne: urządzenie współpracuje z kartą programowania. 

Użytkownik mieszkania z instalatorem określa odpowiednie godziny do programowania i umieszcza kartę z 

tyłu urządzenia. 

o Zindywidualizowane programowanie wewnętrzne: istnieje możliwość bezpośredniego zaprogramowania 

urządzenia za pomocą modułu sterowniczego, jak to omówiono poniżej. 

6.2 – Programowanie urządzenia za pomocą programu wewnętrznego 

Programowanie polega na 2 etapowym zaprogramowaniu tygodnia: 

1 - Określenie 3 typów programów (np. jeden dla poniedziałku, wtorku, czwartku, piątku, jeden dla środy i jeden 

dla weekendu). 

2.- Przypisanie tych programów poszczególnym dniom tygodnia. 

Trzy programy są wstępnie zapisane. Odpowiadają one trybom życia najczęściej spotykanym we Francji, ale istnieje 

możliwość ich zmiany, celem lepszego dostosowania do oczekiwań użytkownika. 

Przed przystąpieniem do określenia programu, należy ustawić dzień i godzinę w sposób podany w części 5. 

 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Wejść do podmenu 

programowanie 

Wcisnąć klawisz MENU. 
Na wyświetlaczu pojawia się „dzień- 

godzina” „Jour – heure”. 

Wejść do informacji „programowanie” 

za pomocą strzałek ◄ ►. 

Na wyświetlaczu pojawia się 

Programowanie („Programmation”). 

Potwierdzić klawiszem        . Na wyświetlaczu pojawia się informacja 

„Prog1”. 

Opracować program 

Nacisnąć na klawisz + dla godzin 

Komfort i klawisz – dla godzin Eco. 

Nacisnąć na strzałki ◄►, aby przejść 

od jednej godziny do drugiej. 

Wcisnąć klawisz         w celu 

zatwierdzenia. 

Segment Komfort = + 

Segment Eco = - 

 

 

Informacje na wyświetlaczu nie pulsują. 

Przejście do następnego programu za 

pomocą klawiszy ◄ ►. 

Na wyświetlaczu pojawia się informacja 

„Prog2”. 

Postępować jak dla „Prog1”. 

Przypisać te programy 

poszczególnym dniom 

tygodnia 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aby przejść do 

pierwszego dnia tygodnia. 

Na wyświetlaczu pojawia się dzień  

i „Centralne” („Centralizée”). 

Nacisnąć klawisz +/- celem wyboru 

programu 1, 2 lub 3. 
Programy przewijają się i pulsują. 

Zatrzymać się na wybranym programie 

i zatwierdzić klawiszem       . 

Wybrany program nie pulsuje. 

Nacisnąć klawisz +/- celem przejścia do 

następnego dnia: środa itd. aż do końca 

tygodnia. 

 

Wyjść z podmenu 

programowanie 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aby przejść do 

menu powrotnego „retour menu” 

i zatwierdzić klawiszem        . 

Powrót do głównego menu. 



 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Wyjście z MENU 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aż do dojścia do 

informacji wyjście z menu „Sortie du menu” 

Wyjście z menu pulsuje. 

Potwierdzić klawiszem        . Na wyświetlaczu pojawia się ekran 

początkowy z aktualnym trybem i 

wybraną temperaturą. 

Uwaga: Domyślnie program zainstalowany dla poszczególnych dni tygodnia jest programem zewnętrznym, który 

przychodzi z programowaniem centralnym. W związku z tym jeśli urządzenie jest połączone z instalacją programowania 

centralnego, należy ograniczyć się wyłącznie do przejścia w tryb programowanie (Patrz część 4.1.4). 

 

6.3 – Programowanie urządzenia za pomocą programu zewnętrznego 

Jeśli program został wcześniej zmodyfikowany, należy postępować w sposób następujący. 

 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Wejść do podmenu 

programowanie 

Wcisnąć klawisz MENU. 
Na wyświetlaczu pojawia się „dzień- 

godzina” „Jour – heure”. 

Wejść do informacji „programowanie” 

za pomocą strzałek ◄ ►. 

Na wyświetlaczu pojawia się 

Programowanie („Programmation”). 

Potwierdzić klawiszem        . Na wyświetlaczu pojawia się informacja 

„Prog1”. 

Przypisać programowanie 

centralne dniom tygodnia 

 Na wyświetlaczu pojawia się dzień  

i aktualny program pulsuje. 

Nacisnąć klawisz +/-aby celem 

wyboru programowania centralnego. 

Pulsuje programowanie centralne 

„centralisée” 

Potwierdzić za pomocą klawisza       . Programowanie centralne „centralisée” 

przestaje pulsować. 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aby przejść do 

następnego dnia i postępować 

analogicznie dla pozostałych dni 

tygodnia. 

 

Wyjść z podmenu 

Wcisnąć klawisze ◄ ► aby przejść do 

menu powrotnego „retour menu”, 

nacisnąć na klawisz       . 

Przejście do menu głównego. 

Wyjść z menu Wcisnąć klawisze ◄ ► aż do dojścia 

do informacji wyjście z menu „Sortie 

du menu”. 

Na wyświetlaczu pojawia się wyjście z 

menu „Sortie du menu”. 

Potwierdzić za pomocą klawisza        . Na wyświetlaczu pojawia się ekran 

początkowy z aktualnym trybem i 

wybraną temperaturą. 

W przypadku programowania zewnętrznego, grzejnik przyjmuje następujące polecenia przewodu sterującego: 

Komfort / Komfort -1 / Komfort -2 / Eco. 

Uwaga: Dodatkowe informacje, patrz instrukcja programowania lub sterownik energii. 
Domyślnie program zainstalowany dla poszczególnych dni tygodnia jest programem zewnętrznym, który przychodzi z 

programowaniem centralnym. W związku z tym jeśli urządzenie jest połączone z instalacją programowania centralnego, 

należy ograniczyć się wyłącznie do przejścia w tryb programowanie (Patrz część 4.1.4). 

 



7 – Funkcja przewietrzania 

W celu uniknięcia strat energii, należy ponownie wyregulować urządzenie podczas przewietrzania pomieszczeń. 

Grzejnik posiada klawisz z bezpośrednim dostępem, w celu ułatwienia powyższej operacji. 

 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Aktywacja funkcji 

przewietrzania 

Przed otwarciem okna nacisnąć na klawisz   Na wyświetlaczu pojawia się ikona     

jak również tryb przeciwmrozowy. 

Deaktywacja funkcji 

przewietrzania 

Zamknąć okno i nacisnąć na klawisz       . Gaśnie ikona       . 

Na wyświetlaczu pojawia się ekran 

początkowy z aktualnym trybem i 

wybraną temperaturą. 

 

8 – Funkcja Sweetcontrol 

Istnieje możliwość jeszcze większych oszczędności energii, oraz korzystania z bardzo wygodnej funkcji i w tym celu 

urządzenie zostało wyposażone w nieedytowalną funkcję, rzeczywistą nowinkę na rynku, Sweetcontrol. Ta funkcja 

umożliwia pełne przystosowanie ogrzewania urządzenia do trybu użycia: urządzenie wykrywa obecność osoby i 

ogrzewa w trybie Komfort, celem zapewnienia odpowiedniej temperatury (nawet, jeśli było zaprogramowane Eco); 

urządzenie nie wykrywa osoby, przechodzi stopniowo do niższej temperatury (nawet jeśli było zaprogramowane 

Komfort) co sprzyja oszczędnościom. Dzięki tej innowacji, urządzenie działa doskonale i inteligentnie. Istnieje 

możliwość włączania lub nie włączania tej funkcji. 

 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Aktywacja funkcji 

Sweetcontrol 

Nacisnąć na klawisz Sweetcontrol       . Na wyświetlaczu pojawia się ikona        . 

Na ekranie pojawia się komunikat 

„Sweetcontrol ON” załączony. 

Deaktywacja funkcji 

Sweetcontrol 

Nacisnąć na klawisz Sweetcontrol       . Gaśnie ikona        

Na wyświetlaczu pojawia komunikat 

„Sweetcontrol OFF” wyłączony. 

9 – Blokada rodzicielska 

Aby nie dopuścić do jakiejkolwiek manipulacji modułem sterowania przez dzieci, zaleca się go zablokować. 

 

Co chcemy zrobić Jak należy to zrobić Co się dzieje 

Blokada dostępu do 

rozkazów modułu 

Przycisnąć przez dłuższą chwilę klawisze 

i       . 

Na wyświetlaczu pojawia się ikona      . 

Deaktywacja blokady. 
Przycisnąć przez dłuższą chwilę klawisze     . 

i       . 

Gaśnie ikona      . 

 

10 – Jeśli w dyspozycji jest sterownik 

Jeśli Wasza instalacja posiada sterownik, to może on przemiennie wyłączać urządzenia grzewcze (w zależności od 

umowy z dostawcą energii). 

Podczas tych okresów na urządzeniu pojawia się „PROG”. Następnie przechodzi w poprzedni tryb pracy. 

 



11 – Powrót do ustawień fabrycznych 

Urządzenie daje możliwość powrotu do ustawień fabrycznych: 

- wcisnąć na dłużej przyciski        , MENU i       . 

 

12 – Konserwacja 

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie przyciskając na górze klawisz       . 

Aby urządzenie zapewniało lepsze warunki racy, należy około 2 razy w roku wyczyścić je odkurzaczem lub szczotką, 

a w szczególności kratki dolną i górną urządzenia. 

Można przetrzeć wilgotną szmatką, zabrania się stosowania materiałów ściernych i rozpuszczalników. 

W przypadku zanieczyszczonej atmosfery na kratce urządzenia mogą pojawić się ślady zanieczyszczeń. Związane jest 

to z niską jakością powietrza w pomieszczeniu. Zaleca się w takim przypadku sprawdzić dobre przewietrzanie 

pomieszczenia (wentylacja, wloty powietrza, itd.…) oraz czystość powietrza. Te zanieczyszczenia nie stanowią 

podstawy do wymiany urządzenia w ramach gwarancji. 

 

13 – W przypadku wystąpienia problemów 

 

Problem Sposób sprawdzenia 

Grzejnik nie grzeje 

Jeśli jest się w trybie programowania, należy upewnić się czy programator jest w 

trybie Komfort. 

Upewnić się czy wyłączniki instalacji są włączone, lub czy sterownik (jeśli jest) 

nie wyłączył zasilania grzejnika. Sprawdzić temperaturę w pomieszczeniu, jeśli 

jest za wysoka, piktogram ogrzewania nie świeci się: grzejnik nie grzeje. 

Grzejnik grzeje cały czas 

Grzejnik jest gorący na powierzchni: jest to normalne, że grzejnik jest ciepły 

podczas pracy, temperatura maksymalna powierzchni grzejnika ograniczona jest 

wymaganiami normy elektro-energetycznej „NF Electricité Performance”. Jeśli 

mimo tego uważa się, że grzejnik jest zbyt gorący, sprawdzić czy jego moc jest 

odpowiednio dobrana do powierzchni pomieszczenia (zalecane 100W/m
2
) i czy 

grzejnik nie jest umieszczony w przeciągu, który zakłóca regulację. 

Grzejnik grzeje za słabo 

Podwyższyć temperaturę zadaną trybu Komfort. 

Jeśli regulacja jest na maksimum należy sprawdzić co następuje: 

- sprawdzić czy w pomieszczeniu nie jest stosowany inny tryb grzania. 

- upewnić się czy grzejnik nie ogrzewa czegoś dodatkowego (zamknięte drzwi). 

- sprawdzić napięcie zasilania urządzenia. 

- sprawdzić czy moc grzejnika jest odpowiednio dobrana do wielkości 

pomieszczenia (zalecamy średnio 40m
2
/m

3
). 

Wokół grzejnika na murze 

pojawiają się ślady 

zanieczyszczeń 

Smugi zanieczyszczeń związane są ze złą jakością powietrza w pomieszczeniu. 

Zaleca się w takim przypadku sprawdzenie właściwego przewietrzania 

pomieszczenia (wentylacja, wloty powietrza itd…), czystość powietrza oraz 

unikanie palenia w pomieszczeniu. Te zanieczyszczenia nie stanowią podstawy 

do wymiany urządzenia w ramach gwarancji. 

Piktogram ogrzewania 

pojawia się na wyświetlaczu, 

gdy grzejnik jest w trybie 

Eco. 

To jest normalne działanie. Grzejnik może grzać w sposób zapewniający 

utrzymanie temperatury Eco. 

W przypadku urządzeń wyposażonych w system programowania lub sterowanych za pomocą przewodu 

sterującego. 

Grzejnik nie dostosowuje się 

do poleceń programowania 

zewnętrznego 

Upewnić się, co do właściwego użycia centralnego programowania (patrz 

instrukcja obsługi) oraz czy programator jest umieszczony w kieszeni i czy 

pracuje normalnie (sprawdzić stan baterii, bezpiecznika, …). 

Sprawdzić czy urządzenie jest w trybie program i czy program zewnętrzny  

„Pr Ext” jest przypisany do żądanego dnia tygodnia. 

 



14 – Aneks 

14.1 - Ostrzeżenia 

-  Aby uniknąć przegrzewania, nie należy zakrywać urządzenie       . 

-  Zapewnić aby dzieci nie miały dostępu do grzejnika i nie bawiły się w jego sąsiedztwie w czasie jego pracy, 

ponieważ jego powierzchnia w niektórych przypadkach może spowodować poparzenia skóry, gdyż dzieci nie mają 

odpowiednio wykształconego refleksu i są powolniejsze niż dorośli. W przypadku niebezpieczeństwa, należy 

przewidzieć montaż kratki zabezpieczającej dostęp do grzejnika. 

-  Urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których możliwości fizyczne, 

intelektualne lub mentalne są ograniczone lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy są 

nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub korzystały z nadzoru lub udzielono im instrukcji 

dotyczących obsługi urządzenia. 

-  Zabrania się umieszczania przedmiotów lub papieru w grzejniku. 

-  Wszelkie manipulacje wewnątrz urządzenia, dozwolone są tylko przez wykwalifikowanego specjalistę. 

-  Przed przystąpieniem do wszelkich manipulacji, należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie i odczekać na jego 

schłodzenie, przed zdjęciem z konstrukcji wsporczej. 

 

14.1 - Oznaczenie urządzenia 

Przed zwróceniem się do naszego serwisu posprzedażnego, należy zapoznać się z danymi technicznymi urządzenia. 

Podane one są na tabliczce znamionowej umieszczonej po lewej stronie urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

A. Normy, oznaczenie jakości 

B. Nazwa handlowa  

C. Kod handlowy 

D. Oznaczenia producenta 

E. N
o 
seryjny 

F. N
o
 konstruktora 
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GWARANCJA 
Dokument do przechowywania przez użytkownika, 

przedstawiany wyłącznie w przypadku reklamacji 
 

● 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 Polski. 

● Firma Atlantic 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. 
 

 

 

 

RODZAJ URZĄDZENIA*:................................................ 

N° SERYJNY*:..................................................................... 

NAZWISKO I ADRES KLIENTA:.................................... 

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

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

 

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

 

 

 

Pieczęć Instalatora 
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