
INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO DOBRZE

 IZOLOWANYCH POMIESZCZEŃ LUB DO SPORADYCZNEGO UŻYTKU
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PL
OGÓLNE INFORMACJE

Dziękujemy za zakup klimatyzatora wyprodukowanego przez naszą 
firmę.

Niniejszy dokument jest ograniczony do użytku zgodnie z prawem
i nie może być kopiowany, ani przekazywany osobom trzecim bez 
wyraźnej zgody producenta.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed wykonaniem 
jakiejkolwiek czynności (montaż, konserwacja, użytkowanie)
i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym rozdziale.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY 
OSOBISTE LUB STRATY MATERIALNE SPOWODOWANE 
NIEZASTOSOWANIEM SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTYCH
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Po usunięciu opakowania, sprawdź, czy stan urządzenia jest bez 
zarzutu. 
Materiały opakowaniowe nie powinny znajdować się w zasięgu 
dzieci, ponieważ mogą stanowić zagrożenie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w modelach 
wszelkich zmian, jakie uzna za wskazane, jednak zasadnicze cechy 
opisane w niniejszej instrukcji pozostają bez zmian.

Podczas instalacji i konserwacji należy przestrzegać środków 
ostrożności wskazanych w instrukcji oraz na etykietach 
umieszczonych wewnątrz urządzeń, a także wszystkich środków 
ostrożności sugerowanych przez zdrowy rozsądek i przepisy 
bezpieczeństwa obowiązujące w danym kraju.
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UTYLIZACJA

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że urządzenia nie 
można utylizować jak zwykłe domowe odpady, ale należy je oddać do 
punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Dzięki właściwej utylizacji produktu pomagasz chronić środowisko
i zdrowie innych osób. 
Niewłaściwa utylizacja zagraża zdrowiu ludzi i środowisku. 
Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu uzyskać można 
w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się wywozem śmieci 
lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.
Niniejsze wytyczne obowiązują tylko w krajach członkowskich UE.

OSTRZEŻENIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Grzejnik ten jest urządzeniem promiennikowym, którego elementy 
żarzą się w widoczny sposób i przekraczają temperaturę 650°C.

Zabrania się używania urządzenia przez dzieci lub osoby 
niepełnosprawne bez pomocy.

UWAGA: podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy 
zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby 
uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem i urazów.

Ten symbol oznacza:
UWAGA: nie przykrywaj urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu.

Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane.

Podczas korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych należy 
zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby 
zmniejszyć ryzyko pożaru porażenia prądem lub uszkodzenia 
ciała lub mienia.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Urządzenie musi być używane ze źródłem zasilania o napięciu, 
częstotliwości i wartości znamionowej zgodnym z podanym na 
tabliczce znamionowej produktu.

Nie używaj grzejnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po 
awarii lub, jeśli jest w inny sposób uszkodzony. W takim wypadku 
należy zwrócić urządzenie do dostawcy lub autoryzowanego 
przedstawiciela.

Upewnij się, że przewód jest w pełni rozciągnięty i nie styka się
z żadną częścią grzejnika przed użyciem.

Podczas pracy urządzenia niektóre części są gorące, dlatego do 
przenoszenia należy używać przeznaczonych do tego uchwytów.

Nie umieszczaj przewodu pod dywanami lub wykładziną, ułóż go 
tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

Nie używaj grzejnika w miejscach, w których przechowywana jest 
benzyna, farba lub inne łatwopalne płyny, np. w garażu lub 
warsztacie.

Upewnij się, że podczas obsługi grzejnika znajduje się on
w odległości co najmniej 1 metra od tapicerki mebli lub innych 
materiałów palnych i nie zakrywaj go ubraniami ani innymi 
materiałami.

Nie używaj grzejnika w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica 
ani basenu.

Upewnij się, że żadne inne urządzenia elektryczne nie są 
używane w tym samym obwodzie elektrycznym, co grzejnik, 
ponieważ może wystąpić przeciążenie.

Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może to skutkować 
przegrzaniem i ryzykiem pożaru. Grzejnika nie wolno umieszczać 
bezpośrednio pod gniazdkiem.

PL



5

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ogrzewania 
pomieszczeń domowych lub podobnych przestrzeni, zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji; należy je 
traktować jako dodatkowe urządzenie grzewcze, a nie jako 
system centralnego ogrzewania.

Użytkownik nie może pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy 
jest ono podłączone do zasilania.

UWAGA: aby zapobiec przegrzaniu, nie przykrywaj urządzenia.

Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych 
(słońce, deszcz itp.).

Po włączeniu lub wyłączeniu urządzenie może wydawać dźwięk 
klikania powodowany nagrzewaniem się lub ochładzaniem 
metalowych części; ten dźwięk nie jest oznacza nieprawidłowego 
działania.

W przypadku upuszczenia lub nieprawidłowego działania 
urządzenia, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od 
sieci. Sprawdź, czy żadne z części nie są uszkodzone, a następnie 
włącz ponownie; w razie wątpliwości skontaktuj się
z wykwalifikowanym technikiem.

Nie odłączaj wtyczki z gniazdka sieciowego ciągnąc za przewód 
zasilający lub samo urządzenie.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania, musi on zostać 
wymieniony przez producenta, autoryzowany lub osoby
o podobnych kwalifikacjach, co pozwoli na uniknięcie zagrożenia.

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia 
oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych, bez wymaganego doświadczenia 
lub wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub poinstruowania
w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia
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powiązanego zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
Dzieciom nie wolno pozwalać na czyszczenie urządzenia lub 
wykonywanie czynności konserwacyjnych bez odpowiedniego 
nadzoru.

UWAGA

Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzać
i spowodować oparzenia. Zachowaj ostrożności, gdy w pobliżu 
znajdują się dzieci lub dorośli wymagający opieki.

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH CZĘŚCI

1
2
3
4
5
6

Przełącznik
Podstawa odbijająca
Siatka przednia
Element grzewczy
Pokrywa przednia
Podstawa

1
1

2

3

4

5

6

1

TURN
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MONTAŻ

1)

2)

Po zdjęciu opakowania upewnij się, że urządzenie jest 
nienaruszone; w razie wątpliwości nie uruchamiaj go i skontaktuj 
się z pomocą techniczną.

Zmontuj ramę korpusu i płytę podstawy w następującej kolejności 
(rys. 2):

-

-

-

ustaw korpus urządzenia na podstawie, upewniając się, że 
czujnik wywrócenia urządzenia przechodzi przez odpowiedni 
otwór w podstawie;

przymocuj korpus urządzenia do podstawy za pomocą 
dostarczonych trzech nakrętek motylkowych;

poprowadź przewód zasilający do bieżnika z tyłu podstawy.

3)

4)

5)

6)

Przed podłączeniem grzejnika należy sprawdzić, czy napięcie 
podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu zasilania 
sieciowego oraz, czy gniazdko ma sprawne uziemienie.
W przypadku niezgodności między gniazdem a wtyczką
w urządzeniu, wtyczka powinna zostać wymieniona na 
odpowiednią przez osobę wykwalifikowaną, która musi upewnić 
się, że przekrój kabla z wtyczką jest odpowiedni do pobieranej 
przez urządzenie mocy. Zasadniczo nie zaleca się używania 
przedłużaczy lub adapterów; jeśli są niezbędne, muszą być zgodne 
z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, a ich przepływ prądu 
(w amperach) nie może być mniejszy niż maksimum urządzenia.

Urządzenia nie wolno ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem.

Gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne, aby w razie 
niebezpieczeństwa można było łatwo wyjąć wtyczkę.

Nie należy używać tego grzejnika z programatorem, timerem lub 
innym urządzeniem, które automatycznie włącza grzejnik, 
ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli grzejnik jest zakryty lub 
nieprawidłowo ustawiony.
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7) W przypadku usterki lub nieprawidłowego działania, wyłącz 
urządzenie i zleć inspekcję wykwalifikowanemu technikowi; 
naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą być 
niebezpieczne i skutkować utratą gwarancji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1)

2)

Przed użyciem grzejnika halogenowego upewnij się, że 
urządzenie jest umieszczone na stabilnej, równej powierzchni, 
aby czujnik wywrócenia działał prawidłowo.

Włóż wtyczkę do gniazdka 220V~ 50Hz.

3)

4)

Lewe pokrętło służy do wyboru 2 różnych poziomów mocy (MIN, 
MAX) lub do wyłączenia urządzenia (OFF) (rys. 2 pkt A).
Jeśli chcesz włączyć oscylację urządzenia, przekręć prawe 
pokrętło (rys. 2 pkt B) do pozycji TURN.
Aby wyłączyć oscylację, wystarczy obrócić pokrętło do pozycji 
OFF.

Gdy urządzenie nie jest używane, przekręć oba pokrętła do 
pozycji OFF i odłącz urządzenie.

2

A B

TURN
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URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE

Grzejnik wyposażony został w dwa zabezpieczenia:

- 

-

pierwsze zabezpieczenie odłącza urządzenie, gdy grzejnik jest 
pochylony lub wywrócony za pomocą czujnika umieszczonego
w dolnej części grzejnika; 

drugie zabezpieczenie odłącza urządzenie w przypadku 
przegrzania za pomocą bezpiecznika termicznego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

-

-

-

Przed planowanym czyszczeniem, zawsze wyłączaj grzejnik, 
wyjmuj wtyczkę z gniazdka i czekaj, aż ostygnie.
Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej użyj suchej lub lekko 
zwilżonej ścierki.

Nie używaj rozpuszczalników. Nie sięgaj do wnętrza ani nie próbuj 
demontować grzejnika w celu czyszczenia, regularnie używaj 
odkurzacza, aby usunąć kurz z kratownicy i siatki.

Nieużywany grzejnik należy przechowywać w chłodnym, suchym 
miejscu. Przechowywanie grzejnika w oryginalnym kartonie 
zapewnia najlepszą ochronę.
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DANE TECHNICZNE

Dane techniczne wymienione poniżej znajdują się na tabliczce 
znamionowej umieszczonej na produkcie

- Maksymalna moc grzewcza
- Zasilanie
- Klasa izolacji
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 320 x 640 x 240 mm
- Waga (bez opakowania): 2,15 kg

3

wys.

szer.
gł.
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Nr. Symbol Wartość Jednostka
Moc grzewcza

Pnom 1,1 kW

Pmin 0,6 kW

Pmax,c 1,1 kW
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej

elmax - kW
elmin - kW

elSB - kW

Rodzaj mocy grzewczej/regulacja temperatury w pomieszczeniu Tak Nie

Inne opcje sterowania

CARBON BLACK

info@olimpiasplendid.it Olimpia Splendid SpA 

Znamionowa moc grzewcza

Minimalna moc grzewcza (szacunkowa)

Maksymalna stała moc grzewcza

Przy nominalnej mocy grzewczej

Przy minimalnej mocy grzewczej

W trybie czuwania

Jednostopniowa moc grzewcza bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

Co najmniej dwa stopnie regulowane ręczne, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

Z regulacją temperatury w pomieszczeniu za pomocą mechanicznego termostatu

Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy

Regulacja temperatury w pomieszczeniu, z wykrywaniem obecności

Regulacja temperatury w pomieszczeniu, z wykrywaniem otwartego okna

Z opcją regulacji na odległość

Z adaptacyjną regulacją startu

Z ograniczeniem czasu pracy

Z czujnikiem promieniowania ciepła 

Via Industriale 1/3, 25060 Cellatica, Brescia, Włochy
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