
   
 

   
 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

CERAMICZNY GRZEJNIK ŚCIENNY 
ŚCIENNY GRZEJNIK CERAMICZNY DOWNFLOW 

 
 
 
 
 
 
 

 
MODELO / MODEL 

 

CCB-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeczytaj uważnie te instrukcje przed pierwszym zainstalowaniem lub użyciem urządzenia. Przeczytaj uważnie te instrukcje przed 
zainstalowaniem lub użyciem tego urządzenia po raz pierwszy. 
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   1.- OSTRZEŻENIE Przeczytaj  te instrukcje przed zainstalowaniem  lub użyciem tego urządzenia po 
raz pierwszy. 

•  Gwarancja na grzejnik  nie obejmuje żadnych uszkodzeń   spowodowanych nieprzestrzeganiem  którejkolwiek z tych 

instrukcji.  Instrukcje powinny być przechowywane do wglądu w przyszłości.  Ten przewodnik musi być 

przechowywany i przekazywany każdemu nowemu   właścicielowi. 

•   Z tego urządzenia mogą korzystać  dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych możliwościach 

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych  lub braku  doświadczenia i wiedzy, jeśli        otrzymały  nadzór lub instrukcje 

dotyczące  bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane  z tym  zagrożenia.  Dzieciom nie wolno bawić 

się  urządzeniem.  Czyszczenie i konserwacja użytkownika  nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

• Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej  8 lat   włączają/wyłączają  urządzenie  tylko pod warunkiem, że zostało ono 

umieszczone lub zainstalowane w  zamierzonej  normalnej  pozycji roboczej. oraz        otrzymali nadzór lub instrukcję 

dotyczącą  bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją  związane z tym zagrożenia.  Dzieci w wieku od 3 lat do 

mniej niż 8 lat nie  mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać konserwacji użytkownika. 

• Dzieci w wieku poniżej  3 lat powinny być trzymane z daleka, chyba że są stale nadzorowane. 

• Sprawdź  , czy napięcie  na etykiecie znamionowej  pasuje do  zasilacza. 

•   Używanie grzejników  jest zabronione w każdym obszarze, w którym występuje  obecność gazów, 
materiałów wybuchowych lub przedmiotów łatwopalnych. 

•  Nie używaj tego grzejnika do suszenia ubrań.  Nie zakrywaj tego grzejnika ani nie  kontaktuj z nim  
przedmiotów. 

• Ani  łączący, ani żaden inny obiekt nie może wchodzić w kontakt z gorącą  jednostką.  

•  Nie zakrywaj tego grzejnika w żadnym momencie. 

•  Wylot  powietrza   z grzejnika   termicznego i wlot powietrza  są zapewnione w   celu zapewnienia najbardziej 

wydajnej pracy  urządzenia.   Chronią również  grzejnik przed przegrzaniem;  w związku z  tym ważne jest, aby  w 

żadnym momencie nie  były one objęte. 

•   Grzejnik ten   należy wyłączyć  przy wyłączniku izolującym przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac  
naprawczych.  

•  Grzałka nie powinna być używana tuż pod gniazdkiem elektrycznym. 

•  Urządzenie musi być używane w    taki sposób, aby   nikt korzystający z wanny lub  prysznica nie mógł 
dotknąć  elementów sterujących.  

•    Nagrzewnica jest wyposażona w elastyczny o wymiarach 3 x 1,00 mm² do podłączenia elektrycznego.     Może  być 

stosowany do podłączenia grzejnika do  stałego okablowania  lokalu  za pomocą odpowiedniej skrzynki 

przyłączeniowej umieszczonej obok   grzejnika. 

•   Jeśli elastyczna jednostka powercableforthis zostanie uszkodzona, może ona zostać zastąpiona tylko przez warsztat 

naprawczyrozpoznany przez producenta, ponieważ konieczne  są specjalne narzędzia. 

• Wszystkie modele są dostarczane z wycięciem przerwania elektrycznego.  Spowoduje to   wyłączenie grzejnika  , jeśli z 

jakiegokolwiek powodu  przegrzeje się.  Jeśli   wycięcie działa, wyłącz  grzejnik  i usuń  przyczynę  przegrzania.   Wycięcie 

zostanie  zresetowane automatycznie. 

•  Obecność cząstek  dymu, kurzu i innych zanieczyszczeń może z czasem  odbarwić  ściany i powierzchnie wokół grzejnika. 

• UWAGA - Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i powodować oparzenia.   Szczególną  uwagę  

należy  zwrócić na obecność dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania.  

•  Nie umieszczaj grzejnika  na dywanach.  Zawsze upewnij się, że  grzejnik jest umieszczony na twardej  , równej 

powierzchni.  Upewnij się, że  grzejnik nie jest  umieszczony blisko  zasłon lub mebli, ponieważ może  to stanowić  

zagrożenie pożarowe.      Odległość  do przodu  między przednią   kratką powietrzną  a  przedmiotami musi wynosić   

co najmniej 65 cm.  Z  tyłu   urządzenie musi być  przezroczyste dla dopływu powietrza. 

•  Zdejmij  przegrodę przed użyciem  pilota  .  Jeśli nie używasz    pilota,  włóż papier izolacyjny z powrotem do  pilota,  

aby upewnić się  , że moc baterii jest wystarczająca. 

•   Jeśli chcesz       wyłączyć  grzejnik, naciśnij przełącznik włączania / wyłączania,  aby wyłączyć, a następnie grzejnik  

utrzyma  wentylator w pracy 30 sekund, aż wydmucha chłodny  wiatr, a następnie grzejnik   przestanie  działać i 
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możesz   zdjąć  wtyczkę. 

•  Upewnij się  , że  urządzenie jest bezpiecznie i pionowo dopasowane do  ściany.  Grzejnik  musi być zainstalowany  co najmniej 
2 m nad podłogą. 
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2.- INSTALACJA 

Grzejnik musi być zainstalowany i używany zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi. 

Aby zapobiec niebezpieczeństwu, należy przestrzegać  instrukcji bezpieczeństwa. 

Ważny!  Upewnij się, że  w  pobliżu otworów wiertniczych  nie ma elektrycznych ani innych instalacji  

(na przykład rur wodociągowych   ).    Upewnij  się, że urządzenie zostało  ustawione bezpiecznie i 

pionowo przy ścianie. 

  Wykonaj otwory   na ścianie 2 m od podłogi  i  co najmniej 25 mm od najbliższej  ściany.  Włóż  do 

otworów, upewniając się, że wystają 10 mm od ściany.    Zawieś  urządzenie po upewnieniu się, że 

zostały bezpiecznie zamocowane. 

 Ustaw grzejnik na  twardej i płaskiej powierzchni.  Główny  przycisk powinien być skierowany w dół.  

Podłącz  urządzenie do gniazdka elektrycznego AC 220-240V.      Wyemituje  dźwięk   "BEEP",  

zapali się lampka "Power",   a grzejnik pokaże  wstępnie ustawioną temperaturę.   Będzie  migać 

przez 3 sekundy. 

3.- DZIAŁANIE 

3.1.  Panel sterowania3.2. Pilot zdalnego  sterowania 

Sterowanie wykorzystuje baterię litową CR2025 3V. 

 
 
 

ON/OFF On/Off button 

24H 1-24 godzinny timer 

Tryb wyboru MODE 

 Huśtawka wylotowa powietrza  

LOCK Blokada dziecięca nagrzewnicy  

FUNKCJA AUTO Otwórz okno  

Opóźnienie Regulacja temperatury ( tryb 
tygodniowy) 

W.Timer Tygodniowy timer 

+ / - Góra / Dół 

Ustaw ustaw czas 
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3.3. Ustaw dzień / godzinę 

Kliknij przycisk ON/OFF  , aby  włączyć  urządzenie.  Wyświetlacz  pokaże  00:00 i wyświetli  
(poniedziałek). 

- TYDZIEŃ.  Kliknij przycisk "Ustaw"  na pilocie zdalnego  sterowania i będzie migać .    Kliknij 
przyciski  "+" 

lub "-", aby ustawić poprawny dzień (Mo = poniedziałek ... Su = niedziela itp.). 

- GODZINA.  Kliknij  przycisk  "Ustaw"  ponownie, aż osiągnie  czas.   Godziny będą migać  na 
wyświetlaczu. 

Kliknij "+" lub "-", aby ustawić prawidłowy czas. 

- PROTOKÓŁ.  Kliknij ponownie przycisk  "Ustaw".   Minuty będą migać  na wyświetlaczu.  

Kliknij "+" lub "-", aby ustawić poprawne minuty. 

Na koniec kliknij przycisk "Ustaw", a wartości dnia i godziny zostaną ustawione w urządzeniu. 

 

 
3.4. Ogólne tryby pracy. 

   W ogólnych  trybach pracy urządzenie będzie działać w odpowiednim trybie (zimne 

powietrze, tryb  ogrzewania), niezależnie od temperatury w pomieszczeniu. 

3.4.1. Tryb zimnego powietrza.  Włącz  grzałkę  ,  klikając przycisk ON/OFF na pilocie 

zdalnego  sterowania.  Urządzenie zacznie   działać w trybie zimnego powietrza.     Zostanie 

wyświetlona temperatura w pomieszczeniu  , a na wyświetlaczu  pojawi się ikona RT (Real 

Temperature). 

3.4.2.  Tryb ogrzewania.  Moc 1 (1000W).  Kliknij ponownie przycisk  "Tryb" na kontrolce.  

Pierwszy  poziom mocy łączy i wydmuchuje gorące powietrze z  urządzenia.  Symbol   

zaświeci się na wyświetlaczu. 

3.4.3.  Tryb ogrzewania.  Moc 2 (2000W).  Kliknij ponownie przycisk "Tryb" sterowania  .   

Drugi  poziom mocy łączy się.  Symbol   zaświeci się na wyświetlaczu. 

Jeśli ponownie klikniesz przycisk "Tryb", urządzenie powróci do trybu zimnego powietrza. 

 

 
Nuta.  W przypadku         obsługi ręcznej, jeśli nie masz   pilota  , powinieneś kliknąć  przycisk  

Start znajdujący się obok przełącznika, z tyłu urządzenia.  Grzejnik   połączy się w trybie 

ogrzewania i na poziomie mocy 2.  Symbol   się zaświeci. 

 
 
 
 

Przełącznik główny 
 
 
 
 

Przycisk Start 
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3.5.  Tryb pracy termostatu. 

  W   trybie pracy  termostatu grzejnik będzie się nagrzewał, w zależności od  ustawienia 

temperatury i aktualnej  temperatury w pomieszczeniu. 

Aby skorzystać z  trybu  termostatu,    wystarczy nacisnąć  "+" lub "-" pilota zdalnego  

sterowania, aż wybierzesz żądaną  temperaturę w pomieszczeniu.  Zadana  temperatura zacznie   

migać, a symbol  ST zaświeci się.  

  Różne poziomy  mocy zostaną  połączone zgodnie z różnicą  między temperaturą zadaną  

a temperaturą w pomieszczeniu, aby osiągnąć  pożądany  komfort. 

3.5.1. Programowanie tygodniowe 

 Możliwe jest     zaprogramowanie  tygodniowej pracy   grzejnika, ustawienie okresów czasu  

każdego dnia  tygodnia,  kiedy grzejnik będzie działał,  a także   zadanej temperatury dla  w 

każdym okresie.  Mając to    na     uwadze, przede wszystkim należy ustawić okresy pracy, a później 

zadaną  temperaturę na każdy dzień  tygodnia. 

A.  Programowanie okresów tygodniowych 

       Przede wszystkim zaprogramujemy okresy   każdego dnia tygodnia, w których grzejnik będzie 
działał. 

-  Dzień  tygodnia.  Kliknij  przycisk  "W-timer"  raz, a  lampka zacznie  migać 

(poniedziałek).  Klikając  "+" lub "-",   możesz wybrać  dzień  tygodnia,  który chcesz  

zaprogramować (Mo = poniedziałek... Su = niedziela itp.) 

- Rozpocznij czas ogrzewania.  Kliknij  ponownie przycisk   "W-timer".   Symbol   

zaświeci się (rozpoczęcie programowania). 

o  Przede wszystkim godziny  będą migać na wyświetlaczu.  Kliknij "+" lub "-", aby wybrać 
godzinę. 

o Kliknij ponownie przycisk  "W-timer".   Minuty będą migać  na wyświetlaczu.  Kliknij "+" 

lub "-", aby wybrać   minuty  rozpoczęcia. 

- Zakończ czas ogrzewania.  Kliknij  ponownie przycisk   "W-timer".   Symbol   

zaświeci się (koniec programowania). 

o  Przede wszystkim godziny  będą migać na wyświetlaczu.  Kliknij "+" lub "-", aby wybrać 

godzinę. 

o Kliknij ponownie przycisk  "W-timer".   Minuty będą migać  na wyświetlaczu.  Kliknij "+" 

lub "-", aby wybrać   minuty czasu  zakończenia.  

Powtórz zadanie z różnymi dniami tygodnia, aby ustawić program ogrzewania czasu. 

B.  Programowanie temperatury 

Teraz przejdziemy do wyboru temperatur zadanych wymaganych dla każdego dnia tygodnia. 

- Kliknij "Delay".    (Mo = poniedziałek)   zaświeci się, a temperatura będzie migać na 

wyświetlaczu. 

- Użyj przycisków "+" lub "-"  , aby wybrać żądaną temperaturę . 

-  Kliknij ponownie "Opóźnienie"   , aby potwierdzić  ustawienie  temperatury i przejść do 

następnego dnia  tygodnia  (wt: wtorek).  Użyj przycisków "+" lub "-"  , aby wybrać  

żądaną temperaturę. 

-  Powtórz poprzedni proces przez     pozostałe  dni tygodnia. 
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4.- DODATKOWE FUNKCJE 

4.1. 24-godzinny timer 

Możliwe jest   ustawienie automatycznego  wyłączania  urządzenia.  Aby to zrobić,      klikaj  "24h"  

wielokrotnie,  aż wybierzesz  liczbę godzin,  po których urządzenie  ma się  automatycznie wyłączyć   

(00= off, 01=1  godzina, 02=2 godziny... 24=24 godziny).  Symbol   się zaświeci. 

4.2.  Wykrywanie otwartego okna 

  Po włączeniu funkcji  otwartego  okna elementy grzejne zostaną odłączone w przypadku 

wykrycia nagłego  spadku temperatury w pomieszczeniu.    Aby aktywować  funkcję, kliknij 

przycisk "Auto", a symbol się  zaświeci .  

  Aby wyłączyć funkcję, kliknij ponownie przycisk "Auto", a  symbol  zniknie.  Potwierdza 

to  , że funkcja  otwierania  okien została wyłączona. 

4.3.  Funkcja automatycznego obrotu powietrzem 

 Kliknij przycisk "Huśtawka" w dowolnym trybie pracy, a  żaluzja wylotu powietrza   będzie się 

obracać, aby rozprowadzić przepływ powietrza przez całe pomieszczenie.  

4.4. Blokada pilota zdalnego sterowania 

 
Kliknij przycisk "Zablokuj"  w dowolnym trybie pracy.  Ekran   wyłączy się i tylko symboł  

pozostanie  podświetlony.     Grzałka  będzie nadal działać w bieżącym trybie, a przyciski sterujące 

zostaną  zablokowane, z wyjątkiem przycisku ON / OFF.  

5.- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

 Grzejniki nie  precyzyjnie wykonują żadnej specjalnej konserwacji  zapewniającej komfort 

termiczny podczas dużych okresów.   Wyczyść kurz  suchą,  miękką  szmatką tylko wtedy, gdy 

urządzenie jest odłączone i zimne. 

Nie używaj rozpuszczalników ani produktów ściernych do czyszczenia. 

 Grzejnik ten  został wyprodukowany w ramach gwarantowanego  systemu jakości przy użyciu 

procesów  przyjaznych dla środowiska. Proszę zabrać  grzejniki do  czystego  punktu po   zakończeniu 

ich   okresu użytkowania, aby  poddać recyklingowi ich materiały we właściwy sposób. 
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6.- SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 
Model CCB-2000 

Moc 2000 W 
Poziomy mocy 2 poziomy (2000 / 1000 

W) 
Szerokość 54 cm 
Głębokość 12,5 cm 
Wysokość 18,5 cm 
Ciężar 3 kg 

Napięcie 220 - 240 V  
 

7.- KARTA 
PRODUKTU  

Erp 
 

 
 

Przedmiot Symbol Wartoś
ć 

Jednost
ka 

Moc cieplna 

Nominalna moc cieplna Nazwa P 2,0 Kw 

Minimalna moc cieplna Pmin 1,0 Kw 

Maksymalna ciągła moc cieplna Pmax,c 2,0 Kw 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne 

Przy nominalnej mocy cieplnej maks. 0,000 Kw 

Przy minimalnej mocy cieplnej min 0,000 Kw 

W trybie gotowości SB <0 0005 Kw 

 

Przedmiot Wartość
. 

Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu 

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus 
tygodniowy timer 

Tak 

Inne opcje sterowania 

Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego 
okna 

Tak 

Z opcją kontroli odległości Nie 

Z adaptacyjną kontrolą startu Nie 

 

 
Dane kontaktowe 

ELNUR, S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 – Algete (Madryt), 

Hiszpania 
 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla elektrycznego 
stałego miejscowego ogrzewacza pomieszczeń. 

MODELU: ELNUR GABARRON CCB200 



14 

   
 

 

NOTATKI  / NOTATKI  
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O
no 

 

  Symbol na produkcie lub  jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być  traktowany jako 
zwykły  odpad  domowy  .   Produkt ten  musi zostać  dostarczony do punktu zbiórki sprzętu 

elektrycznego    i elektronicznego w celu recyklingu.     Upewniając się, że    ten produkt jest 

prawidłowo wyrzucany   , pomożesz  uniknąć możliwych negatywnych konsekwencji dla środowiska 
i    zdrowia publicznego,  które mogą się zdarzyć,  jeśli  ten produkt nie jest   prawidłowo obsługiwany  

.  Aby uzyskać        bardziej  szczegółowe informacje na  temat  recyklingu tego produktu, skontaktuj 

się z administracją miasta  , serwisem odpadów domowych lub   sklep, w którym kupiłeś   produkt.  
Przepisy te obowiązują tylko  w  krajach członkowskich UE. 

 
 
 
 

ADVERTENCIA: Cóż, jestemra Dom..tar sOtwieraćcalentamientos, Nie Cubrir el Aparakt z 
lubićlefaDWjon 

 
 
 
 
 
 

 Symbol na  produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako 

odpad z gospodarstw domowych.  Zamiast tego przekazuje się    je do odpowiedniego  punktu zbiórki w  
celu  recyklingu sprzętu elektrycznego  i elektronicznego.     Upewniając się, że  ten produkt jest prawidłowo  

utylizowany,  pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska  i  zdrowia 

ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być   spowodowane przez niewłaściwe postępowanie z 
odpadami  tego produktu.   Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu  tego 

produktu,  skontaktuj się z lokalnym  urzędem miasta,  usługą usuwania  odpadów z gospodarstw 
domowych lub sklepem  , w którym zakupiono produkt. Instrukcje te  obowiązują tylko  w  państwach 
członkowskich UE. 

 

 

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania nie zakrywaj grzałki. 

On
o 

W 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 

ELNUR S.A. 
Travesía de Villa Esther, 11 
28110 Algete - Madryt 

 
Tel. Obsługa klienta: 
+34 91 628 1440 

 
 

www.elnur.co.uk 
www.elnurgabarron.co
m 
www.elnurgabarron.es  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo 
aviso. W ramach polityki ciągłego doskonalenia produktów Elnur s.a. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez 
uprzedzenia. 

 

90295135 R1 

http://www.elnurgabarron.es/
http://www.elnurgabarron.com/
http://www.elnurgabarron.com/
http://www.elnurgabarron.com/
http://www.elnurgabarron.com/
mailto:info@elnur.co.uk

