
Kominki GODIN Polska
ul. Wielicka 25
30-552 Kraków
www.godin.com.pl
biuro@godin.com.pl
tel/ fax 012 261 17 10

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Obudowy pieców Cantou  
680101, 680102, 680127

680401, 680402
680801
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UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, to urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami  
technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną.

Niniejsza instrukcja jest uzupełnieniem instrukcji  wkładów kominkowych, w które wyposażone są piece Cantou.
W pierwszej kolejności należy stosować się do instrukcji dotyczących wkładów

Urządzenie jest zgodne z normą EN 13240 i posiada certyfikat CE

Model Moc (kW) Wysokość (cm) Szerokość (cm) Głębokość (cm) Wylot spalin (mm)

680101 11 240 do 270 100 55 180

680102 11 240 do 270 110 55 200

680127 14 240 do 270 110 55 200

680401 10 240 do 270 100 55 125

680402 10 240 do 270 100 55 111 wewn.

680801 10 240 do 270 100 55 125

MONTAŻ OBUDOWY

1. Przykręcić do ściany wsporniki A
2. Ustawić obudowę centralnie przed wspornikami
3. Przykręcić tył obudowy do wsporników
4. Przy podłączaniu do komina z tyłu odetkać odpowiedniej średnicy otwór w tylnej ścianie obudowy
5. Podłączyć wkład do komina (patrz: instrukcja obsługi wkładu)
6. Przykręcić górną część okapu
7. Przykręcić dolną część okapu
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CZĘŚCI ZAMIENNE
Jeśli  po  wielu  latach  konieczna  okaże  się  wymiana  niektórych  części  skontaktuj  się  ze  sprzedawcą  lub  z  jakimkolwiek  
przedstawicielem naszej marki.
Przy zamawianiu części  zamiennych  należy podać  dane z  tabliczki  znamionowej  znajdującej  się  z  tyłu  urządzenia,  lub z  karty 
gwarancyjnej, którą należy zachować nawet po wygaśnięciu gwarancji.
Posiadając  te  dane  oraz  naszą  dokumentację  fabryczną  sprzedawca  będzie  mógł  w krótkim czasie  dostarczyć  wszystkie  części  
zamienne i przystąpić do naprawy w granicach swoich kompetencji.

GWARANCJA
Gwarancja na instalację będzie skuteczna tylko przy przestrzeganiu reguł sztuki, obowiązujących przepisów, instrukcji montażu i 
użytkowania wkładu, zaleceń dotyczących izolacji, montażu i użytkowania kominka i wkładu. Należy zachować ostrożność przy  
doborze i montażu poszczególnych elementów kominka, wyborze materiałów, przestrzeganiu reguł sztuki i zgodności z normami, co  
zapewni całkowicie bezpieczną instalację.
Niniejszy  dokument  nie  uwzględnia  wszystkich  mogących  mieć  miejsce  przypadków,  jak  również  wszystkich  istniejących  
dokumentów normatywnych i nie zwalnia od stosowania się do nich.
W sytuacjach wyjątkowych konsultuj się z producentem.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Przypominamy, że odpowiedzialność producenta ogranicza się do produktu takiego, jaki jest sprzedawany 
oraz, że odpowiedzialność za instalację i uruchomienie spoczywa w całości na montażyście, który powinien postępować według reguł  
sztuki i zaleceń instrukcji montażu

WAŻNE: Spółka „Godin” odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wszelkich modyfikacji urządzenia i  
wszelkich modyfikacji pozostałej instalacji przez użytkownika.
W celu stałego polepszania jakości swoich produktów spółka Godin S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania urządzeń bez 
uprzedzenia.
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