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5. GWARANCJA NIE OBEJMUJE GRZEJNIKÓW
- uszkodzonych mechanicznie
- zdeformowanych przez zbyt wysokie ciśnienie próbne lub ciśnienie statyczne instalacji
- zdeformowanych w wyniku zamrożenia instalacji
- zamontowanych przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień
- zabudowanych w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności, oraz narażonych na działanie 
czynników korozyjnych, agresywnych – takich jak np. pralnie, baseny , myjnie samochodowe, toalety 
lub łazienki z nieprawidłowa lub bez wentylacji oraz innych w których występuje szkodliwe działanie 
substancji korozyjnych zawartych w powietrzu a także stałe lub okresowe zawilgocenie powierzchni 
grzejnika. Podczas czyszczenia grzejników nie wolno używać agresywnych lub żrących środków 
czyszczących (rozpuszczalniki, środki zawierające chlor). Grzejniki powinno się czyścić przy użyciu 
delikatnych i miękkich materiałów, ewentualnie lekko zwilżonych wodą. Przed uruchomieniem 
instalacji należy sprawdzić szczelność w miejscach wkręcenia akcesoriów oraz podłączenia do instala-
cji. 



> INFORMACJE OGÓLNE > MONTAŻ
4.1. Na ścianie zaznaczyć odpowiednie punkty 
zgodnie z rozstawem uchwytów montażowych 
grzejnika łazienkowego i wywiercić otwory.

4.3. Przyłożyć grzejnik do zamontowanych 
uchwytów i przykręcić go do uchwytów śruba-
mi montażowymi, aż do uzyskania znacznego 
oporu.

4.5. Zainstalować zawory zasilające i odcinające do grzejnika.
4.6. Jeżeli podłączyliśmy wszystkie elementy i jesteśmy pewni poprawnego wykonania czynności, na-
leży otworzyć zawór zasilający instalacji c.o. oraz napełnić grzejnik wodą. 

4.2. Uchwyty montować za pomocą kołków 
rozporowych w wykonanych otworach. 

4.4. Po prawidłowym wykonaniu powyższych 
czynności zainstalować odpowietrznik i korek
w górnej części grzejnika. W przypadku grzej-
nika GR3V należy dodatkowo zainstalować
2  korki w dolnej części profilów bocznych.
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1. ZAWARTOŚĆ
Grzejniki łazienkowe DIAMOND wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Posiadają uchwy-
ty mocujące grzejnik w kolorze grzejnika, ręczny odpowietrznik oraz chromowany korek 1/2 ”,
a w przypadku GR3V - 3 chromowe korki. Pakowane są w bąbelkową folię, rękaw foliowy oraz tek-
turę falistą, dzięki czemu przekazany Państwu produkt finalny jest nienaruszony i najwyższej jakości. 

2. PRZEZNACZENIE I MIEJSCE STOSOWANIA
Grzejniki przeznaczone są do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania zasilanych wodą o 
temperaturze do 120 ° C, doprowadzaną z oddzielnego źródła ciepła. 
Grzejniki przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych 
i innych o normalnej wilgotności powietrza. Zabrania się użytkowania grzejników poza pomieszcze-
niami zamkniętymi oraz w pomieszczeniach o skrajnie niskich temperaturach.
Dokonując wyboru należy pamiętać, że grzejnik łazienkowy został zaprojektowany tak, aby swoją 
konstrukcją spełniać dwie podstawowe funkcje: generował ciepło oraz pełnił funkcję podręcznej 
suszarki.

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ BEZPIECZNEGO MONTAŻU
Grzejniki należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązany jest do prze-
strzegania charakterystyk produktu podanych przez producenta. Montaż grzejnika łazienkowego 
DIAMOND powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby i firmy uprawnione do wykonywania 
tego typu instalacji. 
Grzejnik jest produktem którego nie można: 
- nadmiernie obciążać,
- stosować jako uchwyt lub poręcz,
- zasilać grzejnik wodą o temperaturze użytkowej wyższej niż 120 °C, 
- zasilać wodą o ciśnieniu wyższym niż 6 bar,
- używać w cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

UWAGA:
Należy unikać kontaktu przez dotyk z gorącą powierzchnią grzejnika.
Niezastosowanie się do powyższych punktów może grozić utratą szczelności, uszkodzeniem po-
wierzchni lakierniczej, pojawieniem się licznych problemów w bezpośrednim otoczeniu grzejnika. 
W przypadku wystąpienia problemów z grzejnikiem lub elementami grzewczymi należy niezwłocz-
nie zabezpieczyć instalację odcinając grzejnik od instalacji poprzez zakręcenie zaworu zasilającego 
i powrotnego, a następnie powiadomić uprawnioną osobę o wystąpieniu usterki.

4. MONTAŻ
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy zapoznać się z poniższą instrukcją.
Przed rozpoczęciem montażu grzejnika łazienkowego należy przygotować niezbędne do prawidło-
wego wykonania operacji elementy przyłączeniowe w skład których wchodzą: zawory przyłącze-
niowe, kołki rozporowe, śruby montażowe, zawory odcinające, uszczelki, odpowietrznik i 
zaślepka. Niezbędnymi narzędziami jakimi powinna posłużyć się osoba montująca grzejnik to 
ołówek, miara, kątownik, wiertarka wraz z odpowiednim wiertłem, zestaw kluczy nastawnych. 
Gdy już przygotuje-my wszystkie powyższe niezbędniki ułatwiające pracę przystępujemy do 
montażu grzejnika.

WAŻNA INFORMACJA:
Montaż należy przeprowadzić dopiero po zabezpieczeniu miejsca, w którym ma być umieszczony 
grzejnik. Odciąć dopływ wody do miejsca instalacji. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
miej-sca pracy i wykonywanych czynności.

W przypadku problemów z nierównomiernym przekazywaniem ciepła grzejnika należy odpo-
wietrzyć instalacje c.o. oraz zamontowany grzejnik przez odpowietrznik ręczny do uzyskania po-
żądanego efektu.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy nadzieję, że zakupiony wy-
rób będzie służył Państwu przez wiele lat. Wierzymy, że towary ze znakiem DIAMOND Spełniają 
Państwa oczekiwania. 

Zarząd Firmy
Diamond Sp. z o.o.
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 GWARANCJA NIE OBEJMUJE GRZEJNIKÓW 

Przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić szczelność w miejscach wkręcenia akcesoriów oraz 
podłączenia do instalacji:
- Zamontowanych w domach, które w pierwszym roku po wybudowaniu lub modernizacji nie będą 

ogrzewane.
- Zamontowanych w instalacjach opróżnionych z wody w stopniu i na czas dłuższy niż wymaga tego 
niezbędna naprawa lub konserwacja. Środek grzejnika nie może nigdy być suchy ani pusty. Należy dodawać 
wody w razie potrzeby, jednakże należy pamiętać że częste dodawanie lub wymiana wody przyspiesza 
korozję (utlenianie), ponieważ wnętrze grzejnika wypełnia się tlenem. Tego typu grzejniki będą narażone na 
przyśpieszone rozszczelnienie z powodu korozji.
-  Zamontowanych w instalacjach narażonych na nagły wzrost ciśnienia spowodowany przez miejską sieć 
wodociągową, lub przez nieprawidłowe działanie instalacji wodnej w odniesieniu do grzejników. 
-  Zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie połączona z wysokotemperatu-rową 
siecią cieplną przez hydroelewator lub węzeł mieszania pompowego lub też mającej stałe połączenie z 
instalacją wodociągową bez zastosowanej na połączeniu armatury zabezpieczającej przed przepływami 
zwrotnymi tzw. antyskażeniowej.
- Zamontowanych w instalacjach parowych.
- Zanieczyszczonych od wewnątrz ciałami stałymi lub płynami szkodliwymi.
-  Składowanych/ przechowywanych/ transportowych przed zamontowaniem na świeżym powietrzu lub też 
w wilgotnych pomieszczeniach/ przestrzeniach ładunkowych.
Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają 
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DZ. U. 2002 r. 
nr 141, poz 1176)

-  uszkodzonych mechanicznie
-  zdeformowanych przez zbyt wysokie ciśnienie próbne lub ciśnienie statyczne instalacji
-  zdeformowanych w wyniku zamrożenia instalacji
-  zamontowanych przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień
-  zabudowanych w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności, oraz narażonych na działanie 

czynników korozyjnych, agresywnych – takich jak np. pralnie, baseny , myjnie samochodowe, toalety lub 
łazienki z nieprawidłową lub bez wentylacji oraz innych, w których występuje szkodliwe działanie substancji 
korozyjnych zawartych w powietrzu a także stałe lub okresowe zawilgocenie powierzchni grzejnika. 
UWAGA! Podczas czyszczenia grzejników nie wolno używać agresywnych lub żrących środków czyszczących 
(rozpuszczalniki, środki zawierające chlor). Środki stosowane do mycia grzejnika nie mogą mieć w składzie 
alkoholu, który może uszkodzić powierzchnię grzejnika łazienkowego.  Aby w pełnym okresie użytkowania 
utrzymać grzejnik w czystości należy systematycznie przemywać powierzchnię grzejnika używając w tym celu 
miękkiej bawełnianej ściereczki oraz detergentu o łagodnym działaniu. Grzejniki w kolorze antracyt są 
bardziej podatne na zabrudzenia oraz zacieki gdyż posiadają strukturę matową, która jest bardziej 
wymagająca w czyszczeniu.




