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POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻ

Przed montażem i użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać następującą 
instrukcję obsługi celem uniknięcia szkód lub zagrożeń. Jakiekolwiek użycie pro-
duktu niezgodne z tym, co ujęte w tej instrukcji może doprowadzić do szkód, 
ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub do pożaru, co doprowadzi do utraty 
wszelkich praw gwarancyjnych.
Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń produktu spowodowanych na sku-
tek jego nieprawidłowego montażu lub użycia.
Wyciągając produkt z opakowania należy sprawdzić czy nie został on uszkod-
zony. W przypadku stwierdzenia szkód lub uszkodzeń, nie należy ich naprawiać, 
lecz skontaktować się z punktem sprzedaży, gdzie został on zakupiony.
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się opakowaniami i należy dostosować się do 
zasad obowiązujących w danym kraju w odniesieniu do ich likwidacji.
Zachować zawsze niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym i dostępnym w 
jakiejkolwiek konieczności miejscu.

1) Dla waszego bezpieczeństwa
• Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku 
domowego w mieszkaniach lub biurach, a nie w pomie-
szczeniach przemysłowych, handlowych, w pojazdach lub 
na łodziach;
• urządzenie to może być używane przez dzieci w 
wieku powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi 
zdolnościami sensorycznymi, umysłowymi lub fizycznymi 
lub bez doświadczenia, pod warunkiem, że są one pod na-
dzorem lub zostali oni poinformowani o możliwości użycia 
produktu i o zagrożeniach związanych z jego niewłaściwym 
użyciem. Zabrania się używania tego produktu jako za-
bawka przez dzieci.
Zabrania się czyszczenia produktu przez dzieci bez 
odpowiedniego nadzoru;
• dzieci poniżej 3 lat muszą być utrzymywane z dala od 
produktu i pod ciągłym nadzorem;
• dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączyć produkt, 
wyłącznie jeśli został już on właściwie umieszczony i za-
montowany oraz jeśli zostały właściwie poinformowane i 
są nadzorowane. W przeciwnym wypadku zabronione jest 
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podłączenie do zasilania produktu lub dokonanie jakiejko-
lwiek czynności konserwacyjnej;
• UWAGA: niektóre części tego produktu mogą się 
nagrzewać w trakcie użytkowania i może dojść do 
poparzeń. Należy uważać na dzieci i na niedoświadczone 
osoby;
• nie należy używać tego produktu podłączonego do 
programowalnego wyłącznika lub do jakiegokolwiek 
urządzenia, które może go włączyć lub wyłączyć auto-
matycznie pod ryzykiem szkód lub pożaru w przypadku 
niewłaściwego montażu lub w przypadku jego przykrycia;
• UWAGA: produkt nie jest wyposażony w urządzenia 
do regulacji temperatury pomieszczenia. Nie należy go 
używać w małych pomieszczeniach, gdzie znajdują się 
osoby o ograniczonej mobilności, chyba, że są pod stałym 
nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo;
• upewnić się czy zasilanie sieciowe produktu odpowiada 
zasilaniu wskazanemu na etykietce danych: 230V 50 Hz;
• produkt zawiera specjalną ochronę przed wilgocią: IP 
X4. Może ponadto być używany w łazience lub w pomie-
szczeniach wilgotnych (lecz nie poza mieszkaniami). W 
łazienkach zabroniony jest montaż produktu w obwodzie 
prysznica i wanny łazienkowej. Nie może być zamonto-
wany w strefach określonych jako VOLUME (STREFA) 1 
na rysunku nr 3; 
• produkt musi być umieszczony w bezpiecznym miejscu: 
- w odległości przynajmniej 1 metra od przedmiotów 
łatwopalnych lub mebli;
- pozostawiając przynajmniej 1 metr odstępu dla promie-
niowania ciepła przed nim;
- nie zaraz pod gniazdkiem elektrycznym;
• WAŻNE! W celu uniknięcia przegrzania, nie należy nigdy 
przykrywać produktu, nie zawieszać nigdy na nim jakiej-
kolwiek rzeczy lub odzieży zarówno kiedy jest włączony, 
jak i kiedy jest wyłączony;
• nie używać nigdy produktu w pomieszczeniach, gdzie:

23



- używane są bądź przetwarzane lakiery, kleje, rozpuszc-
zalniki, gaz lub środki wybuchowe;
- magazynowane są materiały drewniane lub papierowe;
- podłoga wykonana jest w PCV;

• jeśli użyty kabel zasilający jest uszkodzony, należy zwrócić 
się do wykwalifikowanego instalatora z doświadczeniem 
o jego wymianę w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka i 
zagrożenia.
abyste se vyhnuli jakémukoli riziku či nebezpečí. 

2) Bezpečné umístění
• Produkt musi być zamontowany zgodnie z minimalnymi odległościami 
bezpieczeństwa od sufitu, bocznych ścian, podłogi, otaczających mebli i półek, 
jak zobrazowano na rysunku nr 1;
• urządzenie to przeznaczone jest do montażu wyłącznie w pozycji poziomej i 
na ścianie z cementu lub betonu lub płytkowanej. Nie należy nigdy montować 
go w pozycji pionowej lub na suficie (rys. nr 2);
• produkt nie może nigdy być zamontowany na powierzchniach łatwopalnych, 
takich jak z drewna, tworzywa sztucznego. Jakikolwiek łatwopalny przedmiot 
należy umieszczać w odległości przynajmniej 1 metra od urządzenia. Jest 
to również odległość bezpieczeństwa jaką należy zachować podczas jego 
działania, gdyż podczas funkcjonowania promieniująca kratka staje się gorąca;
• należy upewnić się, czy wyłącznik zasilania nie jest w zasięgu małych dzieci i by 
w łazience nie był on dostępny w zasięgu osób, które biorą kąpiel lub prysznic;
• po użyciu pozostawić produkt do schłodzenia przez przynajmniej 15 minut pr-
zed jego dotknięciem.

3) Montaż
Przed montażem i podczas, należy wyłączyć zasilanie sieciowe i postępować w 
następujący sposób:
• umieścić wspornik ścienny używając go jako wzornik do wykonania otworów, 
w których umieszczone zostaną kołki i śruby, które znajdziecie w opakowaniu. 
Należy zwrócić uwagę na stronę montowanego wspornika w celu uniknięcia 
jego obracania (rys. nr 4);
• urządzenie może być zamontowane i używane w 2 różnych pozycjach:
- poziomo; 
- pochylonej o 30° do dołu.
Na podstawie Państwa wyboru, należy umieścić odpowiednio śrubę, jak poka-
zano na rysunku nr 7
w pozycji 1, jeśli chcecie produkt w poziomie,
w pozycji 2, jeśli chcecie produkt pochylony do dołu;

• usuńcie plastikową pokrywkę, ukazaną na rysunku nr 8;
• usuńcie zacisk kablowy zobrazowany na rysunku nr 9 i podłączcie zasilanie 
dwubiegunowe skrzynki zaciskowej, przesyłając je poprzez otwór znajdujący się 
poniżej skrzynki zaciskowej, jak ukazano na rysunku nr 9.
Podłączcie fazy zasilania dwubiegunowego skrzynki zaciskowej: brązowy kabel 
do bieguna L, niebieski kabel do bieguna N.24



Symbole L i N wygrawerowane są poniżej skrzynki zaciskowej;
• zablokujcie kabel zasilający mocując ponownie w jego miejsce zacisk ka-
blowy;
• umieśćcie w pozycji i zamocujcie śrubą pokrywkę (rysunek nr 10);
• zamocujcie urządzenie na ścianie zawieszając je na wsporniku ściennym, jak 
ukazano na rysunku nr 11 i 12;
• sprawdźcie, czy urządzenie jest właściwie zamontowane ciągnąc je do sie-
bie: nie może się ruszać (rysunek nr 13).

4) Instrukcje podłączenia elektrycznego
• Produkt ten posiada podwójną izolację elektryczną i nie wymaga uziemienia;
• instalacja zasilająca musi być wyposażona w system odłączający, który poz-
wala na wstrzymanie zasilania w przypadku przeładowania III kategorii;
• produkt musi być podłączony wyłącznie do zasilania jednofazowego o 1/NE/
PE 230V 50 Hz;
• jeśli do zasilania używacie kabla, musi on być wykonany z gumy, typu H05RRF 
i o przekroju przewodów równym przynajmniej 2*1 mm2;
• produkt jest wyposażony w wielobiegunowy wyłącznik mechanicznego uruc-
hamiania z odległością rozwarcia kontaktów równą przynajmniej 3 mm;
• zasady montażu muszą być zgodne ze standardami normatywnymi 
obowiązującymi w Państwa kraju. 

5) Użytkowanie
• Używając wyłącznika pociągowego możecie włączyć urządzenie 
wyświetlając poprzez przednią szybkę pozycje działania

Moc urządzenia 0 I II III
230V 1200W OFF 600W 1200W X
230V 1800W OFF 600W 1200W 1800W

6) Konserwacja
• Urządzenie to nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji;
• co 6 miesięcy należy przeczyścić go z kurzu suchą szmatką;
• jeśli wymaga naprawy, należy skontaktować się zawsze z wykwalifikowanym 
centrum serwisowym lub z odsprzedawcą, który Państwu go sprzedał.
Jeśli chcą Państwo wymienić kabel zasilający, należy użyć kabla typu H05RRF 
wykonanego z gumy, o przekroju przynajmniej 2*1mm2 zlecając wykonanie tej 
czynności wykwalifikowanemu instalatorowi.

7) Likwidacja opakowania
Prosimy o zlikwidowanie opakowania zgodnie z regułami unieszko-
dliwiania odpadów obowiązującymi w Państwa kraju w celu ochro-
ny środowiska.

Likwidacja przestarzałego sprzętu
Urządzenia z tym symbolem nie mogą być zlikwidowane na za-
sadach ogólnych reguł odpadów domowych. Muszą być prze-
chowywane oddzielnie i przekazane wyspecjalizowanym centrom  

zbiórki zgodnie z zasadami władz lokalnych.
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