Elektryczny grzejnik konwektorowy

Smart Glass Panel Heater
2000
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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Przed rozpoczęciem korzystania z grzejnika należy zapoznać się z instrukcją
obsługi. Zachowaj instrukcję obsługi i upewnij się, że pozostanie ona z
grzejnikiem, jeśli przekażesz go nowemu właścicielowi.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy grzejnik oraz wszystkie dostarczone
akcesoria są kompletne i nienaruszone.
Grzejnik musi być zainstalowany zgodnie z instrukcją montażu. Grzejnik
musi być podłączony do gniazdka, które spełnia następujące wymagania:
AC 220-240V, częstotliwość 50/60Hz.
Grzejnik nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy
używać go na zewnątrz!
Nie należy pozostawiać grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania.
Przechowywać grzejnik w miejscu niedostępnym dla dzieci: ryzyko
poparzeń.
Nie należy stosować z grzejnika z zewnętrznym sterownikiem. Nie wolno
ustawiać grzejnika tak, aby włączał się, gdy będzie pozostawał bez nadzoru.
Nie używać grzejnika w pobliżu materiałów łatwopalnych lub
wybuchowych: ryzyko pożaru lub wybuchu.
Wkładanie przedmiotów do kratki ochronnej grzejnika jest surowo
zabronione: ryzyko porażenia prądem.
Nie należy dotykać metalowej obudowy, ponieważ nagrzewa się ona
podczas pracy grzejnika: ryzyko poparzeń. Należy pozwolić grzejnikowi
ostygnąć przed wyłączeniem i przechowywaniem.
Odłącz grzejnik od zasilania, jeśli ma być nieużywany przez dłuższy czas.
Przed każdym użyciem grzejnika elektrycznego, upewnij się, że jest on w
dobrym stanie i nienaruszony. Nie podłączaj i nie używaj grzejnika, jeśli
obudowa, przewód lub wtyczka są uszkodzone.
Element grzejny może ulec uszkodzeniu, jeśli grzejnik zostanie upuszczony
lub uderzony. Przed każdym użyciem sprawdź, czy element nie jest
uszkodzony. Nie należy używać grzejnika, jeśli element jest uszkodzony.
Należy odłączyć wtyczkę od gniazda podczas przenoszenia lub czyszczenia
grzejnika. Przy odłączaniu należy najpierw wyłączyć przełącznik, a
następnie wyjąć wtyczkę. Nie wyciągaj kabla na siłę.
Utylizacja grzejnika elektrycznego bez zezwolenia jest surowo zabroniona.
W przypadku uszkodzenia grzałki należy poszukać profesjonalnego
personelu serwisowego.
Produkt jest ograniczony wyłącznie do użytku domowego.
Podczas użytkowania nie pozwól, aby goła skóra dotykała powierzchni
urządzenia: ryzyko poparzeń.

17. Nie należy dzielić gniazda grzejnika z innymi urządzeniami: ryzyko pożaru z
powodu nadmiernego obciążenia.
18. UWAGA: nigdy nie należy przykrywać grzejnika. Przykrycie grzejnika grozi
przegrzaniem i pożarem.
19. Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdem
elektrycznym.
20. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych
kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
21. Należy unikać stosowania przedłużacza, ponieważ może on się przegrzać i
spowodować zagrożenie pożarowe.
22. Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach lub
podobnych miejscach, gdzie może występować wilgoć. Nigdy nie
umieszczaj grzejnika w miejscu, w którym mógłby spaść do wanny lub
innego pojemnika z wodą.
23. Nie należy używać grzejnika w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica
lub basenu.
24. Dzieci poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala, chyba że są pod stałym
nadzorem.
25. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko pod
warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w
przewidzianym dla niego normalnym położeniu roboczym oraz że
otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania
urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 lat i
mniej niż 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani
przeprowadzać konserwacji.
26. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz
osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli
otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania
urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie
mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
27. UWAGA: niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i
spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w
których przebywają dzieci i osoby narażone na niebezpieczeństwo.

INSTRUKCJA MONTAŻU
Przed instalacją należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne i czy produkt
jest nienaruszony. Jeśli chcesz używać grzejnika elektrycznego wolnostojącego,
zamontuj go za pomocą nóżek dołączonych do grzejnika, postępując zgodnie z
instrukcjami poniżej. Upewnij się, że grzejnik jest zamontowany na równej,
stabilnej i czystej powierzchni.

Instalacja wolnostojąca
1.

Połóż produkt do góry nogami na miękkiej bawełnianej szmatce lub
dywanie.
2. Zamocuj nóżki do podstawy grzejnika za pomocą dostarczonych śrub.
Wyrównaj otwory w podstawie z otworami w stopach, przełóż śruby przez
otwory i dokręć śrubokrętem.

Instalacja na ścianie
4 Uchwyt typu hakowego
1. Wyjmij z pudełka 4 wsporniki, 6 śrub rozporowych i 6 wkrętów i zamocuj 2
wsporniki na ścianie zgodnie z odległościami między otworami wspornika,
jak pokazano na poniższym zdjęciu.

2. Zamocuj 2 wsporniki na spodzie produktu, jak pokazano na rysunku
poniżej.

3. Przytrzymaj bok produktu, spójrz na położenie otworu na ściankę tylnej
pokrywy i przesuń ściankę do górnej części szczeliny, czyli instalacja ścianki
jest zakończona, jak na poniższym zdjęciu.

Uwaga: Przed przystąpieniem do wiercenia, upewnij się, że na ścianie nie ma
kabla lub innych rurociągów, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętaj, że śruby na
ścianie powinny być mocno przymocowane, aby zapewnić bezpieczeństwo
instalacji grzejnika elektrycznego na ścianie. Proszę zwrócić uwagę na bezpieczną
odległość podaną poniżej.

●
●

Podczas instalacji, grzejnik musi być utrzymywany w wystarczająco
bezpiecznej odległości od materiałów palnych i gazu oraz od wody.
Podczas montażu ściennego instalacji wiszącej, zachowaj wysokość instalacji
od podłoża większą niż 15 cm. Wiszący grzejnik powinien być oddalony o nie
mniej niż 50 cm od sufitu.

UŻYWANIE GRZEJNIKA
Płytka kontrolna

Ekran wyświetlacza
Połączenie WiFi

Tryb Comfort

Tryb Eco

Tryb
Anti-Frost

Blokada klawiatury

Temperatura

Czasomierz

Status
pracy

Ekran wyświetla: ustawienia temperatury, czasomierza,
ogrzewanie w przypadku wyświetlenia ikony,
brak ogrzewania w przypadku braku ikony.

Panel sterowania grzejnika
●

Grzejnik będzie wydawał sygnały dźwiękowe w trakcie jego włączania.
Grzejnik uruchamia się w trybie czuwania, wyświetlając ikonę
oraz aktualną temperaturę pomieszczenia

●

Naciśnij przycisk ON/OFF
trybu ECO

WiFi

.

. Zobaczysz ikonę ogrzewania

oraz ikonę

. Oznacza to, że urządzenie jest w trybie ECO.

●

Aby zmienić tryb ogrzewania, naciśnij przycisk

●

przechodzić przez tryby: Tryb ECO
,Tryb Comfort
i tryb Anti-Frost
.
Ikony trybów będą migać podczas ich przełączania. Po kilku sekundach
ikona trybu przestanie migać i grzejnik będzie ogrzewał w tym trybie.
Aby dostosować ustawioną temperaturę dowolnego z trybów, można użyć
przycisków UP

●

●

i DOWN

MODE, aby cyklicznie

. Zakres temperatur wynosi od 5°C -50°C.

Aby ustawić czasomierz, naciśnij przycisk
TIME, gdy grzejnik jest w
trybie grzania. Zakres czasomierza to 1 - 24 godziny. Podczas ustawiania
cyfry będą migać, a następnie ekran powróci do trybu ogrzewania. Ikona
czasomierza
na ekranie pokaże, że został ustawiony. Grzejnik będzie
grzać do momentu upływu czasu.
Aby zaplanować włączenie grzejnika w późniejszym czasie, naciśnij przycisk
TIME w trybie czuwania. Zakres opóźnień wynosi 1 - 24h. Podczas
ustawiania cyfry będą migać, a następnie ekran powróci do trybu
ogrzewania. Ikona czasomierza
na ekranie pokaże, że został ustawiony.
Grzejnik włączy się po upływie wskazanego opóźnienia.

●

Aby ustawić blokadę dziecięcą, naciśnij i przytrzymaj przycisk
ekranie pojawi się ikona kłódki

●
●

UP. Na

, a panel sterowania zostanie

zablokowany. Aby zwolnić blokadę, naciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Ikona kłódki zniknie, wskazując, że wszystkie przyciski mogą być ponownie
użyte.
Przycisk pilota obsługuje wszystkie funkcjonalności panelu sterowania
grzejnika, ale zasięg działania pilota wynosi 2 m.
Długie naciśnięcie przycisku czasu
może wyłączyć wszystkie światła
wyświetlacza a naciśnięcie dowolnego klawisza zapali ekran wyświetlacza
produktu. Produkt wchodzi w tryb słabego oświetlenia po naciśnięciu
przycisku stop przez 30 sekund. W trybie słabego oświetlenia, kontroluj
produkt poprzez aplikację, a produkt nie będzie wydawał dźwięków!

Obsługa pilota zdalnego sterowania

●

Należy nacisnąć przycisk ON/OFF

, aby rozpocząć ogrzewanie. Gdy

grzejnik jest włączony, domyślnie świeci się ikona ogrzewania
trybu Eco

i ikona

. Oznacza to, że grzejnik pracuje w trybie Eco.

●

Przyciskami

można przełączać się między trybami ogrzewania: Eco

●

Comfort
i tryb Anti-frost
. Ikony trybów będą migać podczas ich
przełączania. Po kilku sekundach ikona trybu przestanie migać i grzejnik
będzie grzać w tym trybie.
Aby dostosować ustawioną temperaturę któregokolwiek z trybów, można
nacisnąć przycisk w górę
od 5-50°C.

i przycisk w dół

,

Zakres temperatur wynosi

●

Aby ustawić czasomierz, naciśnij przycisk Ustawienia
czas. Zakres czasomierza to 1-24 godziny.

, aby dostosować

●

Aby ustawić funkcję blokady dziecięcej, naciśnij i przytrzymaj przycisk

.

Na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona kłódki
, a panel sterowania
zostanie teraz zablokowany. Aby wyłączyć blokadę przed dziećmi, naciśnij i

●

przytrzymaj przycisk
ponownie. Ikona kłódki
zniknie, aby wskazać,
że funkcja blokady dziecięcej jest teraz nieaktywna i można ponownie
używać wszystkich przycisków.
Aby wyłączyć podświetlenie wyświetlacza podczas pracy grzejnika, należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk
. Należy ponownie nacisnąć przycisk
aby włączyć podświetlenie wyświetlacza.

,

POŁĄCZENIE Z WIFI
1.

Aby połączyć grzejnik z WiFi, pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji
Smart Life na smartfon lub tablet. Możesz znaleźć aplikację skanując
poniższy kod QR lub wyszukując „Smart Life” w Google Play lub Apple app
store.

2. Pobierz i zainstaluj aplikację. O ile nie masz już konta Smart Life, będziesz
musiał utworzyć konto, wybierając opcję Zarejestruj się.

Urządzenie automatycznie określi Twój kraj, ale możesz to zmienić, jeśli to
konieczne. Wpisz swój numer telefonu lub adres e-mail. Jeśli wprowadzisz
numer telefonu, na Twój telefon zostanie wysłany numer weryfikacyjny,
wprowadź ten numer, aby dokonać weryfikacji, następnie utwórz hasło.
Jeśli podasz swój adres e-mail, wystarczy, że utworzysz hasło.
3. Aby dodać swój grzejnik do aplikacji, najpierw ustaw grzejnik w trybie
połączenia WiFi. Grzejnik jest w trybie połączenia WiFi, gdy miga ikona

WiFi. Jeśli ikona wifi nie miga, przejdź do trybu gotowości i
przytrzymaj przycisk

przez trzy sekundy.

4. Gdy ikona
zacznie migać, przejdź do aplikacji i wybierz Dodaj
urządzenie. Wybierz pole wyboru typ urządzenia (Małe urządzenia >
Grzejnik) i sprawdź, czy wskaźnik miga. Zostaniesz wtedy poproszony o
wprowadzenie hasła WiFi. Dzięki temu aplikacja może znaleźć Twój
grzejnik korzystając z Twojego WiFi.

5. Aplikacja wyświetli wtedy swój ekran łączenia.

UWAGA jeśli grzejnik nie łączy się, naciśnij i
przytrzymaj przycisk
przez trzy kolejne
sekundy. Następnie przełączy się on w tryb
połączenia wtórnego. Grzejnik posiada dwa tryby
podłączenia: jeden, w którym ikona

miga

powoli (raz na sekundę) i jeden, gdzie ikona
miga szybko (trzy razy na sekundę). Większość
urządzeń połączy się w trybie szybkiego migania.

6. Grzejnik wyda sygnał dźwiękowy i wyświetli stałą
ikonę
, gdy urządzenie zostanie podłączone.
Aplikacja potwierdzi, że grzejnik został dodany.
Możesz teraz nadać urządzeniu nazwę, udostępnić
je członkom rodziny lub przejść do planowania
ogrzewania.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI SMART LIFE APP
Za pomocą aplikacji można sterować wieloma urządzeniami. Stan Twoich
urządzeń jest widoczny na liście urządzeń:
●

Offline (urządzenie jest wyłączane za pomocą przełącznika
ściennego / kołyskowego)

●

Wyłączone (urządzenie jest w trybie czuwania)

●

Włączone (urządzenie jest w trybie ogrzewania)

Gdy grzejnik jest w trybie online, dotknij nazwy urządzenia, aby przejść do
interfejsu sterowania. Uwaga: gdy grzejnik jest w trybie offline, nie będzie można
nim sterować za pomocą aplikacji.

Sterowanie grzejnikiem

Możesz zmienić aktualny tryb pracy grzejnika, dotykając przycisków trybu. Możesz
dostosować temperaturę trybu za pomocą przycisków + i -, gdy jesteś na tym
trybie.

Planowanie ogrzewania
Możesz zaprogramować swoje ogrzewanie, tworząc harmonogram „zdarzeń”,
podczas których grzejnik włącza się lub wyłącza. Te zdarzenia mogą być
tymczasowe, jak ustawienie czasomierza, lub mogą być powtarzalne, np. grzejnik
włącza się o tej samej porze co tydzień. Można ustawić nieograniczoną liczbę
zdarzeń, włączając i wyłączając grzejnik w ciągu tygodnia.

Dla każdego wydarzenia należy ustawić czas rozpoczęcia. Następnie wybierz, czy
chcesz, aby zdarzenie się powtarzało. Wybierz opcję „Only Once”, jeśli chcesz
ustawić czasomierz jednorazowo. Jeśli chcesz, aby wydarzenie się powtarzało,
wybierz, w które dni ma się ono pojawić. Na koniec wybierz, czy chcesz, aby
grzejnik się włączył, czy wyłączył. Upewnij się, że potwierdzasz swoje ustawienia
na każdym etapie i naciśnij Zapisz, aby zachować wydarzenie.
Każde wydarzenie pojawi się w Twoim harmonogramie. Możesz aktywować i
dezaktywować zdarzenia za pomocą przełącznika. Możesz również usunąć
wydarzenia, przeciągając palcem w lewo i dotykając Usuń.

Grzejnik wyda sygnał dźwiękowy, gdy rozpocznie nowe zdarzenie grzewcze.
Grzejnik będzie grzać w trybie, na który był ostatnio ustawiony: nie można
zaplanować zmiany trybu. Uwaga, jeśli zmienisz ustawienie grzejnika podczas
zdarzenia – tj. włączysz go, gdy jest zaplanowany do wyłączenia – grzejnik
pozostanie w takiej postaci do następnego zaplanowanego zdarzenia.

Inteligentne funkcje
Sekcja „Smart” w aplikacji SmartLife pozwala na dodanie
funkcji, dzięki którym sterowanie ogrzewaniem będzie
łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Do sekcji Smart można przejść
po naciśnięciu ikony Smart
●

w dolnej części aplikacji.

Scenariusze

Scenariusze to konfigurowalne polecenia, które łączą wszystkie urządzenia w celu
wykonania określonych działań. Pojawiają się one jako skróty w aplikacji, które
można uruchomić, dotykając obrazu, co oferuje szybki i łatwy sposób koordynacji
ogrzewania. Na przykład, można stworzyć scenariusz „Heat Boost”, który za
jednym dotknięciem włącza wszystkie grzejniki panelowe, w trybie wysokiej
mocy, przy temperaturze 30°C.
Aby utworzyć nowe scenariusze, naciśnij przycisk + na ekranie scenariusza. Do
scenariusza można dodać dowolną liczbę grzejników. Możesz kontrolować, czy się
włączają lub wyłączają, na jakim trybie pracują i na jaką temperaturę są
ustawione. Do scenariusza można dodać dowolne urządzenie sterowane przez
aplikację SmartLife.

●

Automatyzacja

Automatyzacja pozwala na ustawienie akcji, które są wyzwalane przez zewnętrzne
zdarzenia. Wyzwalacze obejmują pogodę, temperaturę, wilgotność, zachód i
wschód słońca oraz Twoją lokalizację. Możesz dodać wiele akcji i wiele wyzwalaczy
dla każdego zdarzenia automatyzacji, więc możesz na przykład ustawić wszystkie
grzejniki, aby włączyły się przy 21 °C, jeśli przyjdziesz do domu, gdy pada śnieg!
Aby utworzyć nowe scenariusze, naciśnij przycisk + na ekranie scenariusza.

●

Integracja głosowa

Smart Life jest kompatybilny zarówno z Amazon Alexa, jak i Google Home.

Aby się połączyć, najpierw pobierz umiejętność SmartLife na swoją aplikację Alexa
lub Google home. Następnie możesz połączyć swoją aplikację Alexa lub Google
home z aplikacją SmartLife. W zależności od urządzenia aplikacja do sterowania
głosem może wykrywać urządzenia automatycznie lub trzeba ją o to poprosić.

Po włączeniu SmartLife i połączeniu z aplikacją SmartLife, powinieneś
otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy dodasz nowy grzejnik lub
scenariusz. Powiadomienie podpowie, co powiedzieć, aby sterować grzejnikiem
lub scenariuszem za pomocą głosu.

W sekcji FAQ znajdziesz szybkie przewodniki dotyczące podłączenia aplikacji
zarówno do Google Home, jak i Alexy. Naciśnij
a następnie
Przykładowe polecenia:
●
●
●

OK Google włącz Glass Heater *
Alexa, wyłącz Glass Heater
OK Google, przełącz Glass Heater na 25 stopni

●
●

Alexa, ustaw Glass Heater na 9 stopni
OK Google, włącz Comfort **

* gdzie Glass Heater jest tym, jak nazwałeś grzejnik w aplikacji SmartLife
** gdzie Comfort to nazwa scenariusza utworzonego w aplikacji SmartLife

●

Udostępnianie

Możesz udostępnić kontrolę nad swoimi urządzeniami członkom rodziny. Przejdź
do
, następnie Zarządzanie rodziną, a następnie Dodaj członka. Dodaj adres
e-mail lub numer telefonu nowego członka rodziny, aby wysłać zaproszenie.
Uwaga: można udostępniać tylko numery i adresy e-mail podłączone do urządzeń
zgodnych z aplikacją: smartfonów lub tabletów.
Kiedy dodajesz nowych członków, możesz wybrać, czy ustawić ich jako
administratorów, czy nie. Członkowie dodani jako administratorzy będą mieli
wszystkie uprawnienia rodziny, w tym możliwość usunięcia rodziny. Członkowie,
którzy nie są ustawieni jako administratorzy, mogą kontrolować scenariusze i
urządzenia, ale nie mogą ich dodawać ani usuwać.

●

Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na wiele problemów z rozwiązywaniem problemów w sekcji
FAQ aplikacji. Przejdź do

następnie

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Konserwacja
Zawsze odłączaj urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed jakąkolwiek
konserwacją. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz na kratkach. Wyczyść zewnętrzną
część urządzenia wilgotną szmatką, a następnie osusz ją suchą szmatką. Nie
wolno zanurzać urządzenia w wodzie, ani dopuszczać, aby woda kapała do
urządzenia.
Przechowywanie
Zawsze odłączaj urządzenie, pozwól mu całkowicie ostygnąć i wyczyść je przed
przechowywaniem. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, włóż
urządzenie i instrukcję obsługi z powrotem do oryginalnego kartonu i przechowuj
w suchym i wentylowanym miejscu. Nie należy umieszczać żadnych ciężkich
przedmiotów na wierzchu kartonu podczas przechowywania, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.

Dane techniczne
Typ

Napięcie

Częstotliwość

Zasilanie

Kategoria

GPH-20EA

220V-240V

50/60Hz

2000W

I

Etykieta ERP
Identyfikator(y) modelu: GPH-10EA/GPH-15EA/GPH-20EA
Element
Symbol Wartość Jedn.
Element
Jedn.
Moc cieplna
Rodzaj doprowadzanego ciepła, tylko dla
elektrycznych miejscowych grzejników
pojemnościowych (należy wybrać jeden)
Nominalna moc
cieplna

Pnom

1.0/1.5/2.0

KW

ręczna regulacja ładowania ciepła,
z wbudowanym termostatem

ręczna regulacja ładowania ciepła
Minimalna moc
0.5/0.75/1.0
z informacją zwrotną o
Pmin
KW
cieplna (orientacyjnie)
0
temperaturze w pomieszczeniu
i/lub na zewnątrz
elektroniczna regulacja ładowania
Maksymalna ciągła
ciepła z informacją zwrotną o
Pmax,c 1.0/1.5/2.0 KW
moc cieplna
temperaturze w pomieszczeniu
i/lub na zewnątrz
Pomocnicze zużycie
energii elektrycznej

moc cieplna wspomagana
wentylatorem

Przy znamionowej
mocy cieplnej

elmax

ND.

Przy minimalnej
mocy cieplnej

elmin

ND.

elSB

0.00089

W trybie czuwania

Nie

Nie

Nie

Nie

Typ mocy grzewczej/regulacja
KW temperatury w pomieszczeniu (należy
wybrać jeden)
jednostopniowa moc grzewcza i
KW brak regulacji temperatury
Nie
pomieszczenia
Dwa lub więcej stopni ręcznych,
KW bez regulacji temperatury w
Nie
pomieszczeniu
z termostatem mechanicznym
regulacja temperatury w
Nie
pomieszczeniu
z elektroniczną regulacją
Nie
temperatury w pomieszczeniu
elektroniczna regulacja
temperatury w pomieszczeniu
Tak
plus zegar dzienny
elektroniczna regulacja
temperatury pomieszczenia plus
Nie
tygodniowy czasomierz
Inne opcje sterowania (możliwość
wielokrotnego wyboru)
regulacja temperatury
pomieszczenia, z wykrywaniem
Nie
obecności

regulacja temperatury w
pomieszczeniu, z wykrywaniem
otwartych okien
z opcją sterowania na odległość
z adaptacyjnym sterowaniem
rozruchem
z ograniczeniem czasu pracy
z temperaturą termometru
kulkowego

Nie
Tak
Nie
Nie
Nie

Informacja o
kontakcie
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest
zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami
Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw
domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do
nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych
lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami
gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji,
powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu
urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte
bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia
zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko,
które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe
informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź
gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją.
Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

www.mozano.pl
www.molde.pl

