
WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenia firmy ELPE Elektroprodukt Sp. z o.o. tj, ogrzewacze 
elektryczne olejowe oraz ogrzewacze promiennikowe.

2. 24 miesięczny okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia dowodu zakupu ( faktura, rachunek, paragon).
3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, wynikające z ujawnienia się w tym 

okresie ukrytych wad. W ramach gwarancji gwarant obowiązany jest do usunięcia wady fizycznej rzeczy.
4. Naprawa gwarancyjna może zostać wykonana wyłącznie na podstawie ważnego i oryginalnego dowodu zakupu wyrobu 

( faktura, rachunek, paragon).
5. Ujawnione wady w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w terminach nie dłuższych niż 14 dni, licząc od daty 

otrzymania niesprawnego urządzenia.
6. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do dokonania 

naprawy , termin wydłuża się do 35 dni, oczym kupujący  zawiadomiony zostanie pisemnie. W takim przypadku okres 
gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania  urządzenia w naprawie. Przez naprawę gwarancyjną 
rozumie się wykonanie czynności o czarakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją.

7. Uszkodzone urządzenia prosimy przesłać bezpośrednio do firmy:
„ ELPE Elektroprodukt Sp. z o.o., 30-797 Kraków, ul. Tadeusza Śliwiaka 16 „

8. Koszty przesyłki z terenu Polski ponosi gwarant.                          
9. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy w przypadku, gdy  

gwarant  stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
10. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po 
      przedstawieniu przez użytkownika ważnego dowodu zakupu.
Naprawie gwarancyjnej nie podlegają:
 czynności przewidziane w instrukcji montażu i obsługi do których zobowiązany jest użytkownik, np. zainstalowanie 

urządzenia, sprawdzenie jego działania.
 Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej obsługi.
Gwarancja traci ważność:
 w wyniku nie przestrzegania instrukcji montażu i obsługi,
 na skutek zmian kosrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytownika ( z wyłączeniem zmian związanych z 

obcięciem wtyczki przyłaczeniowej, jeżeli  urządzenie zasilane jest bezpośrednio z instalacji elektrycznej. W tym 
przypadku gwarant pozostawi przewód przyłączeniowy bez zmian), 

 na skutek stwierdzenia przez naprawiającego ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione,
 w przypadku stwierdzenia zastosowania nieoryginalnych części zamiennych,
 w przypadku celowego uszkodzenia sprzętu ( powierzchni, elementów grzejnych, wtyczki, przewodu zasilającego, 

termostatu itp.).
Urządzenie dostarczone do naprawy gwarancyjnej winno być czyste, zapakowane w opakowanie kartonowe lub inne 
zabezpieczające przed uszkodzeniami w transporcie.
W przypadku nie uznania przez gwaranta naprawy jako gwarancyjnej koszty transportu ponosi użytkownik.
Koszty napraw nie objętych gwarancją ponosi użytkownik po konsultacji lub pisemnej informacji z gwarantem.
Użytkownik zobowiązany jest do podania kontaktu telefonicznego i adresu zwrotnego -informacje te prosimy umieścić 
wewnątrz opakowania wraz z dokumentem zakupu.

Selekcja odpadów według dyrektywy WEEE(2002/96/WE)
Symbol na etykiecie znamionowej wyrobu oznacza że nie może on być sortowany jak odpadki domowe, 
lecz musi być sortowany osobno. Po zużyciu należy go oddać do punktu odbioru dla wyrobów 
elektrycznych i elektronicznych. Poprzez właściwe sortowanie  zapobiegasz ewentualnemu, 
negatywnemu oddziaływaniu naśrodowisko i zdrowie, jakie może mieć wyrób jeśli podlega likwidacji 
jako zwykły odpad domowy

      Ciężar wyrobów:
1316.100 - 12 kg 1382.000 – 9,5 kg 1332.000 – 1,7 kg
1316.150 - 18 kg 1383.000 – 7,5 kg 1332.100 – 1,9 kg
1316.200 - 18 kg             1384.000 – 20 kg
1380.000 - 16,5 kg 1386.000 – 10 kg
1381.000 - 13,5 kg 1387.000 – 10,6 kg                                    



      ELPE Elektroprodukt Sp z o.o. , 30 – 797, Kraków  ul. Tadeusza Śliwiaka 16, 
tel 12 65 11 100, fax 12 65 11 111, www.elpe.pl
                                                                  

Instrukcja montażu oraz obsługi elektrycznych ogrzewaczy olejowych.

Dane znamionowe ogrzewaczy: 230 V , 50 Hz, Kl I , IP 21,

1316.100 – 1000 W – 660 x 780 mm 1382.000 – 600 W – 300 x 1140 mm
1316.150 – 1500 W – 660 x 780 mm 1383.000 – 400 W – 300 x 900 mm
1316.200 – 2000 W – 660 x 780 mm 1384.000 – 1150 W – 600 x 1380 mm
1380.000 – 1000 W – 600 x 1140 mm 1386.000 – 350 W – 600 x 660 mm
1381.000 – 700 W – 600 x 900 mm 1387.000 – 800 W – 300 x 1380 mm

Montaż ogrzewacza
Ogrzewacz posiada na wyposażeniu  komplet stopek z tworzywa , które po zamontowaniu pozwalają wykorzystywać go jako wolnostojący oraz komplet 
wieszaków służących do mocowania grzejnika na ścianie. Montażu ogrzewacza na ścianie należy dokonać zgodnie z poniższym rysunkiem !!!     

Obsługa 

Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda ze stykiem ochronnym. Włączyć zasilanie ogrzewacza wyłącznikiem znajdującym się na puszce 
sterowniczej. Ustawić pokrętło regulatora temperatury w pozycji  „max”. W chwili gdy wymagana temperatura zostanie osiągnięta  należy przekręcić 
pokrętłem w kierunku pozycji „ min” do momentu zgaśnięcia czerwonej lampki sygnalizacyjnej . Wyłączenia ogrzewacza dokonuje się poprzez ustawienie 
wyłącznika w pozycji „O”
Ogrzewacz ma zainstalowany wewnątrz puszki sterowniczej ogranicznik temperatury. W przypadku przegrzania się ogrzewacza następuje zadziałanie 
ogranicznika temperatury i rozłączenie obwodu grzejnego. W takim przypadku w celu ponownego uruchomienia ogrzewacza  należy wyłączyć zasilanie, 
odczekać aż grzejnik wystygnie i dopiero wtedy można go ponownie włączyć.
Uwaga!
 Ogrzewacz należy włączać tylko do gniazda zasilającego ze stykiem ochronnym o napięciu 230 V ,50 Hz
 Nie należy instalować ogrzewacza bezpośrednio pod gniazdem wtykowym.

 Nie należy używać ogrzewacza w pomieszczeniach o wilgotności  powyżej 80 % w pobliżu wanien, prysznica, basenu oraz w pomieszczeniach o 
dużym stężeniu środków chemicznych , zwłaszcza łatwopalnych. W przypadku użytkowania ogrzewacza w łazience należy go umieścić tak aby 
łączniki i inne regulatory  nie mogły być dotknięte przez osobę znajdującą się w wanie lub pod natryskiem.

 Nie wolno ogrzewacza przykrywać gdyż w takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo pożaru.

 W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymianę należy powierzyć producentowi , jego obsłudze technicznej lub osobie posiadającej 
odpowiednie kwalifikacje.

 Ogrzewacz jest napełniony ściśle określoną ilością specjalnego  oleju. Naprawy wymagające otwarcia radiatora mogą być wykonywane wyłącznie 
przez producenta lub przez autoryzowany serwis. Zastosowany w ogrzewaczu olej jest produktem ekologicznym i w przypadku wycieku nie stanowi 
zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. W przypadku przedostania się do gleby ulega biodegradacji. Natomiast w przypadku wycieku np. na 
podłogę należy go usunąć mechanicznie a ogrzewacz przekazać do naprawy.

 Ogrzewacz przy pierwszym włączeniu i rozgrzewaniu się oleju może wydawać delikatne dźwięki co nie jest uważane jako wada grzejnika.

 W celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego niezamierzonym powrotem do stanu wyjściowego zabezpieczenia termicznego, sprzętu nie wolno 
zasilać poprzez zewnętrzne łącznik taki, jak programowalny łącznik czasowy, lub przyłączać do obwodu regularnie załączanego i wyłączanego przez 
dostawcę energii.

 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej ,
         lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu , chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu ,   
         przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Czyszczenie i konserwacja
Ogrzewacz można okresowo czyścić z kurzu przy pomocy ściereczki ze środkiem czyszczącym. Czynności te należy wykonywać tylko po wyciągnięciu 
wtyczki z gniazda zasilającego.

Uwaga !!! Przy prawidłowym zamontowaniu ogrzewacza termostat  
znajduje się w prawym dolnym rogu. Termostat steruje pracą 
grzałki zanurzonej w oleju i znajdującej się w dolnej części 
radiatora. Odwrotne zamontowanie ogrzewacza ( termostat u góry) 
może spowodować przegrzanie elementu grzejnego i uszkodzenie 
termostatu – co może grozić POŻAREM !!!

Na pokrętle termostatu ustaw żądaną temperaturę w  pomieszczeniu !!!
Sterownik we współpracy z elementem grzejnym dostosuje temperaturę        
do nastawy. Po osiągnięciu wymaganej wartości temperatury będzie ona 
przez układ sterownik-grzałka utrzymywana na jednakowym poziomie.


