
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO 

INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USER GUIDE 

 
 

RADIADOR INFRARROJO HALÓGENO DE EXTERIOR 
MONTAJE MURAL O TECHO 

INFRARED HALOGEN OUTDOOR HEATER 
WALL / CEILING MOUNTING 

IFH 

 

 
MODELOS / MODELS 

IFH-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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1. WAŻNE INFORMACJE 

• 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 instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z 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 i otrzymały nadzór lub 

instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia 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.. 

• 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. 

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

• Używanie tych grzejników jest zabronione w każdym obszarze, w którym występują gazy, materiały 
wybuchowe lub łatwopalne przedmioty. 

• Nie używaj tego grzejnika do suszenia ubrań. 

•  Nie umieszczaj przedmiotów jako ubrań, tkanin ani żadnych materiałów palnych w kontakcie z 
grzejnikiem. 

• Ani łączący, ani żaden inny przedmiot nie może wchodzić w kontakt z grzejnikiem. 

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

• Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi. 

• Grzejnik nie powinien być instalowany tuż pod gniazdkiem elektrycznym lub kapiącą odzieżą. 

• Grzejnik należy zainstalować w taki sposób, aby przełączniki i inne elementy sterujące nie mogły być 
dotykane przez osobę w wannie lub pod prysznicem.  

• Nigdy nie dotykaj grzejnika mokrymi lub wilgotnymi rękami lub boso 

• Nagrzewnica IFH to urządzenie klasy IP55 umożliwiające montaż na zewnątrz. W każdym razie grzejnik 

nie jest przeznaczony do instalacji w miejscach, które są stale mokre lub wilgotne lub narażone na opady 

deszczu lub śniegu. Powinien być zainstalowany w miejscu, w którym jest chroniony przed wpływem 

pogody.  

• Obwód zasilania nagrzewnicy musi zawierać dwubiegunowy wyłącznik izolujący o separacji styków 

wynoszącej co najmniej 3 mm. 

• Jeśli elastyczny zasilający do tego urządzenia jest uszkodzony, można go wymienić tylko w uznanym przez 

producenta warsztacie naprawczym, ponieważ niezbędne są specjalne narzędzia. 

• OSTRZEŻENIE: To urządzenie musi być uziemione. 

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

wokół grzejnika. 

• Jakiekolwiek niewłaściwe użycie jest zabronione. Nie siedź na grzejniku 

• Ważne jest, aby zachować minimalną odległość 80 cm między grzejnikiem a zasłonami lub innymi 

materiałami palnymi, na które wpłynie wypromieniowane ciepło. 

• Nie dotykać osłony przeciwpożarowej ani pokrywy odbijającej, gdy grzejnik jest w użyciu; nie wkładać 

żadnych przedmiotów do osłony przeciwpożarowej, aby zapobiec poparzeniom w wysokiej temperaturze. 

• Promiennik podczerwieni jest przeznaczony do pracy tylko w pozycji poziomej. Nigdy nie używaj 

urządzenia, jeśli się przewróciło. 
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• To ruchome urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Chociaż grzejnik może być używany na 

zewnątrz, główna wtyczka może być podłączona tylko do zasilania w pomieszczeniu. 

• Nie używaj grzejnika podczas snu. Nigdy nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas jego pracy. 

• Nie pozwól, aby zwisał nad krawędzią stołu lub lady lub nie pozwól mu zetknąć się z gorącymi 

powierzchniami. 

• Nie używaj przedłużacza. Może to spowodować przegrzanie i pożary. 

• Grzejnik musi być odłączony podczas instalacji i czyszczenia. 

• Nigdy nie obracaj części grzewczej urządzenia podczas pracy. Aby zmienić kąt sikory części grzewczej, 

radzimy odczekać 15 minut po wyłączeniu urządzenia. 

• Nigdy nie demontuj elementów nagrzewnicy ani nie wymieniaj komponentów na takie, które nie spełniają 

wymogów bezpieczeństwa. 

 
OSTRZEŻENIE: Powierzchnia tego grzejnika może być gorąca. Części grzałki mogą przekraczać 
200ºC. 

OSTROŻNOŚĆ: Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i powodować oparzenia. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób wymagających szczególnego 

traktowania.. 

    OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ PRZEGRZANIA, NIE ZAKRYWAJ GRZEJNIKA. 

2. INSTALACJA OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że zasilające są dobrze zamontowane i że nie stykają się z reflektorem 

grzejnika lub że nie spływają do ogrzewanego obszaru. zasilający można przymocować do 

metalowego wspornika montażowego za pomocą plastikowych zamków błyskawicznych. 
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Grzejnik musi być zainstalowany nie mniej niż 40 cm od ścian bocznych. Grzejnik musi być 

zainstalowany co najmniej 1,8 m nad podłogą. Istotne jest utrzymanie wskazanych minimalnych 

odstępów. 
 
 

 

 

Upewnij się, że grzejnik jest poziomo. 
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3. INSTALACJA 
 

Wsporniki montażowe ścienne/sufitowe są wyposażone w grzejnik, który został specjalnie 

zaprojektowany, aby umożliwić zamontowanie tego produktu na ścianie lub suficie z 

odpowiednimi prześwitami z tyłu urządzenia. Nie instaluj grzejnika z żadnym innym 

wspornikiem, z wyjątkiem dostarczonych. 
 
 
 

 
 
Przed wierceniem upewnij się, że w miejscu, w którym ma być zainstalowany grzejnik, nie ma 
przewodów ani rur wodnych. 

 
Przymocuj wsporniki bezpiecznie do powierzchni montażowej i tylnej strony grzejnika za pomocą 

dostarczonych nakrętek. 

 
Przymocuj grzałkę bezpiecznie na wspornikach za pomocą dostarczonych nakrętek. 

 
Wsporniki mogą być używane do regulacji kierunku grzejnika, regulacji kąta nagrzewnicy poprzez 

poluzowanie dwóch na wsporniku montażowym na ścianie, ponownego dokręcenia po osiągnięciu 

pożądanego kąta. 
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Montaż ze statywem Elnur Gabarron TR21 (Opcjonalne akcesorium nie wchodzi w skład 
zestawu) 
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Receptor and indicator 

Switch 

4.- OBSŁUGA  

 

 

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 

Podczerwień IFH-2000 jest obsługiwana za pomocą pilota dostarczonego z grzałką. Włóż 2 baterie 

alkaliczne AAA do pilota zdalnego sterowania. 

 

 
1. PRZYCISK ZASILANIA: Włącza lub wyłącza grzejnik. 

2. PRZYCISK POZIOMU: ustawienie 50% mocy. 

3. PRZYCISK POZIOMU: ustawienie 100% mocy. 

 
 
 
 
 
 
Wkładanie baterii 

Włóż 2 baterie AAA / alkaliczne do pilota 

1. Odwróć tylną stronę pilota i wyciągnij pokrywę baterii. Włóż baterie zgodnie z instrukcją i 

polaryzacją baterii. 

2. Wymień baterie w taki sam sposób, jak opisano powyżej. 

 
Ostrzeżenie: 

1. Wymień stare baterie na baterie tego samego typu. W przeciwnym razie grzejnik może nie 
działać dobrze. 

2. Wyciągnij baterie w przypadku długotrwałego nieużywania, aby zapobiec wyciekom, które 

mogą uszkodzić pilota. 

3. Nie pozwól, aby woda lub płyn dostały się do pilota. 
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5.- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Odłącz grzejnik dla własnego bezpieczeństwa przed czyszczeniem aplikacji i upewnij się, że 

grzejnik jest chłodny przed kontynuowaniem. 

Czyścić i odkurzać suchą, miękką szmatką tylko wtedy, gdy urządzenie jest 

odłączone i zimne. Nie używaj rozpuszczalników ani produktów ściernych 

do czyszczenia. 

Ten grzejnik termiczny został wyprodukowany w ramach systemu gwarantowanej jakości przy użyciu 

procesów przyjaznych dla środowiska. 

Proszę zabrać grzejnik do czystego punktu po zakończeniu okresu użytkowania, aby poddać 

recyklingowi ich materiały we właściwy sposób. 

Ostrzeżenie: 

Gdy urządzenie nie jest eksploatowane przez dłuższy czas, przeprowadzane jest czyszczenie lub 

konserwacja lub gdy zmienia się położenie grzejnika, grzejnik należy wyłączyć i odłączyć od 

połączenia elektrycznego.. 

 
6.- DANE TECHNICZNE 

 
 

Model IFH-2000 

MOC 2000 W 

POZIOM MOCY 2 levels (2000 – 1000 W) 

NAPIĘCIE 220 – 240 V 

WAGA 1,6 kg 

WYMIARY 67,5 x 10,5 x 7,2 cm 

KOD IP IP55 

PILOT TAK 

 
 
 

 
Ten 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 

zapobiegania potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w 

przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

ELNUR S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 Algete - Madrid 

 
Tfno. Atención al Cliente: 

+34 91 628 1440 

 

 
www.elnurgabarron.es 

www.elnurgabarron.com 

www.elnur.co.uk 
 
 

 

 
 

 

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. 
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