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Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez. 

Please read these instructions carefully before installing or using this appliance for the first time. 

Veuillez lire attentivement ce manuel d’instructions avant d’installer ou d’utiliser votre appareil. 
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Zawsze czytaj tę instrukcję przed zainstalowaniem lub 

użyciem urządzenia i zawsze zachowaj ją do wykorzystania 

w przyszłości 
 

 

PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INFORMACJĘ 

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. 

 
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 instrukcję dotyczącą korzystania z 

urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym 

zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie 

i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez 

dzieci bez nadzoru. 

 

• Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z daleka, 

chyba że są stale pod nadzorem. 

 

• 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 i 

otrzymały nadzór lub instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia 

w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.. 

 

• Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat nie mogą podłączać, 

regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać konserwacji 

użytkownika.. 

 
OSTROŻNOŚĆ - Niektóre części tego produktu mogą stać się 

bardzo gorące i powodować oparzenia. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na to, gdzie obecne są dzieci i osoby wymagające 

szczególnego traktowania.. 
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• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 

wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela 

serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby 

uniknąć zagrożenia.. 

 
• OSTROŻNOŚĆ: Aby uniknąć zagrożenia 

spowodowanego nieumyślnym ustawieniem wycięcia 

termicznego, urządzenie to nie może być zasilane przez 

zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani 

podłączane do obwodu, który jest regularnie włączany i 

wyłączany przez narzędzie. 
 

• OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywaj 

grzejnika. 

 
• Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod 

gniazdem. 

 
• Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim otoczeniu 

wanny, prysznica lub basenu. 

 
• Grzejniki stałe należy zainstalować w taki sposób, aby 

przełączniki i inne elementy sterujące nie mogły być 

dotykane przez osobę w wannie lub pod prysznicem.. 

 
• Środki do odłączenia posiadające separację styków we 

wszystkich biegunach muszą być wbudowane w stałe 

okablowanie zgodnie z zasadami okablowania.. 

 
TEN PRODUKT SŁUŻY DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ 
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INSTALACJA 
 

 
 

 

1. Wywierć otwory na ścianie zgodnie z instrukcją wewnątrz 

pudełka. 

Ostrzeżenie: Pamiętaj, aby zachować bezpieczne 

odległości, jak pokazano na powyższym rysunku. 

 
2. Zamontuj rurkę mocującą w otworze i dopasuj wspornik 

do ściany za pomocą. 

 
3. Delikatnie zawieś urządzenie na wsporniku, po 

upewnieniu się, że urządzenie jest zamocowane 

prawidłowo, obróć zamek w wsporniku, jak pokazano na 

zdjęciu. Ostrzeżenie: Przed użyciem grzejnika upewnij 

się, że jest on ściśle zamontowany na ścianie. 



 

 

 
Standby 

 Mode selection 

 

 
Increase function 

 

 
Decrease function 

 

 
Timer 
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PANEL STEROWANIA 
 

 

1. Wskaźnik gotowości 

2. Wskaźnik stanu 
ogrzewania 

3. Wskaźnik trybu komfortowego 

4. Wskaźnik trybu ECO 

 
 
 

PILOT 
 
 
 
 
 

1. Gotowość 

2. Wybór trybu 

3. Ustawienie zasilania 

4. Timer 

5. Funkcja zwiększania 

6. Funkcja zmniejszania 
 
 

 

Ustawienie zasilania. Aby wybrać H0 dla trybu wentylatora, 

H1 dla połowy mocy 1000W i H2 dla pełnej mocy 2000W. 



 

SPOSÓB UŻYCIA 
 

• Podłącz urządzenie do gniazda AC 220-240V 50Hz i 

naciśnij włącz / wyłącznik z dźwiękiem sygnału 

dźwiękowego. Lampka kontrolna jest włączony. 

• Naciśnij , aby włączyć grzałkę. 

• Aby zatrzymać pracę nagrzewnicy, naciśnij przycisk , aby 
wyłączyć grzejnik, 

• Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane. 
 

Ustawienie temperatury 
 
Gdy na ekranie zostanie wyświetlona docelowa ustawiona 

temperatura, naciśnij przycisk  i   , aby ustawić bezpośrednio: 

•   Tryb komfortowy lub Tryb komfortowy w P1/P2/P3: 

Naciśnij  i   ustawić temperaturę od 10-35ºC. 
•   Tryb ECO lub tryb ECO w P1/P2/P3: Naciśnij przycisk 

   i   ustawić temperaturę od 6ºC-31ºC. 

Uwaga: Tryb ECO = tryb komfortowy - 4ºC 

 

Ustawienie zegara I dnia tygodnia  
 

• Naciśnij przycisk  3 sekundy, aby wprowadzić ustawienie 
zegara i dnia tygodnia 

• Wyświetlacz ekranu “  ”, naciśnij   i   , aby wybrać 

dzień od 1-7. 

 

1 Poniedziałek 

2 Wtorek 

3 Środa 

4 Czwartek 

5 Piątek 

6 Sobota  

7 Niedziela 



 

• Naciśnij   , aby potwierdzić ustawienie dnia i 

wprowadzić ustawienie godziny zegara, z wyświetlaczem 

ekranu: . 
• Naciśnij    , aby ustawić bieżącą godzinę 

• Naciśnij , aby potwierdzić ustawienie godziny i 

wprowadzić ustawienie minuty, z wyświetlaczem ekranu: 

   . 

• Naciśnij   i     , aby ustawić bieżącą minutę 

• Naciśnij   , aby potwierdzić wszystkie ustawienia 

Uwaga: Zegar i kalendarz zostaną zresetowane do 

ustawień fabrycznych, jeśli nie będą zasilane. 

 

Tryb ogrzewania 
 

Naciśnij  , aby przejść do wyboru trybu. Naciskając  , tryb 

ogrzewania przebiega w cyklu ciągłym jak poniżej: 

•    Tryb komfortowy: Naciśnij przycisk  i   aby ustawić 

temperaturę w zakresie 10ºC-35ºC. 

•     Tryb ECO: Naciśnij przycisk  i   aby ustawić 

temperaturę w zakresie 6ºC-31ºC. 

Uwaga: Tryb ECO = tryb komfortowy - 4ºC 

• Tryb anti-frost: wyświetlacz     ekranu . Temperatura 

docelowa wynosi 7ºC. Nie można regulować 

temperatury. P1/P2/P3: Wstępnie ustawiony program 

nagrzewania. 

• Uwaga: Jeśli ustawienie zegara i dnia nie zostanie 

zakończone, po raz pierwszy, aby wprowadzić ustawienie 

programu P1 / P2 / P3, wymagane jest wcześniejsze 

ustawienie dnia i zegara 



 

P1: (poniedziałek-niedziela) Nie można ustawić programu. 

P2: (poniedziałek-piątek) Nie można ustawić programu. 

   

P2: (sobota-niedziela) Nie można ustawić programu. 

P3: (poniedziałek-piątek) Regulowany program 

   

P3: (sobota-niedziela) Regulowany program 

 

• Regulowane ustawienie programu P3 

1. W trybie P3 naciśnij przycisk    ponad 3 sekundy, aby 

wprowadzić ustawienie dnia. 

2. Na ekranie zostan   wyświetlony ekran,naciśnij            

do ustawienia od (poniedziałek-niedziela). Naciśnij , 

aby potwierdzić i wprowadzić ustawienie godziny 

3. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran , naciśnij  i     

do             ustawienia od 00-23). Naciśnij, aby wybrać 
tryb     ogrzewania na każdą godzinę (tryb Komfort lub 

ECO tryb lub 2 światła wyłączone dla trybu 

przeciwmrozowi) 

4. Powtarzaj operację, aż ukończysz harmonogram każdej 

godziny i każdego dnia. 

Uwaga: Po ustawieniu trybu ogrzewania na godzinę 23 

naciśnij    aby wrócić do ustawień dnia. 

Uwaga: gdy ekran jest   wyświetlany, naciśnij  zakończ 

wszystkie     ustawienia z wyświetleniem. 



 

Ustawienie zasilania 
 

Zasilanie można ustawić tylko w pilocie zdalnego sterowania, 

naciśnij  , aby ustawić połowę mocy lub pełną moc. 
 

Funkcja wyłączenia timera 
 

• Naciśnij  raz, ekran wyświetla "0h" i, naciskaj ekran 

wyświetli      się 2h – 4h – 8h. Lub naciśnij   i ustaw 

timer        od 0-9 godzin. 
 

Funkcja otwartego okna 

• Aby włączyć funkcję otwierania okna, naciśnij razem i , 

ekran zostanie wyświetlony  , po 3 sekundach ekran 

wyświetli ustawioną temperaturę. 

• Aby wyłączyć funkcję otwierania okna, naciśnij razem  i 

, ekran wyświetli się,   po 3 sekundach ekran wyświetli 

ustawioną temperaturę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
• Wyłącz i odłącz zasilacz przed czyszczeniem. 

• Używając miękkiej, wilgotnej szmatki, z łagodnym roztworem 

mydła lub bez, dokładnie wyczyść zewnętrzną powierzchnię 

produktu. 

• UWAGA: Pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia 

przed obchodzeniem się z nim lub czyszczeniem. 

• Nie dopuszczaj do przedostawania się wody lub innych cieczy 

do wnętrza produktu, ponieważ może to spowodować pożar 

i/lub zagrożenie elektryczne. 

• Zalecamy również okresowe czyszczenie tego urządzenia 

poprzez lekkie uruchomienie dyszy odkurzacza nad osłonami 

w celu usunięcia kurzu lub brudu, który mógł nagromadzić się 

wewnątrz lub na urządzeniu.. 

• UWAGA: Nie używaj ostrych detergentów, chemicznych 

środków czyszczących lub rozpuszczalników, ponieważ mogą 

one uszkodzić wykończenie powierzchni elementów z tworzyw 

sztucznych. 
 

Klasa II 
 
 
 

Oznakowanie to wskazuje, że produktu tego nie należy 

wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych w 

całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub 

zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego 

unieszkodliwiania odpadów, należy poddać je recyklingowi w 

sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne 

wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane 

urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj 

się ze sprzedawcą, w którym produkt został zakupiony. Mogą 

zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. 

 
 

Ten produkt zawiera pilota zdalnego sterowania, w tym 

baterię litową. Przed zwróceniem urządzenia do punktu recyklingu 

użytkownik powinien wyjąć baterię i umieścić ją w punkcie 

selektywnej zbiórki tych odpadów.. 
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Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo  aviso. 

As a part of the policy of continuous product improvement Elnur, s.a. reserves the right to alter specifications without notice. 

Dans le cadre de la politique d’amélioration continue, Elnur s.a. se réserve le droit de réaliser des modifications techniques sans préavis. 
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