Elektryczny grzejnik

Smart Heater 3000
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
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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 i wszystkie dostarczone
akcesoria są obecne 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 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, 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.
Podczas użytkowania nie pozwól, aby goła skóra dotykała powierzchni
urządzenia: ryzyko poparzeń.
Nie należy dzielić gniazda grzejnika z innymi urządzeniami: ryzyko pożaru z
powodu nadmiernego obciążenia.

17. UWAGA: nigdy nie należy przykrywać grzejnika. Przykrycie grzejnika grozi
przegrzaniem i pożarem.
18. Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdem
elektrycznym.
19. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych
kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
20. Należy unikać stosowania przedłużacza, ponieważ może on się przegrzać i
spowodować zagrożenie pożarowe.
21. Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach lub
podobnych miejscach, gdzie może występować wilgoć.
22. 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 pomiędzy 3 a 8 lat powinny włączać/wyłączać urządzenie
tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w
przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej oraz że otrzymały
nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i
rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku między 3 a 8 lat nie
powinny podłączać, czyścić, lub przeprowadzać konserwacji urządzenia.
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 nie powinny 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.

MONTAŻ
1. Należy rozpakować koła jezdne i wsporniki łukowe z opakowania grzejnika.
2. Odwróć grzejnik do góry nogami na gładkiej i stabilnej powierzchni, aby
zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej lub powierzchni podłogi.
3. Zamontuj dwa kółka na grzejniku poprzez umieszczenie uchwytów w
kształcie łuku pomiędzy najbardziej zewnętrznymi żebrami po każdej
stronie grzejnika.
4. Bezpiecznie zamocuj dwa koła jezdne na grzejniku, przykręcając dwie
nakrętki skrzydełkowe na każdej stopie.

5. Obrócić grzejnik w pozycji pionowej po zamontowaniu zespołu kółek.
Prawidłowa pozycja pionowa znajduje się na rys. poniżej.
6. Wyrównaj zespół uchwytu z otworami po obu stronach, aby dokończyć
montaż.

Zestaw kołowy
Opis

Rysunek

Ilość

Koła jezdne

2

Nakrętka skrzydełkowa

2

Wspornik
w kształcie łuku

2

UŻYWANIE GRZEJNIKA
Płytka kontrolna
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Stan pracy – ikona płomienia jest wyświetlana, jeśli grzejnik pracuje
Blokada dla dzieci
Ustawienia
UP (Góra)
Down (Dół)
Przełącznik zasilania
Czasomierz
Tryb Comfort
Tryb Eco
Anti-frost

Panel sterowania grzejnika
●

Naciśnij przycisk ON/OFF

, aby zainicjować ogrzewanie. Gdy grzejnik jest

włączony, domyślnie świeci się ikona ogrzewania
Oznacza to, że grzejnik pracuje w trybie Eco.

.

●

Użyj przycisków Góra

●

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 dowolnego trybu, można nacisnąć
przycisk Ustawienia

i Dół

i ikona trybu Eco

, aby przełączać się między trybami

, poczekać na miganie lampki

, a następnie użyć

przycisków Góra
i Dół
do dostosowania temperatury. Zakres
temperatur wynosi od 15-50°C.
●

Aby ustawić czasomierz , naciśnij przycisk Ustawienia

, gdy ikona

czasomierza
miga użyj przycisków Góra
i Dół
, aby dostosować
czas. Zakres czasomierza to 1- 24 godziny. Podczas ustawiania cyfry będą
migać, a następnie ekran powróci do trybu ogrzewania. Ikona czasomierza

●

nie pojawi się na wyświetlaczu, aby wskazać, że ustawiono czasomierz,
a grzejnik będzie działał aż do upływu wybranego czasu.
Aby ustawić funkcję blokady dziecięcej, naciśnij i przytrzymaj przycisk Góra
. Na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona kłódki
, a panel
sterowania zostanie teraz zablokowany. Aby wyłączyć blokadę przed

●

dziećmi, naciśnij i przytrzymaj przycisk Dół
. 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
wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk
przycisk

. Naciśnij ponownie

, aby ponownie włączyć podświetlenie wyświetlacza.

Tryb Eco – W tym trybie grzejnik pracuje z prędkością mniejszą niż połowa
swojej maksymalnej wydajności. Na przykład, jeśli pełna moc grzejnika
wynosi 2000W, w trybie eco będzie on pracował z mocą 800W.
Tryb Comfort – Gdy grzejnik pracuje w trybie komfortowym pracuje z
pełną mocą, a więc jeśli jest to grzejnik o mocy 2000W to będzie pracował z
mocą 2000W.

Tryb Anti-frost – Ten tryb został specjalnie zaprojektowany, aby zapobiec
zamarzaniu. Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5℃, produkt zacznie
działać. Jeśli temperatura otoczenia wzrośnie bardziej niż 7℃, produkt
automatycznie przestanie ogrzewać.
Sterowanie zdalne – Odległość użycia pilota wynosi 2 m. Wszystkie funkcje
panelu sterowania są takie same jak w przypadku pilota.

Obsługa zdalnego sterowania

●

Naciśnij przycisk ON/OFF

, aby zainicjować ogrzewanie. Gdy grzejnik jest

włączony, domyślnie świeci się ikona ogrzewania
Oznacza to, że grzejnik pracuje w trybie Eco.

.

●

Za pomocą przycisków Góra

●

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 dowolnego z trybów, można
nacisnąć przycisk Ustawienia

i Dół

i ikona trybu Eco

, poczekać na miganie lampki

następnie użyć przycisków Góra
i Dół
Zakres temperatur wynosi od 15-50°C.
●

można przełączać się między

,a

do dostosowania temperatury.

Aby ustawić czasomierz, naciśnij przycisk Ustawienia

, ikona

będzie

migać podczas ustawiania. Użyj przycisków Góra
i Dół
aby
dostosować czas. Zakres czasomierza to 1-24 godziny, a następnie ekran
powróci do trybu grzania.
●

Aby ustawić funkcję blokady dziecięcej, naciśnij i przytrzymaj przycisk

. Na

ekranie pojawi się ikona kłódki
, a panel sterowania będzie teraz
zablokowany, ale pilot zdalnego sterowania nadal działa. 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 ponownie włączyć podświetlenie wyświetlacza.

,

Dane techniczne
Typ

Napięcie

Częstotliwość

Zasilanie

Kategoria

OH-300D-13

220V-240V

50-60Hz

3000W

I

Etykieta ERP
Identyfikator(y) modelu: OH-100DA/OH-150DA/OH-200DA/OH-250DA/OH-300DA
Element
Symbol
Wartość Jedn.
Element
Jedn.
Moc cieplna
Rodzaj doprowadzanego ciepła, tylko dla
OH-100DA-5/OH-150DA-7/OH-200DA-9/OH-250 elektrycznych miejscowych grzejników
DA11/OH250DA-13/OH-300DA-13
pojemnościowych (należy wybrać jeden)
ręczna regulacja ładowania
Nominalna moc
1.0/1.5/2.0/2.5
Pnom
kW ciepła, z wbudowanym
Nie
cieplna
/2.5/3.0
termostatem
ręczna regulacja ładowania ciepła
Minimalna moc
0.4/0.6/0.8/1.
z informacją zwrotną o
cieplna
Pmin
kW
Nie
0/1.0/1.2
temperaturze w pomieszczeniu
(orientacyjnie)
i/lub na zewnątrz
elektroniczna regulacja
Maksymalna ciągła
1.0/1.5/2.0/2.5
ładowania ciepła z informacją
Pmax,c
kW
Nie
moc cieplna
/2.5/3.0
zwrotną o temperaturze w
pomieszczeniu i/lub na zewnątrz
Pomocnicze
moc cieplna wspomagana
zużycie energii
Nie
wentylatorem
elektrycznej
Typ mocy grzewczej/regulacja
Przy znamionowej
elmax
ND.
kW temperatury w pomieszczeniu (należy
mocy cieplnej
wybrać jeden)

Przy minimalnej
mocy cieplnej
W trybie czuwania

elmin

ND.

elSB

0.00089

jednostopniowa moc grzewcza i
kW brak regulacji temperatury
pomieszczenia
Dwa lub więcej stopni ręcznych,
kW bez regulacji temperatury w
pomieszczeniu
z termostatem mechanicznym
regulacja temperatury w
pomieszczeniu
z elektroniczną regulacją
temperatury w pomieszczeniu
elektroniczna regulacja
temperatury w pomieszczeniu
plus zegar dzienny
elektroniczna regulacja
temperatury pomieszczenia plus
tygodniowy czasomierz
Inne opcje sterowania (możliwość
wielokrotnego wyboru)
regulacja temperatury
pomieszczenia, z wykrywaniem
obecności
regulacja temperatury w
pomieszczeniu, z wykrywaniem
otwartych okien
z opcją sterowania na odległość
z adaptacyjnym sterowaniem
rozruchem
z ograniczeniem czasu pracy
temperaturą termometru
kulkowego

Nie

Nie

Tak
Tak
Tak

Tak

Nie

Nie
Tak
Nie
Nie
Nie

Informacja o kontakcie

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod lub przed gniazdkiem.
Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu zasłon lub innych materiałów
łatwopalnych. Używaj tego grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni
lub przymocuj go do ściany, w zależności od sytuacji.

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

