
1. INFORMACJE OGÓLNE
Urzàdzenie nale˝y wyjàç z opakowania, usunàç ewentulane resztki styropianu lub innych
cz´Êci opakowanie, które mog∏y pozostaç wewnàtrz grzejnika.
Sprawdziç czy przewód zasilajàcy jest nienaruszony i czy urzàdzenie nie zosta∏o uszkodzone
w trakcie transportu.
2. MODELE Z SYSTEMEM „EASY WHEEL” („¸atwe kó∏ka”)
Odwróciç grzejnik ustawiajàc go na dywanie lub innej mi´kkiej powierzchni, aby uniknàç
zarysowania farby. Wyciàgnàç z urzàdzenia kó∏ka pociàgajàc je na zewnàtrz (Rys. 1).
UmieÊciç urzàdzenie w pozycji pionowej.
3. POD¸ÑCZENIE ELEKTRYCZNE
- Przed w∏o˝eniem wtyczki do gniazdka zasilajàcego nale˝y sprawdziç, czy napi´cie w

domowej sieci elektrycznej odpowiada napi´ciu podanemu w woltach na urzàdzeniu, a
tak˝e czy gniazdko zasilajàce i linia zasilajàca posiadajà wymagane obcià˝enie.

- GRZEJNIK NALE˚Y POD¸ÑCZAå WY¸ÑCZNIE DO GNIAZDEK WYPOSA˚ONYCH W
SKUTECZNE UZIEMIENIE.

- Niniejsze urzàdzenie jest zgodne z dyrektywà 89/336/CEE dotyczàcà zgodnoÊci elektro-
magnetycznej.

DZIA¸ANIE I U˚YTKOWANIE
W¸ÑCZENIE
Wtyczk´ nale˝y w∏o˝yç do gniazdka zasilajàcego, termostat (je˝eli zosta∏ za∏àczony) prze-
sunàç do maksymalnej pozycji i w∏àczyç grzejnik przy pomocy w∏àcznika mocy jak nast´puje:
• Przekr´ciç pokr´t∏o wyboru mocy na pozycj´ 1 odpowiadajàcà minimalnej mocy (˝ó∏ta lewa

lampka kontrolna Êwieci).
• Przekr´ciç pokr´t∏o wyboru mocy na pozycj´ 2 odpowiadajàcà Êredniej mocy (˝ó∏ta prawa

lampka kontrolna Êwieci).
• Przekr´ciç pokr´t∏o wyboru mocy na pozycj´ 3 odpowiadajàcà maksymalnej mocy (obie

lampki kontrolne Êwiecà).
Regulacja termostatu
Je˝eli temperatura otoczenia osiàgnie ˝àdanà wartoÊç, termostat nale˝y przesuwaç powoli w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, nie dalej ni˝ do pozycji sygnalizowanej przez „klik”. W ten
sposób ustawiona temperatura zostanie automatycznie zachowana i b´dzie stale utrzymywana przez
termostat.
Je˝eli dostarczony model grzejnika dzia∏a na trzech mocach, podczas przejÊciowych pór roku lub w
∏agodne dni, mo˝na wybraç minimalnà moc w celu jak najkorzystniejszego zu˝ycia energii.
Funkcja zapobiegajàca zamarzaniu (tylko dla modeli wyposa˝onych w termostat)
Je˝eli termostat znajduje si´ na pozycji     , a moc zosta∏a wybrana, urzàdzenie utrzymuje
temperatur´ otoczenia równà oko∏o 5°C zapobiegajàc zamarzaniu przy minimalnym zu˝yciu
energii.
c) Modele z programatorem (Timer) 24 godziny (rys. 3)
Aby zaprogramowaç nagrzewanie, nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
- Nale˝y sprawdziç godzin´ pokazanà na zegarze. Zak∏adajàc, ˝e jest godzina 10:00,

ponumerowany programator nale˝y przesuwaç zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara,
dopóki cyfra 10 nie znajdzie si´ na wysokoÊci wskaênika odniesienia podanego na pro-
gramatorze. Ustawiç okres czasu, na który chcemy zaprogramowaç dzia∏anie grzejnika,
przesuwajàc zàbki do Êrodka. Ka˝dy zàbek odpowiada 15 minutom.

- W tym momencie pojawià si´ sektory odpowiadajàce okresom dzia∏ania urzàdzenia.
- W ten sposób ustawiony grzejnik b´dzie si´ automatycznie w∏àczaç codziennie o zapro-

gramowanej godzinie. 
(Wa˝ne: wtyczka powinna zawsze znajdowaç si´ w gniazdku zasilajàcym). 
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- Aby zmieniç zaprogramowane wartoÊci, wystarczy przesunàç zàbki do pozycji
poczàtkowej i ustawiç nowe okresy dzia∏ania urzàdzenia.

- Je˝eli grzejnik ma dzia∏aç bez zaprogramowania, wszystkie zàbki nale˝y przesunàç do Êrodka.
W tym przypadku, w celu wy∏àczenia grzejnika nale˝y wy∏àczyç w∏àczniki i wyjàç wtyczk´ z
gniazdka zasilajàcego, aby zapobiec niepotrzebnemu w∏àczeniu si´ programatora.

d) Modele z mechanicznym programatorem (Timer) 12 godzin (programowanie opóênione-
go w∏àczania)

W∏àczyç urzàdzenie i wybraç ˝àdane moc oraz temperatur´ post´pujàc jak opisano powy˝ej.
Przekr´ciç pokr´t∏o programatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dopóki
wskaênik odniesienia nie znajdzie si´ na wysokoÊci cyfry odpowiadajàcej wybranej godzinie.
Urzàdzenie zacznie nagrzewaç si´ po up∏ywie wskazanego czasu.
5. KONSERWACJA
Elektryczny grzejnik olejowy nie wymaga konserwacji, poniewa˝ jest urzàdzeniem ca∏kowicie nie-
zawodnym, które b´dzie dzia∏a∏o przez wiele lat bez koniecznoÊci napraw. Aby go oczyÊciç nale˝y
u˝yç wilgotnej szmatki. Nigdy nie u˝ywaç proszków Êciernych ani rozpuszczalników.
W razie koniecznoÊci, usunàç ewentualnie nagromadzony brud przy pomocy odkurzacza (rys. 2).

6. INFORMACJE DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA
- Nie u˝ywaç grzejnika bezpoÊrednio w pobli˝u wanny, prysznica, umywalki lub basenu. 
- Nie u˝ywaç grzejnika do suszenia bielizny.
- Nie k∏aÊç przewodu zasilajàcego na goràcych elementach urzàdzenia.
- U˝ywaç grzejnika zawsze w pozycji pionowej.
- Je˝eli przewód zasilajàcy jest uszkodzony, nale˝y si´ zwróciç o jego wymian´ do produ-

centa lub do jego serwisu technicznego, a w ka˝dym razie do osoby kompetentnej, aby
zapobiec jakimukolwiek niebezpieczeƒstwu.

- W przypadku pierwszego w∏àczenia grzejnik powinien dzia∏aç z maksymalnà mocà co
najmniej przez 2 godziny. W tym czasie nale˝y dobrze wietrzyç pomieszczenie, w którym
znajduje si´ urzàdzenie.

- Jest rzeczà zupe∏nie normalnà, ˝e przy pierwszym w∏àczeniu urzàdzenia s∏ychaç trzeszc-
zenie.

- Grzejnika nie nale˝y ustawiaç bezpoÊrednio pod gniazdkiem zasilajàcym.
- Zbiornik grzejnika nape∏niony jest odpowiednià iloÊcià oleju i wszelkie naprawy wyma-

gajàce otwarcia zbiornika powinien przeprowadzaç wy∏àcznie serwis techniczny. W razie
wycieku oleju nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem technicznym.

- Nie u˝ywaç niniejszego urzàdzenia w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczajàcej 4 m2.
- W przypadku z∏omowania urzàdzenia nale˝y przestrzegaç rozporzàdzeƒ dotyczàcych

usuwania oleju.
- Nie k∏aÊç przewodu zasilajàcego na jeszcze ciep∏ym grzejniku.

Grzejnik wyposa˝ony jest w urzàdzenie zabezpieczajàce, które wy∏àcza go w razie przypadkowego
przegrzania. Aby ponownie uruchomiç urzàdzenie, nale˝y najpierw wyjàç wtyczk´ z gniazdka zasilajà-
cego na 30 minut, poczekaç a˝ urzàdzenie ostygnie, oczyÊciç odkurzaczem kratki wlotu i wylotu powietr-
za, a nast´pnie pod∏àczyç urzàdzenie do sieci i ponownie je uruchomiç.

UWAGA: aby uniknàç ewentualnego ryzyka uszkodzenia urzàdzenia zabezpieczajàcego, nie
nale˝y u˝ywaç zewn´trznego programatora w celu w∏àczenia urzàdzenia.

UWAGA: W ˝adnym wypadku nie wolno przykrywaç grzejnika podczas funkcjo-
nowania, bo mo˝e to spowodowaç niebezpieczne przegrzanie urzàdzenia.
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