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Wyrób, który Pañstwo zakupili, by³ poddawany wielu testom i kontrolom po to, by zapewniæ jego wysok¹ jakoœæ. Mamy nadziejê, ¿e
w zupe³noœci on Pañstwa zadowoli .

INSTALACJA URZ¥DZENIA
Kilka rad
Przed rozpoczêciem monta¿u urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹. Od³¹czyæ zasilanie przed jak¹kolwiek interwencj¹
we wnêtrze urz¹dzenia. Zachowaæ instrukcjê, nawet po dokonaniu monta¿u urz¹dzenia.

1) Gdzie zainstalowaæ urz¹dzenie ?
- Urz¹dzenie niniejsze zosta³o zaprojektowane do pomieszczeñ mieszkalnych. We wszystkich innych przypadkach nale¿y skonsultowaæ
siê z dealerem.
- Monta¿u nale¿y dokonaæ zgodnie z regu³ami sztuki i obowi¹zuj¹cymi w danym kraju normami.
- Urz¹dzenie spe³nia wymagania klasy || i jest zabezpieczone przed prypadkowym polewaniem go wod¹ . Mo¿e wiêc byæ instalowane
w pomieszczeniach Tazienki (stvefa nv 2).
- Jednak¿e trzeba pamiêtaæ o tym,¿e urz¹dzenie nie powinno znajdowaæ siê w zasiêgu rêki osoby bior¹cej k¹piel lub
prysznic. 
- Prosimy o zachowanie minimalnych odleg³oœci od innych przedmiotów zgodnie ze schematem obrazujgcym umiejscowienie
urz¹dzenia.
- Je¿eli tapetê œcienn¹ macie zainstalowan¹ na piance, wówczas pod szkielet urz¹dzenia nale¿y w³o¿yæ podk³adkê o identycznej
gruboœci jak podk³ad piankowy w taki sposób, ¿eby pozosta³a wolna przestrzeñ za urz¹dzeniem, która ograniczy oddziatywanie na
regulacjê.
- Nie wolno instalowaæ urz¹dzenia : ë W miejscu wystêpowania przeci¹gu powietrza. co mog³oby zak³óciæ jego regulacjê
(pod urz¹dzeniem z kontrolowan¹ wentylacj¹ mechaniczn¹, itd...).
ë Pod gniazdkiem electrycznym bêd¹cym stale pod napiêciem.
- Monta¿ urz¹dzenia na wysokoœci powoduje podwy¿szenie temperatury na wyjœciu powietrza (o oko³o 10°C na 1000
m ró¿nicy poziomów ).

2) Jak montowaæ urz¹dzenie?
2-1) Odkrêciæ uchwyt mocuj¹cy od urz¹dzenia 
Zalecamy po³o¿enie p³yty promieniuj¹cej p³asko, przodem do pod³ogi.
Nale¿y skorzystaæ z wkrêtaka p³askiego.

2-2) Przymocowaæ uchwyt mocuj¹cy 
Miejsca otworów B
Miejsca otworów A
«Zabrania sie przeróbek urzadzenia z wersji nasciennej na wersje «ruchoma» - poprzez dodatkowy montaz nózek lub kólek. 

2-3) Pod³¹czyæ urz¹dzenie :
- Urz¹dzenie musi byæ zasilane napêciem zmiennym 230V z czêstotliwoœci¹ 50 Hz.
- Pod³¹czenia do sieci dokonujemy przy pomocy kabla dwu¿y³owego ( Kolor br¹zowy= faza, niebieski=zero) przez puszkê
pod³¹czeniow¹. Puszkê tak¹ nale¿y zamontowaæ przynajmniej 25 cm nad pod³og¹ w lokalach wilgotnych, takich jak ³azienki, czy
kuchnie.
- Instalacja powinna byæ wyposa¿ona w mechanizm odciêcia zasilania na wszystkich biegunach o minimalnym rozstawie kontaktów
3 mm.
- Zabrania siê uziemiania urzgdzenia. Nie wolno pod³¹czaæ do ziemi przewodu sterowania (czarny).
(czarny)
- Wymiany zbyt krótkiego, lub uszkodzonego, kabla zasilania nale¿y dokonywaæ przy pomocy specjalnych narzêdzi i mo¿e to zrobiæ
jedynie specjalista.
Je¿eli urz¹dzenie zdalnie sterowane, lub sam pilot posiada zabezpieczenie ró¿nicowe 30 mA (np. w ³azience) nale¿y zabezpieczyæ
zasilanie przewodu sterowania na tym zabezpieczeniu.
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2-4) Przykrêciæ urz¹dzenie do uchwytu mocuj¹cego. 

U¯YTKOWANIE URZ¥DZENIA
1) Opis termostatu : 
J Wy³¹cznik W³¹czony Wy³¹czony /I /0
2) Ustawiania temperatury typu “ komfort ” :

J Regulator temperatury

V1 J Lampka kontrolna ogrzewania

Jest to temperatura, jak¹ pomieszczenie powinno mieæ, kiedy s¹ w nim mieszkañcy.
a) Ustawiæ wy³¹cznik w pozycji W³¹czony MARCHE/I
b) Ustawiæ regulatore pomiêdzy 4 i 5, zapala siê wtedy lampka kontrolna V1 (electroniczne), je¿eli temperatura otoczenia jest
ni¿sza od ustawianej.
c) Poczekaæ kilka godzin po to, by temperatura w pomieszozeniu ustabilizowa³a siê.
d) Je¿eli osi¹gniêty komfort odpowiada u¿ytkownikowi (ewentualnie sprawdziæ temperaturê przy pomocy termometru) zachowaæ
ustawienie.
Je¿eli osi¹gniêty komfort nie odpowiada, ponownie ustawiæ regulator i powtórzyæ czynnoœci poczgwszy od punktu c.

3) Ustawienie temperatury Eco :

(w modelu elektronicznym)

Jest to temperatura ustawiana w czasie nieobecnoœci w pomieszczeniu.
Zaleca siê stosowanie tego trybu w okresach nieobecnoœci powy¿ej 2 godzin.
a) Ustawiæ kursor
na .
b) Ustawiæ pokrêt³o
miêdzy 3 i 4, kontrolka V1 zapala siê, je¿eli temperatura otoczenia spada poni¿ej nastawy temperatury
Eco.
c) Odczekaæ kilka godzin dla ustabilizowania siê temperatury.
Je¿eli ustawienie jest odpowiednie (ewentualnie skorzystaæ z termometru w celu sprawdzenia) oznaczyæ pozycjê. Je¿eli ustawienie
nie jest odpowiednie, wyregulowaæ ustawienie i wykonaæ czynnoœci od punktu c.

4) Ustawianie eratury antyzamarzaniowej (Hors Gel) : HG
W tym re¿ymie jest utrzymywana temperatura oko³o 7°C w mieszkaniu przy d³ugotrwa³ej nieobecnoœci w budynku (ogólnie rzecz
bior¹c ponad 24 godziny ).
a) Wy³¹cznik
nale¿y pozostawiæ w pozycji W³¹czony
/I.
b) Ustawiæ regulator
na
(mecanizne) .

5) Lampka kontrolna : V1 (electroniczne)
Lampka ta wskazuje, ¿e grza³ki funkcjonuj¹. Podczas stabllizowania temperatury moze ona równiez migaæ.

6) Blokada sterowania :
Mo¿na zablokowaæ, lub ograniczyæ mo¿liwoœci stosowania regulatora , lub zablokowaæ wy³¹cznik po to, by unikn¹æ
nieprzemyœlanych manipulacji na urz¹dzeniu (dzieci...).
a) Zdj¹æ urz¹dzenie z podstawy œciennej.
b) Oderwaæ nity blokujgce P znajduj¹ce siê pod obudowg termostatu.
c) Wybraæ pozycjê B, aby zablokowaæ regulator, lub te¿ pozycjê L, aby ograniczyæ zakres jego regulacji. Pozycja M s³u¿y do
blokowania wy³¹cznika.

7) Programowanie (oszczêdzanie energii)
Urz¹dzenia wyposa¿one w termostat elektroniczny mog¹ odbieraæ polecenia: Komfort (temperatura regulowana pokrêt³em), EKO
(temperatura obni¿ona o 3 do 4°C), Zapobieganie zamarzaniu (oko³o 7°C) lub Stop
Stop. Programowanie mo¿na wykonaæ w 2
sposoby:
1) zastosowanie przewodu sterowania (czarny przewód) z programatorem, urz¹dzenia z interfejsem i systemu
Chronopass lub modu³u œciennego ze sterowaniem przewodowym.
przewodowym
2) zastosowanie pr¹du steruj¹cego z interfejsem pr¹du steruj¹cego na ka¿dym urz¹dzeniu w uzupe³nieniu do
programatora, systemu Chronopass lub modu³u œciennego z obs³ug¹ pr¹du steruj¹cego
Iloœæ odbieranych poleceñ zale¿y od systemu programowania.

- Nie ma potrzeby aby ustawiaæ temperaturê urz¹dzenia na maksimum, bowiem temperatura pomieszczenia wcale nie wzroœnie

PORADY PRZY U¯YTKOWANIU
szybciej.
- W przypadku wietrzenia pomieszczenia nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie ustawiaj¹c wy³¹cznik w pozycji
(WY£¥CZONY).
(WY£¥CZONY)
- Je¿eli mieszkañcy s¹ nieobecni przez kilka godzin, lepiej obni¿yæ temperaturê.
Nieobecnoœæ : mniej ni¿ 2 godziny,
godziny nie dotykaæ sterowania.
od 2 do 24 godzin,
godzin regulator przestawiæ o dwa stopnie podziatki, ustawiæ kursor na .
powy¿ej 24 godzin, lub latem,
latem ustawiæ regulator na
, ustawiæ wy³¹czonyk na
.
- Je¿eli w pomieszczeniu jest kilka konwektorów, powinny pracowaæ one jednoczeœnie, gdy¿ w ten sposób temperatura w pomieszczeniu
bêdzie jednolita i nie zwiêkszy siê zu¿ycie energii elektrycznej.

OSTRZE¯ENIA
To urz¹dzenie nie jest przewidziane do u¿ytkowania przez osoby (w tym dzieci),
których mo¿liwo
mo¿liwoœci
ci fizyczne, sensoryczne lub umys
umys³owe
owe s¹ ograniczone lub osoby nie posiadaj¹ce do
doœwiadczenia
wiadczenia lub wiedzy, z wyj¹tkiem sytuacji kiedy mog¹
skorzystaæ
skorzysta
z pomocy osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo, nadzoru lub po udzieleniu
wstêpnych
wst
pnych instrukcji dotycz¹cych obs³ugi
obs ugi urz¹dzenia.
Nale¿y nadzorowaæ
nadzorowa dzieci, aby zapobiec zabawom z urz¹dzeniem.
Aby zapobiec przegrzaniu, nie przykrywaæ
przykrywa urz¹dzenia. Nie wk³ada
wk adaæ ¿adnych przedmiotów lub papieru w urz¹dzenie.
Wszystkie interwencje wewn¹trz urz¹dzenia musz¹ by
byæ wykonywane przez wykwalifikowany serwis.

KONSERWACJA
Po to, by urz¹dzenie dzia³a³o bez zarzutu, przynajmniej dwa razy w roku nale¿y odkurzaczem, lub szczotk¹ do odkurzania, oczyœciæ
jego kratki dolne i górne.
Raz na piêæ lat specjalista powinien sprawdziæ urz¹dzenie w œrodku.
W mocno zanieczyszczonym œrodowisku na kratkach wylotowych urz¹dzenia mog¹ pojawiæ siê zanieczyszczenia. Zjawisko to
spowodowane jest z³¹ jakoœci¹ powietrza. W takim przypadku radzimy sprawdziæ wymianê powietrza w pomieszcreniu (wentylacja,
wejœcia powietrza, itd...) oraz czystoœæ powietrza. Gwarancja na urz¹dzenie nie dotyczy uszkodzeñ spowodowanych tymi
zanieczyszczeniami.
Obudowê urz¹dzenia mo¿na czyœciæ wilgotn¹ szmatk¹, lecz nie nale¿y nigdy stosowaæ chemicznych œrorlków czyszczacych
zawierajgcych substancje œcierne

CO ROBIÆ W PRZYPADKU POJAADKU POJAWIENIA SIÊ PROBLEMÓW
Urz¹dzenie nie grzeje :
Sprawdziæ bezpieczniki w instalacji, lub te¿ czy bezprecznik ró¿nicowy (jeœli instalacja jest weñ wyposa¿ona) nie odci¹³ zasilania.
Sprawdziæ równie¿ temperaturê powietrza.
Urz¹dzenie grzeje bez przerwy:
Sprawdziæ, czy urz¹dzenie nie znajduje si¹ w miejscu wystêpowania przeci¹gów powietrza.


WARUNKI GWARANCJI
- U¿ytkownik powinien zachowaæ ten dokument w celu przedstawienia go w przypadku reklamacji.
- Gwarancja obejrnuje okres 24 miesiêcy od daty zakupu grzejnika Atlantic przez klienta. Gwarancja jest wa¿na tylko w Polsce.
W okresie gwarancyjnym, jeœli reklamacja uznana zosta³a za zasadng, zapewniamy wyrnianê grzejnika na nowy.
Gwarancja nie obejrnuje uszkodzeñ wynikaj¹cych z nieprawid³owej instalacji, niew³aœciwego u¿ytkowania lub nieprzestrzegania zaleceñ zawartych
w niniejszej instrukcji.
TYP URZ¥DZENIA

: _____________________________________________________________________________________

NR SERYJNY

: _____________________________________________________________________________________

NAZWISKO I ADRES KLIENTA

: _____________________________________________________________________________________

Od INSTALATORA nale¿y wyrnagaæ gwarancji w³aœciwej instalacji i monta¿u urz¹dzeñ.

Notice d’utilisation et d’installation • Documentation for installation and use

• Installations-und Bedienungsanleitung • Installatie- en gebruiksvoorschriften • Instrucciones de
instalación y de uso • Instruções de instalação e de utilizaçao • Руководство по установке и эксплуатации
• Instrukcja montazu i obslugi • Paigaldus-ja kasutusjuhend • Instaliavimo ir naudo jimosi instrukcija
• Dokumentace pro instalaci a užívání • Uputstvo za instalaciju i korištenje • Инструкция по установке и
эксплуатации • Інструкція з установки та експлуатації • Dokumenti za montažo in uporabo
• 适用于安装和使用的文档 • Asennus-ja Käyttöohje • Installations-og brugsanvisning

Guide à conserver par l’utilisateur • The user must conserve this guide

• Installations-und Bedienungsanleitung • Nützliche Hinweise-Vom Benutzer Aufzubewahren
• Richtlijnen te bewaren door de gebruiker • Guía a conservar por el usuario • Guia a conservar pelo utilizador
• Руководство пользователя • Instrukcja, którą użytkownik powinien zachować • Juhend kasutajale
• Vadovas, kuri vartotojas ruri issaugoti • Uživatel je povinen dodržovat tento návod k obsluze
• Vodič koji će korisnik sačuvati • Kопие на потребителя • Пам'ятка для споживача • Uporabnik mora
obvezno shraniti ta priročnik • 用户必须保存此向导 • Asennus-ja Käyttöohje
• Installations-og brugsanvisning
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