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Wymiary paneli
[cm] Kolor Uk³ad przet³oczeñ

wysokoœæ 60, d³ugoœæ 40-160 bia³y poziomy

Monta¿
Panel dekoracyjny nale¿y zamocowaæ na grzejniku przy pomocy spinki 
oraz magnesów dostarczonych w zestawie.

- Spinkê umieszczamy na górze panela:  podnosimy delikatnie kratkê i 
  k³adziemy spinkê okr¹g³ym wygiêciem na œcianie grzejnika (rys2).
  W razie potrzeby mo¿na zdemontowaæ bok grzejnika, zdj¹æ kratkê i 
  wsun¹æ spinkê (rys1, rys A).

Magnesy montujemy pomiêdzy wklês³ymi profilami grzejnika, z prawego
i lewego boku na górze i dole (rys B, rys3, rys4). Przy d³u¿szych grzejnikach 
i wiêkszej iloœci magnesów montujemy je dodatkowo na œrodku grzejnika.

Panel dekoracyjny zawieszamy na górnej spince a nastêpnie opuszczamy 
go i sprawdzamy czy równomiernie przylega do powierzchni grzejnika (rys C). 

Konserwacja
Panele dekoracyjne nie wymagaj¹ konserwacji 
w okresie u¿ytkowania. 
Dla zachowania d³ugotrwa³ego  efektu estetycznego 
zaleca siê okresowe oczyszczanie powierzchni przy 
u¿yciu  miêkkiej  tkaniny  zwil¿onej  w  wodzie  z 
dodatkiem delikatnego detergentu. 
W ¿adnym przypadku nie nale¿y stosowaæ ¿r¹cych i 
œciernych œrodków czyszcz¹cych a tak¿e ostrych 
przedmiotów. 
Mo¿e to spowodowaæ trwa³e uszkodzenia powierzchni. 
Powierzchni zewnêtrznych panelu nie wolno malowaæ
¿adnymi farbami lub lakierami.

KARTA GWARANCYJNA
1. Producent udziela 36. miesiêcznej gwarancji na jakoœæ pow³oki 

lakierniczej. Warunkiem uznania reklamacji jest posiadanie dowodu 

zakupu i Karty Gwarancyjnej.

2. Ujawnione w tym okresie reklamacje bêd¹ rozpatrywane i usuwane 

w ci¹gu 14 dni od daty zg³oszenia wady, poprzez naprawê lub wymianê. 

Gwarancja na pow³okê lakiernicz¹ polega na przywróceniu pow³oce 

cech estetyczno-ochronnych zgodnie z technologi¹.

3. Gwarancja nie obejmuje normalego zu¿ywania siê warstwy 

lakierniczej w miarê up³ywu czasu oraz uszkodzeñ mechanicznych 

powsta³ych u u¿ytkownika.

4. Producent zwolniony jest od odpowiedzialnoœci z tytu³u gwarancji 

za wady powsta³e wskutek niew³aœciwego lub niezgodnego z instrukcj¹ 

u¿ytkowania wyrobu, oraz za uszkodzenia powsta³e w wyniku napraw 

lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.

5. Zabrania siê umieszczania na górnej kratce grzejnika mokrych lub 

wilgotnych przedmiotów, które bêd¹ dotykaæ panela.

6. Gwarancji nie bêd¹ podlega³y panele dekoracyjne zamontowane 

w pralniach, ³azienkach, rzeŸniach,myjniach samochodowych, halach 

basenów oraz innych pomieszczeniach o znacznej wilgotnoœci lub

dzia³aniu mediów agresywnych.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ, które bêd¹ wynikiem 

niew³aœciwego u¿ytkowania,przechowywania, transportu oraz 

zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Powy¿sza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
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Wyprodukowano dla:
SBS Sp z o.o.
ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 £ód¿
Producent:
ZPU IDMAR
Krosno, ul. Zielona 1, 62-050 Mosina, Poland
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