INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA
I KONSERWACJI BATERII

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
> ciśnienie minimalne 1 bar*,
> ciśnienie maksymalne 10 bar,
> ciśnienie zalecane 2-5 bar,
> temperatura maksymalna 800C.
* niektóre ogrzewacze wody dla prawidłowego działania wymagają wyższej wartości ciśnienia minimalnego.

Nabywca zobowiązany jest do kontroli stanu powierzchni zewnętrznej baterii w momencie zakupu.
ZALECENIA MONTAŻOWE

> Montaż baterii należy powierzyć specjalistycznym zakładom lub osobom z odpowiednimi kwaliﬁkacjami oraz przy
użyciu części, m.in. wężyków dopływowych i zestawów mocujących załączonych w oryginalnym opakowaniu.

> Przed montażem baterii należy wypłukać instalację wodną celem usunięcia z instalacji zanieczyszczeń stałych,
takich jak piasek, kamień, osad, konopie uszczelniające, które mogły znaleźć się rurach w efekcie prac hydraulicznych,
przeprowadzania remontu lub dłuższego czasu nie używania wody. Zanieczyszczenia takie mogą być przyczyną
uszkodzenia armatury sanitarnej.
> Przed montażem należy zwrócić uwagę na odległość zaworów kątowych na ścianie od podstawy baterii. Wężyki
zainstalowane do baterii, po połączeniu z zaworami kątowymi, nie powinny być naprężone
> Miejsce i sposób zamontowania baterii musi zapewniać możliwość dostępu w celu swobodnego montażu
i demontażu baterii oraz dokonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych. Umieszczanie baterii w miejscach
trudno dostępnych lub zastosowanie trwałych zabudów może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie tych czynności i
wszelkie konsekwencje takiego zamontowania baterii ponosi użytkownik (patrz Warunki gwarancji pkt. 17).
> Do montażu używać kluczy nie zaciskających się o gładkich powierzchniach szczęk. Zalecane jest stosowanie
plastykowych nakładek chroniących ozdobne nakrętki baterii przed zarysowaniem w trakcie montażu. Nie są one
dostarczane w zestawie z baterią.
> W celu zapewnienia długotrwałego i niezawodnego użytkowania baterii wymagane jest zastosowanie zaworków
kątowych z ﬁltrem w miejscu przyłączenia wężyków baterii stojącej do instalacji, bądź uszczelek z sitkami do baterii
ściennych.
> Po montażu baterii (wg instrukcji) i otwarciu wody, wszystkie połączenia muszą być dokładnie sprawdzone, aby
zapewnić szczelność przy użytkowaniu. Wszystkie problemy muszą być usunięte przed dopuszczeniem baterii do
użytkowania.
EKSPLOATACJA BATERII
Poprawność działania baterii zależy w znaczącym stopniu od jakości wody, spełnienia zaleceń montażowych i
właściwej konserwacji baterii. Wszystkie nasze baterie posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. Na żądanie
udostępniamy również pisemną wersję Krajowej Deklaracji Zgodności Producenta z obowiązującą normą, które w
wersji elektronicznej dostępne są na www.berg-agd.pl.

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
Czyszczenie napowietrzacza (areatora):
Czyszczenie należy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. W tym celu należy wykręcić aerator z baterii. Po
wykręceniu oczyścić sitko aeratora (dobrze jest przepłukać je pod delikatnym strumieniem bieżącej wody). Wkręcić
aerator na miejsce (pamiętając o prawidłowym założeniu uszczelki).
Czyszczenie powłok zewnętrznych:
> brud oraz plamy powstałe na skutek osadzania się kamienia usuwamy przemywając baterię czystą wodą
z dodatkiem płynu do mycia naczyń, płuczemy czystą wodą i wycieramy suchą, miękką szmatką,
> powierzchni chromowanych, pozłacanych lub kolorowych nie należy czyścić ściereczkami chropowatymi lub
środkami zawierającymi materiały ścierne, nie należy stosować do tego celu środków czyszczących zawierających
kwasy, zasady, alkohol lub związki chloru.
> do czyszczenia powierzchni barwionych lub z tworzyw sztucznych nie należy stosować środków zawierających
alkohol lub rozpuszczalników.
Uwagi końcowe:
Do pielęgnacji oraz usuwania kamienia i rdzy z powierzchni powłoki Ni-Cr nie wolno stosować żadnych substancji
chemicznych zawierających podchloryn sodu i potasu. Powłoki chromowane są zupełnie nieodporne na działanie
wybielaczy (substancji o dużej zawartości podchlorynu sodu lub potasu).
Do czyszczenia armatury należy stosować substancje polecone przez producenta, który na opakowaniu lub ulotce
reklamowej wyraźnie podaje sposób użycia z uwzględnieniem celu stosowania (np. glazura, podłoga, armatura, zlewy,
wanny).
W przypadku silnego zakamienienia można zmywać powierzchnię baterii roztworem wodnym octu spożywczego
zmieszanego z wodą w stosunku 1:1.
Czynności konserwacyjne wymienione w poniższej tabeli wykonuje Użytkownik we własnym zakresie i nie kwaliﬁkują
się one do naprawy w ramach zgłoszenia reklamacyjnego.
CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE DOKONYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BATERII:

> czyszczenie aeratora,
> sprawdzanie stanu połączeń i dokręcanie nakrętek węży,
> czyszczenie zaworów kulowych z ﬁltrem,
> kontrola szczelności i ewentualna wymiana uszczelek
nie zamontowanych na stałe w baterii,
> czyszczenie powierzchni baterii.
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WARUNKI GWARANCJI
1. Producent zapewnia szczelność i poprawne działanie korpusu baterii, na którą jest wystawiona karta gwarancyjna, w okresie 5 lat od daty
sprzedaży. Producent oferuje 5-letnią gwarancję na sprawne działanie głowicy ceramicznej baterii i 2-letnią gwarancję na pozostałe elementy baterii
(t. j. głowice termostatyczne, przełączniki natrysku, uszczelnienia, powierzchnię dekoracyjną, korki automatyczne, zestawy mocujące, węże
natryskowe, węże połączeniowe/przyłączeniowe, słuchawki prysznicowe, wyciągane wylewki, aeratory) pod warunkiem spełnienia poniższych
warunków z zastrzeżeniem pkt. 7.
2. Zgłoszenia reklamacyjne o nieprawidłowościach w działaniu lub uszkodzeniach baterii wynikłe z wadliwości funkcjonowania urządzenia,
ujawnione w okresie gwarancji, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Producent dokona naprawy w możliwie krótkim czasie,
nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, jeśli naprawa okaże się skomplikowana.
3. Aby skorzystać z gwarancji osoba do niej uprawniona powinna posiadać wypełnioną kartę gwarancyjną i czytelny, jednoznacznie identyﬁkujący
producenta i produkt dowód zakupu ( z datą sprzedaży i pieczątką sprzedawcy). Zgłoszenie reklamacji produktów zamontowanych wyłącznie na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej są przyjmowane droga elektroniczną w formie formularza dostępnego na stronie www.berg-agd.pl.
4. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany baterii na nową, wolną od wad w przypadku:
- stwierdzenia wady fabrycznej urządzenia niemożliwej do usunięcia,
- nie usunięcia usterki, pomimo dokonania trzech napraw w okresie gwarancji.
Wybór drogi załatwienia reklamacji (wymiana/naprawa/wizyta serwisanta) należy do Producenta. W przypadku, gdy Producent nie dysponuje
produktem identycznym z zakupionym przez Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo wymiany wadliwego produktu
na podobny z aktualnej oferty ﬁrmy, zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny reklamowanemu wyrobowi.
5. W przypadku wymiany baterii na nową, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowej baterii. Jeżeli podczas naprawy gwarancyjnej
wymienione zostały części baterii to okres gwarancji rozpoczyna się ponownie tylko dla części wymienionych.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji, takich jak: bieżąca konserwacja (np.
czyszczenie aeratorów, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z „Instrukcją montażu,
użytkowania i konserwacji baterii Berg” ).
7. Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia mechaniczne powierzchni lub części składowych baterii powstałe podczas transportu, magazynowania, podłączania i napraw baterii;
- uszkodzenia nie wynikające z wad fabrycznych;
- uszkodzenia powstałe w skutek korozji lub nieprawidłowego montażu(w tym montażu baterii przy użyciu innych części, np. wężyków dopływowych
i zestawów mocujących, niż załączonych w oryginalnym opakowaniu);
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania i konserwacji (szczegóły podane są w „Instrukcją montażu, użytkowania i
konserwacji baterii Berg”);
- uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnych przeróbek;
- uszkodzenia spowodowane obecnością zanieczyszczeń w wodzie lub w przewodach sieci wodociągowej, w tym uszkodzenia wynikające z
ponadnormatywnej twardości wody ( bateria powinna być odpowiednio serwisowana w zakresie odkamieniania, jeśli twardość używanej wody
ponadnormatywna).
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużycie części i elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji.
8. Powierzchnie chromowane i barwne nie powinny nosić śladów uszkodzeń spowodowanych niefachowym montażem, nieodpowiednim
użytkowaniem, bądź czyszczeniem niewłaściwymi środkami. Niewłaściwy montaż, stosowanie do konserwacji lub czyszczenia środków
zawierających kwas, alkohol, podchloryn sodu, podchloryn potasu, środków żrących, ściernych, wybielaczy lub rozpuszczalników powoduje
uszkodzenie powierzchni baterii i utratę gwarancji na powłoki zewnętrzne.
Niewielkie zabrudzenia powierzchni zaleca się myć wodą z mydłem, a miejsca pokryte osadem z kamienia - roztworem wodnym octu spożywczego
w stosunku 1:1.
9. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej i kompletności baterii w trakcie zakupu. W przypadku późniejszego
zgłoszenia uszkodzeń powierzchni lub braków reklamacja nie zostanie uwzględniona.
10. Bateria winna być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji produktu, Nabywca winien zasięgnąć porady Punktu Serwisowego.
Jakiekolwiek naprawy produktu dokonane przez osoby inne niż Punkt Serwisowy powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie.
12. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Nabywca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem produktu Punktowi
Serwisowemu, jego naprawą bądź przejazdem pracowników Punktu Serwisowego do miejsca, w którym produkt będzie naprawiany.
13. Wadliwy produkt dostarczany przez Nabywcę Punktowi Serwisowemu winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami transporcie.
14. W związku z możliwością występowania zanieczyszczeń w wodzie mogących spowodować uszkodzenie elementów baterii konieczne jest
zastosowanie zaworków kątowych z ﬁltrem w miejscu przyłączenia wężyków baterii stojącej do instalacji, bądź uszczelek z sitkami do baterii
ściennych. Brak zamontowanych ﬁltrów siatkowych zwalnia Producenta z odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia baterii lub jej elementów
spowodowane dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza.
15. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi całość wraz z załączoną „Instrukcją montażu, użytkowania i konserwacji baterii Berg”.
16. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancji, „Instrukcją montażu, użytkowania i konserwacji baterii Berg” przed zakupem i
przestrzegania zawartych w niej zapisów pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. Dokumenty dostępne są do pobrania ze strony www.bergagd.pl.
17. W przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych przez pracowników serwisu w miejscu zainstalowania baterii Klient zobowiązany jest do
zapewnienia swobodnego dostępu do baterii umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jej naprawy. Usunięcie wszelkiego rodzaju
zabudów lub barier uniemożliwiających wykonanie czynności naprawczych przez pracownika serwisu jest obowiązkiem użytkownika i na
użytkowniku ciążą ewentualne koszty z tym związane. Niespełnienie tego warunku powoduje utratę praw wynikających z niniejszej gwarancji.
18. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaniedbania, uszkodzenia, niewłaściwej instalacji lub użytkowania w
warunkach niezgodnych z zalecanymi.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
20. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
UWAGA: Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności konserwacyjnych: konserwacja głowicy, konserwacja słuchawki, konserwacja przełącznika,
konserwacja wylewki. Czynności te nie są objęte zakresem usług gwarancyjnych i nie są zaliczane do limitu napraw, stanowiących podstawę do
wymiany baterii na nową. Użytkownik baterii jest zobowiązany do okresowej kontroli stanu technicznego połączeń doprowadzających wodę.

KARTA GWARANCYJNA
ważna z dowodem sprzedaży
Nazwa baterii

Kod fabryczny

.......................................................
sprzedawca
Nr

Opis działania serwisowego

Data sprzedaży

.......................................................
pieczęć sklepu
Data i podpis serwisanta

Procedura składania reklamacji
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o to, by w
przypadku zgłoszenia reklamacji, proces jej obsługi przebiegał w możliwie najkrótszym terminie oraz spełniał
wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia
reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl.
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących informacji:
nazwa lub symbol produktu;
numer faktury (lub paragonu)*;
dane kontaktowe sprzedawcy;
dane kontaktowe reklamującego;
zdjęcia reklamowanego produktu.
* W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przesłany drogą mailową
wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego.
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