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1. Wskazówki ogólne

1.1 Informacja dotycz¹ca dokumentów
Rozdzia³ Obs³uga skierowany jest do U¿ytkownika i Instalatora /
Serwisanta.
Rozdzia³a Instalacja skierowany jest do Instalatora.

Prosimy o przeczytanie!
Niniejsz¹ instru kcjê nale¿y przeczytaæ przed u¿yciem urz¹-
dzenia i starannie przechowaæ. W przypadku sprzeda¿y urz¹-
dzenia przekazaæ nowemu U¿ytkownikowi.

1.2 Objaœnienie znaków
Symbole wystêpu j¹ce w niniejszej instru kcji:
W niniejszej instrukcji napotkacie Pañstwo symbole, które maj¹ na-
stêpuj¹ce znaczenie:

Niebezpieczeñstwo zranienia!
Wskazówka dotycz¹ca mo¿liwego ryzyka zranienia.

Zagro¿enie ¿ycia przez pora¿enie pr¹dem!

Niebezpieczeñstwo oparzeñ!

Niebezpieczeñstwo po¿aru !

Mo¿liwoœæ zaistnienia szkód!
Wskazówka dotycz¹ca uszkodzenia urz¹dzenia, zagro¿eñ dla
œ rodowiska naturalnego lu b szkód materialnych.

Wskazówka!
Teksty obok takiego znaku s¹ szczególnie wa¿ne.

» teksty oznaczone symbolem "»" wskazuj¹ konieczne postêpo-
wanie, które zosta³o opisane krok po kroku.

1.3 Jednostki wymiarów
Je¿eli nie podano inaczej, wszystkie wymiary wyra¿one s¹ w milime-
trach.
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2. Bezpieczeñstwo

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urz¹dzenie s³u¿y do szybkiego oddawania ciep³a w pomieszcze-
niach wewnêtrznych przez promieniowanie.
Inne lub wykraczaj¹ce poza powy¿ej opisane u¿ytkowanie urz¹dze-
nia traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do u¿ytko-
wania zgodnego z przeznaczeniem nale¿y tak¿e stosowanie siê do
wskazówek niniejszej instrukcji. W przypadku zmian lub przebudo-
wy urz¹dzenia nastêpuje utrata gwarancji.

2.2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Niebezpieczeñstwo zranienia!
Nie wolno u¿ywaæ urz¹dzenia nad sto³em do przewijania nie-
mowl¹t.

Niebezpieczeñstwo poparzenia!
Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno dotykaæ jego powierzchni,
poniewa¿ nagrzewa siê ona do temperatury ok. 80OC.
Kratka ochronna jest gor¹ca jeszcze po wy³¹czeniu urz¹dzenia.

Niebezpieczeñstwo poparzenia!
Je¿eli urz¹dzenie bêdzie obs³ugiwane przez dzieci lu b osoby z
ograniczonymi zdolnoœciami ruchowymi, sensorycznymi oraz
ograniczon¹ poczytalnoœci¹, nale¿y upewniæ siê, ¿e bêdzie
siê to odbywaæ wy³¹cznie pod nadzorem lu b po odpowied-
nim przeszkoleniu przez osobê odpowiedzialn¹ za bezpieczeñ-
stwo.
Nadzorowaæ dzieci, aby mieæ pewnoœæ, ¿e nie wykorzy-
stu j¹ one urz¹dzenia do zabaw!

Niebezpieczeñstwo po¿aru !
Nie stosowaæ urz¹dzenia w obszarach przemys³owych lu b
zagro¿onych po¿arem.

Niebezpieczeñstwo po¿aru !
Nie u¿ywaæ urz¹dzeniach, w pomieszczeniach…

… nara¿onych na wystêpowanie œrodków chemicznych, ku-
rzu, gazów, par mog¹cych spowodowaæ po¿ar lu b eksplozjê

… w bezpo œ redniej blisko œ ci przewodów lu b zbiorników
cieczy palnych mog¹cych wywo³aæ eksplozjê

… w których prowadzone s¹ takie prace  jak: szlifowanie,
lakowanie, lakierowanie

… w których u¿ywana jest benzyna, spraye, wosk do konser-
wacji pod³ogi

Niebezpieczeñstwo po¿aru !
Zachowaæ minimalne odleg³oœci. Patrz rozdzia³ "Dane tech-
niczne"

Niebezpieczeñstwo po¿aru !
Na urz¹dzeniu nie wolno u k³adaæ ¿adnych przedmiotów. O
urz¹dzenie nie wolno opieraæ ¿adnych przedmiotów, ani wsu-
waæ ich pomiêdzy œcianê i urz¹dzenie. W bezpoœredniej bli-
skoœci urz¹dzenia nie wolno przechowywaæ ¿adnych mate-
ria³ów ³atwopalnych, ani izolacyjnych jak np. bielizna, koce,
czasopisma, gazety, pojemniki z woskiem lub benzyn¹, sprayu.

Wskazówka!
Na urz¹dzeniu nie wolno zawijaæ przewodu przy³¹czeniowe-
go, ani sznurka w³¹czaj¹cego.

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem!
W otwory urz¹dzenia nie wolno wtykaæ ¿adnych przedmio-
tów, gdy¿ mo¿e to doprowadziæ do pora¿enia pr¹dem i / lu b
wywo³aæ po¿ar.

Wskazówka!
W ¿adnym wypadku nie dotykaæ palcami rurek kwarcowych.

2.3 Oznakowanie znakiem CE
Oznakowanie znakiem CE potwierdza spe³nienie przez urz¹dzenie
wymagañ:
- Dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci elektromagnetycznej

(89/336/Rady UE)
- Dyrektywy dotycz¹cej niskich napiêæ (73/23/Rady UE)

2.4 Znaki kontrolne
Patrz tabliczka znamionowa.
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3. Opis urz¹dzenia

Urz¹dzenie ogrzewa powietrze w nieznacznym stopniu. Dopiero po
natrafieniu na przedmioty lub osoby promieniowanie podczerwieni
jest przetwarzane w ciep³o. Ciep³o odczuwalne jest ju¿ po kilku
sekundach. Dlatego urz¹dzenia wytwarzaj¹ energooszczêdne cie-
p³o, które jest do dyspozycji na ka¿de ¿¹danie.

4. Obs³uga

Przy widocznej w okienku cyfrze "0" urz¹dzenie jest wy³¹czone.
» w celu w³¹czenia poci¹gn¹æ sznurek pionowo w dó³.
W okienku poka¿e siê "1". Mo¿liwy jest wybór dwóch kolejnych stop-
ni grzania. W tym celu nale¿y kolejno poci¹gaæ za sznurek.
» w celu wy³¹czenia sznurek nale¿y poci¹gaæ w dó³, a¿ do ponow-

nego ukazania siê "0" w okienku.

5. Czyszczenie i konserwacja

Wskazówka!
Nie wolno opryskiwaæ urz¹dzenia wod¹.

» przed czyszczeniem wy³¹czyæ urz¹dzenie i odczekaæ a¿ osty-
gnie.

» do czyszczenia obudowy urz¹dzenia wystarczy wilgotna œcie-
reczka. Nie u¿ywaæ ¿adnych œrodków szoruj¹cych , ani roz-
puszczalników. Wytrzeæ urz¹dzenie miêkk¹, such¹ œciereczk¹.

Je¿eli reflektor urz¹dzenia jest mocno zabrudzony nale¿y zleciæ jego
czyszczenie Serwisantowi, w celu zapewnienia pe³nej efektywno-
œci promieniowania ciep³a.

6. Co robiæ, gdy ?

6.1 … urz¹dzenie nie daje ciep³a
- poci¹gaæ sznurek kilkukrotnie, a¿ do osi¹gniêcia stopnia "0".

W³¹czyæ ponownie urz¹dzenie (patrz rozdzia³ Obs³uga).
- sprawdziæ, czy nie zadzia³a³y bezpieczniki w instalacji domo-

wej.
Je¿eli nie mo¿emy zlokalizowaæ przyczyny nale¿y zawiadomiæ Za-
k³ad Serwisowy. W celu przyspieszenia pomocy nale¿y podaæ dane
urz¹dzenia z tabliczki znamionowej.

6.2 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje siê z ty³u urz¹dzenia, na wewnêtrz-
nej stronie konsoli.
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7. Bezpieczeñstwo

Instalacja, pierwsze uruchomienie, konserwacja i ewentualne na-
prawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonywane tylko przez Serwisanta.

7.1 Ogólne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Producent gwarantuje prawid³owe dzia³anie i bezpieczn¹ eksplo-
atacjê tylko w przypadku stosowania oryginalnych czêœci zamien-
nych do napraw urz¹dzenia.

7.2 Przepisy, normy i zalecenia

Uwaga!
Przestrzegaæ lokalnych przepisów i zaleceñ.

Wskazówka!
W przypadku instalacji urz¹dzenia w pomieszczeniach z wann¹
i/lu b prysznicem nale¿y przestrzega æ  stref ochronnych, zgod-
nie z danymi na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.

8. Opis urz¹dzenia

8.1 Zakres dostawy
- œruby
- ko³ki rozporowe
- prowadnica przewodu
- os³ona (2x)

9. Instalacja

9.1 Wskazówki dotycz¹ce instalacji
- stropy drewniane mog¹ siê nagrzewaæ nawet przy zachowaniu

minimalnych odleg³oœci. Z tego powodu nie mo¿na wykluczyæ
ich przebarwieñ i pêkniêæ

- nie montowaæ urz¹dzenia bezpoœrednio pod gniazdkiem elek-
trycznym

9.2 Warunki monta¿u i przygotowania
- urz¹dzenie nale¿y przymocowaæ do œciany na sta³e, w po³o¿e-

niu poziomym. Nie mocowaæ urz¹dzeñ do sufitu.
- urz¹dzenie montowaæ sznurkiem do do³u. Urz¹dzenie jest wy-

chylne tylko w dó³.
- zachowaæ bezwzglêdnie minimalne odleg³oœci. Montowaæ urz¹-

dzenie w takim miejscu, aby sznurek nie by³ dostêpny dla osób
znajduj¹cych siê w wannie lub pod prysznicem.

Ostrze¿enie!
Montowaæ urz¹dzenie poza zasiêgiem dzieci !

Przewód elektryczny
Podtynkowo:
Pod³¹czenie musi znajdowaæ siê w obszarze konsoli.
Natynkowo:
» elektryczne przewody zasilaj¹ce poprowadziæ przez prowadni-

cê do konsoli.
Je¿eli rurka instalacyjna jest wsuniêta na 3,5 do 4 cm w konsolê, nie
jest potrzebna prowadnica przewodu.

9.3 Pod³¹czenie elektryczne
» zwróciæ uwagê na minimalne pole przekroju przewodu zasi-

laj¹cego, które znajdziecie Pañstwo w rozdziale "Dane tech-
niczne".

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem!
Nale¿y wykonaæ sta³e pod³¹czenie urz¹dzenia (urz¹dzenie nie
posiada zabezpieczenia przed wyrwaniem przewodu). Urz¹-
dzenie musi posiadaæ mo¿liwo œ æ  od³¹czenia od sieci elek-
trycznej na wszystkich biegunach, na odleg³oœæ co najmniej
3 mm.
Zwróciæ uwagê, ¿e urz¹dzenie mo¿e byæ pod³¹czone do prze-
wodu ochronnego!

Wskazówka!
Zwróciæ uwagê na tabliczkê znamionow¹. Podane na niej
napiêcie zasilania musi byæ  zgodne z napiêciem sieci elek-
trycznej.

10. Monta¿

10.1 Monta¿

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem!
Prowadzenie przewodów elektrycznych i pod³¹czenie urz¹-
dzenia nale¿y wykonaæ zgodnie z przepisami i zaleceniami
lokalnego Zak³adu Energetycznego.

10.1.1 Monta¿ urz¹dzenia
» usun¹æ zabezpieczenia transportowe ze styropianu nasuniête

na kratki urz¹dzenia.

» poluzowaæ obie œruby w ruchomym zawiasie konsoli.
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» wykrêciæ obie œruby pokrywy konsoli nad listw¹ zaciskow¹ i
zdj¹æ pokrywê. W ten sposób  zwalnia siê ograniczenie wy-
chylania urz¹dzenia i mo¿liwe jest przechylenie urz¹dzenia do
przodu.

» zaznaczyæ na œcianie miejsce wiercenia otworów
» wywierciæ otwory i w³o¿yæ w nie ko³ki rozporowe
» zamocowaæ urz¹dzenie do œciany za³¹czonymi œrubami lub in-

nym stosownym materia³em mocuj¹cym
» je¿eli przewód przy³¹czeniowy zosta³ u³o¿ony natynkowo, we-

tkn¹æ prowadnicê przewodu w okr¹g³y otwór w konsoli. Prze-
sun¹æ przewód przez prowadnicê.

» wetkn¹æ pokrywê konsoli w le¿¹cy naprzeciw okr¹g³y otwór
lub okr¹g³e otwory konsoli, je¿eli przewód u³o¿ony jest pod-
tynkowo.

» pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do wolnych zacisków listwy urz¹-
dzenia.

Wskazówka!
Zwróciæ uwagê, aby izolacja zosta³a zdjêta z przewodu tak,
aby przewody nie znajdowa³y siê na œru bach.

» przechyliæ urz¹dzenie do góry. Za³o¿yæ i przykrêciæ ponownie
os³onê konsoli. W ten sposób pod³¹czenie jest  zas³oniête, a
mo¿liwoœæ pochylania urz¹dzenia ograniczona do 30O.

» ustawiæ w³aœciwy k¹t nachylenia i ustaliæ go przez wkrêcenie
obu poluzowanych œrub.

Wskazówka!
Zwróciæ uwagê, aby po pod³¹czeniu i monta¿u przewód przy-
³¹czeniowy nie dotyka³ do urz¹dzenia.

11. Przekazanie U¿ytkownikowi

Objaœniæ U¿ytkownikowi zasadê dzia³ania urz¹dzenia. Zwróciæ
szczególn¹ uwagê na zasady bezpiecznego u¿ytkowania. Przekazaæ
U¿ytkownikowi instrukcjê obs³ugi i instalacji.

12. Dane techniczne

12.1 Dane techniczne

Model
Typ IW 120 IW 180
Numer katalogowy 229339 229340

Dane eksploatacyjne
Moc znamionowa W 1200 1800
Zasilanie                       230V 1/NPE   50 Hz
Moc grzewcza - stopieñ 0                Urz¹dzenie wy³¹czone
Moc grzewcza -  stopieñ 1 W 400 600
Moc grzewcza -  stopieñ 2 W 800 1200
Moc grzewcza -  stopieñ 3 W 1200 1800
Klasa ochrony wg EN 60335 1 1
Rodzaj ochrony IPX4 IPX4

Wymiary i ciê¿ary
Wymiary: wys. x szer. x g³êb. mm 535 x 145 x 85 535 x 145 x 85
Ciê¿ar kg 1,55 1,55
Zakres k¹ta pochylenia O 30 30
Pole przekroju przewodu mm2 1,0 1,0
przy³¹czeniowego

12.2 Minimalne odleg³oœci
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Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta-
³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu
Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia urz¹dzeñ
wynik³e z pod³¹czenia i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ obs³ugi.

Ochrona œrodowiska naturalnego

W celu zapewnienia dotarcia urz¹dzenia w stanie nieuszkodzonym
do U¿ytkownika zosta³o ono starannie zapakowane. Prosimy o
wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony œrodowiska
naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami o surowcach wtórnych.

Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych.
Urz¹dzenia oznakowane znakiem przekreœlonego ko³owe-
go pojemnika na œmieci nie mog¹ byæ umieszczane w tych
pojemnikach i musz¹ byæ oddzielnie sk³adowane i utylizo-
wane.

Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych
musi odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepi-
sami.
Promienniki kwarcowe podlegaj¹ postanowieniom Ustawy o zu¿y-
tych urz¹dzeniach elektrycznych i elektronicznych i z tego powodu
Sprzedawca zobowi¹zany jest do:
- nieodp³atnego przyjêcia pochodz¹cego z gospodarstw domowych

zu¿ytego sprzêtu, w iloœci nie wiêkszej ni¿ sprzedawany nowy
sprzêt, je¿eli zu¿yty sprzêt jest tego samego rodzaju

- przekazania go prowadz¹cemu zak³ad przetwarzania
- udzielenia U¿ytkownikowi pe³nej informacji na temat systemu

gospodarowania odpadami zu¿ytego sprzêtu
Tylko w ten sposób zapewniona zostaje pomoc gospodarstw domo-
wych w ochronie œrodowiska naturalnego.
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