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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 



 
 
 

1 
Instrukcje bezpieczeństwa 

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY DF-250W-11 

 

• Przed użyciem uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje.Przed użyciem sprawdź, czy grzejnik i 

wszystkie dostarczone akcesoria są kompletne i nieuszkodzone. 

• Upewnij się, że napięcie jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia. 

• Nie używaj tego urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. 

• Trzymaj urządzenie i kabel z dala od źródeł ciepła, ostrych przedmiotów lub jakichkolwiek czynników 

mogących spowodować uszkodzenie urządzenia. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 

autoryzowanego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia. 

• Przed podłączeniem do sieci elektrycznej upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 

• Gdy urządzenie nie jest używane, a także przed czyszczeniem lub inną konserwacją, wyłącz 

urządzenie i odłącz je od zasilania. 

• Aby odłączyć urządzenie od zasilania, najpierw wyłącz je, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

Nie ciągnij za przewód w celu odłączenia urządzenia od prądu. 

• Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym. 

• Nie używaj grzejnika w miejscach, w których używa się lub przechowuje benzynę, farbę lub inne 

łatwopalne płyny. 

• Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. 

• Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj urządzenia. 

• Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie należy w żaden sposób blokować wlotów ani wylotów 

powietrza w urządzeniu. 

• Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. 

• Nie dopuść do przedostania się żadnych  przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub 

wyciągowych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie 

urządzenia. 

• Zawsze przed uruchomieniem lub użyciem jakiegokolwiek przełącznika na produkcie lub przed 

dotknięciem wtyczki i gniazdka upewnij się, że twoje dłonie są suche. 

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź przez osoby bez doświadczenia i 



 
 
 

wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie właściwego 

użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

• Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

• Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. 

• Najczęstszą przyczyną przegrzania jest osadzanie się kurzu lub kłaczków w urządzeniu. Regularnie 

usuwaj te osady: wyłącz urządzenie, odłącz je od prądu, a następnie odkurz otwory wentylacyjne i 

kratki urządzenia. 

• Nie umieszczaj grzejnika na dywanie. Nie umieszczaj kabla pod dywanem. Umieść przewód z dala 

od miejsc, przez które się przechodzi, gdyż w przeciwnym razie można o niego zahaczyć i upaść. 

• Nie używaj grzejnika w pobliżu prysznica, wanny lub basenu. 

• Nie odkładaj grzejnika na miejsce przechowywania, dopóki urządzenie nie ostygnie; nieużywany 

grzejnik przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. 

• To urządzenie jest wypełniona określoną i właściwą ilością specjalnego oleju. Naprawy wymagające 

otwarcia zbiornika oleju mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub autoryzowanego 

serwisanta.  W przypadku wycieku oleju skontaktuj się z producentem, lub autoryzowanym 

serwisantem. 

• Przy złomowaniu urządzenia należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji oleju. 

 

2 
Specyfikacja techniczna 

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY DF-250W-11 

 

Model DF-250W-11 

Moc znamionowa: 2500 W 

Napięcie znamionowe: 220-240 V 

Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz 

Klasa zabezpieczeń: I 

 



 
 
 

3 
Budowa urządzenia 

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY DF-250W-11 

 

1. Panel sterujący i wyświetlacz LED 

2. Uchwyt 

3. Schowek na przewód elektryczny 

4. Żeberka grzejnika 

5. Włącznik główny 

6. Płytka kółek 

7. Kółko 

8. Pilot zdalnego sterowania 

 

 

4 
Budowa urządzenia 

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY DF-250W-11 

 

1. Aby zapobiec uszkodzeniom, umieść grzejnik do góry nogami na miękkiej powierzchni (na przykład 

na dywanie). 

2. Zamocuj koła na dwóch płytach za pomocą nakrętek kołpakowych. 

3. Włóż haczyk w kształcie litery U do płytki kół i przymocuj do grzejnika za pomocą nakrętek 

motylkowych. 

4. Ustaw grzejnik w prawidłowej pozycji. Odczekaj jedną minutę przed podłączeniem grzejnika do 

prądu. 



 
 
 

 

5 
Sposób użycia 

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY DF-250W-11 

1. Objaśnienia symboli na wyświetlaczu LED 

  - Niska moc grzewcza 

  – Wysoka moc grzewcza 

  - Temperatura 

  - Czasomierz 

 

2. Sposób użycia 

1. Podłącz urządzenie do zasilania. 

2. Włącz włącznik główny (nr. 5), aby włączyć urządzenie (tryb czuwania). 

3. Naciśnij przycisk „ON/OFF” na panelu sterowania lub na pilocie, co spowoduje przejście urządzenia 

w stan pracy o niskiej mocy grzewczej ( ) 



 
 
 

4. Naciskaj przycisk „Power”, aby wybrać funkcję: niska moc grzewcza “  ” - wysoka moc grzewcza 

“  ” 

Ustawienie mocy grzewczej: 

0 Wyłączone 

 1400 W 

 2400 W 

 

5. Naciskaj przycisk „MODE” (tryb), aby wybrać funkcje Timer “  ”  i ustawienia temperatury 

“  ”: 

Ustawienie timera: Naciśnij przycisk „MODE”. Gdy symbol timera “  ” miga, za pomocą 

przycisków „+” lub „-” ustaw zegar w zakresie 0-24 godzin. 

 

 

 

  Ustawienia temperatury: Naciśnij przycisk “MODE”. Gdy symbol  temperatury “  ” miga, za  

  pomocą przycisków „+” lub „-” ustaw temperaturę w zakresie 150C to 480C. 

6. Aby wyłączyć urządzenie, ustaw włącznik główny (5) w pozycji 0. Następnie odłącz urządzenie od 

zasilania. 

 

 

Jeśli ustawiasz timer w stanie czuwania, urządzenie zacznie grzać o ustawionym 

czasie. Jeśli ustawiasz timer, gdy urządzenie pracuje, grzejnik zacznie grzać o 

ustawionym czasie. 

Te same ustawienia możesz wprowadzić za pomocą pilota zdalnego sterowania 

• Upewnij się, że bateria (2 x AAA, brak w zestawie) jest prawidłowo zainstalowana w pilocie. 

• Zasięg działania pilota to maksymalnie 4 metry. 



 
 
 

6 
Konserwacja i przechowywanie 

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY DF-250W-11 

• Konserwacja  

1. Zawsze odłączaj urządzenie i odczekaj, aż całkowicie ostygnie przed podjęciem jakichkolwiek 

czynności konserwacyjnych. 

2. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z kratek. 

3. Oczyść obudowę urządzenia wilgotną szmatką, a następnie wysusz suchą szmatką. Nigdy nie 

zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie pozwól, aby woda dostała się do wnętrza urządzenia. 

  

• Przechowywanie  

1. Zawsze odłączaj urządzenie i odczekaj, aż całkowicie ostygnie przed podjęciem jakichkolwiek czynności 

konserwacyjnych. 

2. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z kratek. 

3. Oczyść obudowę urządzenia wilgotną szmatką, a następnie wysusz suchą szmatką. Nigdy nie zanurzaj 

urządzenia w wodzie ani nie pozwól, aby woda dostała się do wnętrza urządzenia. 

• Zabezpieczenie w razie upadku: 

To urządzenie jest wyposażone w mechanizm zabezpieczający, które wyłączy grzejnik w przypadku 

przypadkowego przewrócenia. Aby zrestartować urządzenie, odłącz wtyczkę od zasilania na kilka 

minut, usuń przyczynę przewrócenia, a następnie ponownie podłącz urządzenie. Jeśli nie uda się 

włączyć urządzenia, poproś wykwalifikowanego technika o sprawdzenie urządzenia i naprawę. 

 

• Zabezpieczenie w razie przegrzania: 

Grzejnik jest wyposażony w mechanizm zabezpieczający, który wyłącza urządzenie w przypadku 

przegrzania. Jeśli mechanizm zabezpieczający włączył się, wyłącz grzejnik, odłącz go od zasilania i 

odczekaj, aż całkowicie ostygnie. Następnie  sprawdź, czy wlot lub wylot powietrza nie są 

zablokowane, po czym spróbuj ponownie uruchomić grzejnik. Jeżeli grzejnik nie działa lub 

mechanizm zabezpieczający ponownie go wyłącza, należy oddać grzejnik do najbliższego punktu 

serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Recykling (utylizacja produktu po zakończeniu jego eksploatacji) 
 
Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z 
odpadami domowymi. Oddaj produkt do odpowiedniej placówki w celu 
recyklingu. Skontaktuj się z samorządem lokalnym, aby uzyskać porady 
dotyczące recyklingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C.  

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.cronos.pl 

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 

Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 

City,China 

 

 


