
Instrukcja montażu grzejnika z polerowanej stali nierdzewnej  
Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z insytrukcją i zachowaj ją  na przyszłość. 
 
Grzejnik 
 
Grzejnik został zaprojektowany do zastosowania w systemach centralnego ogrzewania przy maksymalnym roboczym 
ciśnieniu czynnika grzewczego do 8 barów. Zaleca się jego montaż oraz przyłącz przez wykfalifikowany personel zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi. Grzejnik może  być przystosowany do ogrzewania  wodno - elektrycznego jeżeli 
jest taka potrzeba . 
 
Instalacja: zawieszanie grzejnika 
 
Przed przystąpieniem do montażu upewnij się że w miejscu, w którym planujesz zainstalować grzejnik nie przebiegają w 
ścianie żadne instalacje oraz ze ściana jest na tyle mocna, żeby utrzymać grzejnik po jego napełnieniu woda. 
  
Upewnij się ze posiadasz wszystkie niezbędne elementy do montażu, jak na rys 1 
. 

                         
      
(Rys 1) 
 
 
 
 
Krok 1 
Za pomocą czterech śrub M8  zainstalować uchwyty łączące do słupka grzejnika 
przy mocy klucza imbus (rys2)                                                                                                  (Rys 2) 
                
Krok 2 
Trzymając profile  w żądanym położeniu na ścianie, zaznaczyć pozycję uchwytu za pomocą ołówka 
 
Krok 3 
Usuń grzejnik ze ściany i wywierć otwory w zaznaczonych miejscach, umieść w nich kołki, 
 a następnie przykręć je do ściany jak na rys 3.    
                                                                                                                                                                  (Rys  3) 
Krok 4 
 
Wsuń uchwyty grzejnika na zamontowane w ścianie nasadki (rys4) i  zabezpiecz je przykręcając 
wkręty mocujące kluczem imbusowym. Sprawdź czy wszystkie wkręty są mocno przykręcone  
a grzejnik bezpiecznie  zamocowany na ścianie. 
                                   (Rys 4) 
Odpowietrzanie grzejnika 
Aby odpowietrzyć grzejnik, należy przekręcić znajdujący się  z tyłu słupka, zawór odpowietrzający, 
do pozycji pionowej, tak aby usłyszeć wydobywające się powietrze, aż do momentu 
gdy  zacznie z niego wyciekać woda. Następnie należy szybko zakręcić zawór. 
Uwaga: Nigdy nie pozostawiaj zaworu w pozycji otwartej bez kontroli, grozi to 
 zalaniem pomieszczenia. 
 
Czyszczenie powierzchni grzejnika 
Każde mocne szorowanie lub zarysowanie spowoduje uszkodzenie powierzchni grzejnika. 
Użycie jakichkolwiek środków czyszczących zawierających substancje kwasowe lub żrące również doprowadzi do 
uszkodzenia urządzenia.  
Aby uzyskać najlepszy  efekt  czyszczenia, używaj ogólnodostępnych na rynku środków czyszczących do stali nierdzewnej. 
Niewielką ilość środka czyszczącego należy nanieść miękką wilgotną ściereczką na powierzchnie i delikatnie czyścić 
powierzchnię grzejnika.  
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Produktów z przekreślonym symbolem kosza nie można wyrzucać 

razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny musi być poddany recyklingowi. Prawidłowy recykling  

odpadów i ścieków pomoże zachować zasoby środowiska naturalnego. 


