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1. Wskazówki ogólne

1.1 Informacje dotyczące niniejszego dokumentu

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do 
późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu osobom trzecim niniejszą instrukcję należy również dołączyć.

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.2.1 Struktura

ZAGROŻENIE – Porażenie prądem elektrycznym
Przed przystąpieniem do wszelkich prac odłączyć 
wszystkie żyły zasilania urządzenia od sieci!
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1 Symbol
2 Hasło ostrzegawcze
3 Opis
4 Treść wskazówki

1.2.2 Symbole, opisy

Symbol Opis
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1.2.3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO OSTRZE-

GAWCZE

Znaczenie

ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi 

do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może 

prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może 

prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.3 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji

Dokładnie przeczytać tekst znajdujący się obok tego symbolu. 
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  Fragmenty oznaczone symbolem „»” stanowią opis czynności do wykonania. Wymagane czynności opisane są krok 
po kroku.

 [ Fragmenty oznaczone znakiem „º” stanowią wyliczenia.

1.4 Jednostki miar

Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
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2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest elektrycznym ogrzewaczem do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń.

Inne zastosowanie lub użycie wykraczające poza obowiązujące ustalenia traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem. 
Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji. ModyDkacje i przebudowa 
urządzenia powodują utratę gwarancji!

Jeśli urządzenie nie jest używane, sieciowy przewód przyłączeniowy można schować w podstawie urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego tzn. może ono być bezpiecznie obsługiwane przez osoby niepo-
siadające odpowiedniej wiedzy. Urządzenie można również stosować w innych miejscach, np. w małych Drmach, pod 
warunkiem przestrzegania zasad użytkowania.

2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 [ Urządzenie wolno użytkować tylko wtedy, gdy sieciowy przewód przyłączeniowy jest całkowicie wyciągnięty.

 [ Urządzenie należy użytkować tylko w pozycji pionowej.

 [ Nie należy używać urządzenia w strefach ochrony 0, 1 i 2 (patrz rozdział „Dane techniczne - strefy ochrony”). 

 [ Przy użytkowaniu urządzenia zarówno w wersji stojącej, jak i naściennej należy zachować minimalne odstępy (patrz 
rozdział „Dane techniczne - minimalne odstępy“).

 [ Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby mechanizmy przełączające i regulacyjne nie były narażone na dotknię-
cie przez osoby przebywające w wannie lub w kabinie prysznicowej.

 [ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

 [ Urządzenie należy ustawić na bezpiecznym podłożu. Należy przy tym zapewnić dostęp do gniazdka sieciowego.

 [ Nie należy owijać sieciowego przewodu przyłączeniowego na włączone urządzenie ani prowadzić go nad ostrymi 
krawędziami.

 [ Nie należy stosować w urządzeniu układu zdalnego sterowania ani automatycznych systemów włączania za pomocą 
podzespołów włączonych w obwód przed urządzeniem (np. regulator temperatury).

!
ZAGROŻENIE
Nie korzystać z urządzenia ...
... jeśli w pomieszczeniach zachodzi ryzyko pożaru lub wybuchu wskutek obecności chemikaliów, pyłów, gazów 
lub oparów.
... w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów lub pojemników zawierających lub prowadzących materiały łatwo-
palne lub wybuchowe.
... jeśli w miejscu ustawienia urządzenia układane są podłogi oraz odbywa się szlifowanie, lakierowanie.
... jeżeli wykonywane są czynności z użyciem benzyny w aerozolu, wosku lub podobnych substancji. Przed na-
ładowaniem należy odpowiednio przewietrzyć pomieszczenie.
... w pobliżu prysznicu, łazienki, umywalki lub basenu.
... jeżeli nie są zapewnione minimalne odstępy od sąsiednich przedmiotów.
... jeśli jest uszkodzony sieciowy przewód przyłączeniowy.

OSTRZEŻENIE – Przed pożarem
Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim pobliżu nie wolno kłaść żadnych przedmiotów ani materiałów łatwo-
palnych lub hamujących ujście ciepła, takich jak bielizna, koce, czasopisma, pojemniki z woskiem lub benzyną, 
puszki aerozolu itp.

OSTRZEŻENIE – Przed pożarem
Nie zakrywać urządzenia!

OSTROŻNIE – Zagrożenie oparzeniem
Powierzchnie obudowy urządzenia i wylatujące powietrze rozgrzewają się podczas pracy do wysokich tempe-
ratur (powyżej 80°C).

OSTRZEŻENIE – Obrażenia ciała
Jeżeli urządzenie będzie obsługiwane przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, senso-
rycznymi lub z ograniczoną poczytalnością, należy upewnić się, że będzie się to odbywać wyłącznie pod nadzorem 
lub po odpowiednim przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie wykorzystują one urządzenia do zabaw!
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2.3 Oznaczenie CE

Oznaczenie CE zapewnia, że urządzenie spełnia wszystkie podstawowe wymogi:

— dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej

— dyrektywy niskonapięciowej

2.4 Opis urządzenia

Urządzenie jest elektrycznym ogrzewaczem do bezpośredniego ogrzewania. Może być ono używane jako np. wyłączne 
źródło ciepła w łazience lub jako przejściowe i uzupełniające źródło ciepła w małych pomieszczeniach.

W celu ogrzania powietrze jest zasysane z otoczenia przez dmuchawę poprzez otwory umieszczone w tylnej ścianie, 
podgrzewane przez ogrzewacz i wydmuchiwane przez kratkę wylotu powietrza.

2.5 Sposób ustawienia

Urządzenie może być używane jako urządzenie stojące lub naścienne. Przy ustawianiu urządzenia należy przestrzegać 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 

2.5.1 Sposób zawieszenia urządzenia w wersji naściennej

N&'
()'
*+'
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  Ustawić spód urządzenia na cokole uchwytu ściennego w taki sposób, aby dolny zaczep zablokował się.

  Wsunąć urządzenie do tyłu i lekko docisnąć górną ściankę w stronę uchwytu ściennego, aby urządzenie zablokowało 
się w tylnym zaczepie.

  Po zawieszeniu urządzenia należy nim lekko poruszać tam i z powrotem, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo umocowane.

Wyczepienie urządzenia

  Nacisnąć zaczep z tyłu urządzenia do dołu, tak aby można było je wyjąć z zaczepu. 

  Wyjąć urządzenie z uchwytu ściennego poprzez podniesienie.

2.6 Obsługa

Urządzenie posiada dwa pokrętła. Jedno służy do ustawienia trybu pracy, a drugie do obsługi termostatu.

2.6.1 Włącznik główny

Włącznik główny ma pięć położeń, które służą do wyboru jednego z poniższych trybów pracy. Informacje dotyczące mocy 
grzewczej zawiera rozdział „Dane techniczne - Tabela danych”.
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1 Zimne powietrze (działa tylko wentylator)
2 Urządzenie wyłączone
3 Tryb grzania - stopień 1 
4 Tryb grzania - stopień 2
5 Tryb grzania - stopień 3
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2.6.2 Termostat
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Termostat załącza urządzenie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej wartości. 

Aby wybrać właściwe ustawienie termostatu, należy wykonać następujące czynności:

  Ustawić wyłącznik główny na tryb grzania.

  Obrócić termostat w położenie maksymalne (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

  Nie wyłączać urządzenia do czasu, aż w pomieszczeniu zostanie osiągnięta pożądana temperatura.

  Następnie obrócić termostat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż rozlegnie się kliknięcie i urzą-
dzenie wyłączy się.

  Ponownie obrócić nieznacznie termostat w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: przy ustawieniu w tym 
położeniu termostat będzie utrzymywał wybraną temperaturę w pomieszczeniu.

2.7 Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE – Przed porażeniem prądem elektrycznym
Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

OSTRZEŻENIE – Przed pożarem
Do otworu wentylacyjnego nie pryskać środka do czyszczenia w aerozolu. 

Jeżeli na obudowie urządzenia wystąpią nieznaczne brązowawe przebarwienia, należy je wytrzeć jak najszybciej przy 
użyciu wilgotnej szmatki. Urządzenie czyścić w stanie wychłodzonym przy użyciu standardowych środków do czyszczenia. 
Unikać żrących środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji.

Zalecamy czyścić kratki wlotu i wylotu powietrza co pół roku za pomocą odkurzacza, aby usunąć kurz z silnika i elemen-
tów grzewczych.

3. Co robić, gdy ...

3.1 ... urządzenie nie grzeje?

Sprawdzić temperaturę ustawioną na urządzeniu oraz bezpiecznik w instalacji domowej. 

3.2 ... urządzenie wyłącza się automatycznie?

W razie przegrzania urządzenia układ zabezpieczający powoduje samoczynne wyłączenie elementów grzewczych i silnika. 

W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:

  Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.

  Usunąć przyczynę przegrzewania się urządzenia (np. elementy zasłaniające kratki wlotu lub wylotu powietrza, nad-
mierny osad kurzu itp).

  Poczekać przez 15-20 minut, aby urządzenie ochłodziło się.

  Włączyć urządzenie i sprawdzić, czy działa ono prawidłowo.

Jeśli nie można usunąć usterki, należy wezwać specjalistę. W celu usprawnienia i skrócenia czasu udzielenia pomocy należy 
podać mu numer (nr XXXXXX - XXXX - XXXXXX) z tabliczki znamionowej:
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4. Bezpieczeństwo
Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę.

4.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eksploatacji tylko w przypadku używania oryginalnych 
akcesoriów przeznaczonych do tego urządzenia oraz oryginalnych części zamiennych.

4.2 Przepisy, normy i rozporządzenia

Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów oraz rozporządzeń.

5. Opis urządzenia

5.1 Zakres dostawy

 [ Uchwyt ścienny

 [ Kołki rozporowe

 [ Wkręty

6. Montaż

6.1 Montaż uchwytu ściennego

Należy mieć na uwadze zachowanie strefy ochrony (patrz rozdziały „Dane techniczne - Tabela danych“ i „Dane technicz-
ne - Strefy ochrony”). 

Należy zachować minimalne odstępy (patrz rozdział „Dane techniczne - Minimalne odstępy”). 

Nie montować urządzenia bezpośrednio pod ściennym gniazdkiem elektrycznym.

Wymiary uchwytu ściennego zawiera rozdział „Dane techniczne - Wymiary uchwytu ściennego“.

 
123
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  Do mocowania urządzenia na ścianie należy użyć załączonych lub odpowiednich elementów mocujących. 

6.2 Podłączenie elektryczne

Przestrzegać danych zawartych na tabliczce znamionowej. Podane napięcie musi być zgodne z napięciem sie-
ciowym.

Urządzenie musi być oddzielone od sieci za pomocą wielobiegunowego wyłącznika z rozwarciem styków wynoszącym 
min. 3 mm.
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7. Dane techniczne

7.1 Wymiary uchwytu ściennego
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7.2 Odstępy minimalne

 

2
6
_
0
7_
3
1
_
0
1
6
8

7.3 Strefy ochrony
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0 Strefa ochrony
1 Strefa ochrony
2 Strefa ochrony
3 Strefa ochrony
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7.4 Tabela danych

  HS 206

Nr artykułu  229939

Moc przyłączeniowa W 2000

Stopień grzewczy 1 W 1000

Stopień grzewczy 2 W 1200

Stopień grzewczy 3 W 2000

Zakres ustawień °C 5-35

Położenie zapewniające 

ochronę przed zamarzaniem

°C 5

Przyłącze elektryczne  1/N 230 V 50 Hz

Wysokość mm 280

Szerokość mm 236

Głębokość mm 135

Głębokość z uchwytem 

ściennym

165

Stopień ochrony (IP)  IP21

Klasa ochrony  II

Kolor  ciemnoszary/srebrny 

Akceptowana strefa ochrony 3
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Gwarancja – Środowisko i recykling
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Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urządzenie zostało zakupione. Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać 
do zakładu serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.

!
Montaż, podłączenie elektryczne oraz konserwacja urządzenia mogą być wykonane wyłączenie przez 
uprawnionego Instalatora.

!
Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wynikłe z montażu i/lub użytkowania 
niezgodnego z niniejszą instrucją montażu i obsługi.



iHIJ
stag 

ochtekniska ändringar förbehålls! · Excepto erro ou alteração técnica · Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy! · Omyly a 

technické změny jsou vyhrazeny! · A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! · Boэможность неточностей и технических 

изменений не исключается! 1011

K Hájům 946

15500 Praha 5 - Stodulky 

Tel. 02 511161-502

Fax 02 511161-53

Pacsirtamező u. 41

1036 Budapest 

A
 2

9
0

4
4

8
-3

5
8

9
9

-1
0

4
3


