
 

 
 

ELEKTRYCZNY PANEL GRZEWCZY 

GPH-20D 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. 



 
 
 

1 
Instrukcje bezpieczeństwa 

ELEKTRYCZNY PANEL GRZEWCZY Z WIFI GPH-20D 

 

 Przed przystąpieniem do użytkowania panelu grzewczego koniecznie przeczytaj całą instrukcję. 

Zachowaj instrukcję obsługi i przekaż ją wraz z urządzeniem nowemu użytkownikowi. 

 Przed użyciem sprawdź, czy grzejnik i wszystkie dostarczone akcesoria są kompletne i 

nieuszkodzone. 

 Zamontuj grzejnik zgodnie z instrukcją montażu. Podłącz grzejnik do gniazda zasilania spełniającego 

następujące wymagania: AC 230V, częstotliwość 50/60 Hz. 

 Grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać na zewnątrz! 

 Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania. Przechowuj grzejnik w miejscu 

niedostępnym dla dzieci: ryzyko poparzenia. 

 Nie używaj zewnętrznego sterownika do obsługi grzejnika. Nie wprowadzaj ustawienia włączenia 

grzejnika na czas, kiedy będzie on pozostawiony bez nadzoru. 

 Nie używaj grzejnika w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych: ryzyko pożaru lub 

wybuchu. 

 Wkładanie przedmiotów do kratki ochronnej grzejnika jest surowo zabronione: ryzyko porażenia 

prądem. 

 Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ nagrzewa się ona podczas pracy grzejnika: ryzyko 

poparzenia. Poczekaj, aż grzejnik ostygnie, zanim go wyłączysz i odłożysz do miejsca 

przechowywania. 

 Odłącz grzejnik, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. 

 Przed każdym użyciem elektrycznego grzejnika upewnij się, że jest on w dobrym stanie i nie ma 

uszkodzeń. Nie podłączaj ani nie używaj grzejnika, jeśli obudowa, przewód lub wtyczka są 

uszkodzone. 

 Jeśli grzejnik zostanie upuszczony lub uderzony, element grzejny może ulec uszkodzeniu. Przed 

każdym użyciem sprawdź, czy element grzejny nie jest uszkodzony. Nie używaj grzejnika, jeśli 

element grzejny jest uszkodzony. 

 Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed przenoszeniem lub czyszczeniem grzejnika. Aby odłączyć grzejnik 

od zasilania, najpierw wyłącz urządzenie przełącznikiem, a dopiero potem wyjmij wtyczkę. Nie 

ciągnij za kabel. 



 
 
 

 Demontaż elektrycznego grzejnika bez zezwolenia jest surowo zabronione. Jeśli grzejnik jest 

uszkodzony, wezwij profesjonalny personel serwisowy. 

 Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 

 Podczas użytkowania nie dotykaj powierzchni urządzenia gołą skórą: ryzyko poparzenia. 

 Nie podłączaj innych urządzeń do gniazdka, do którego podłączony jest grzejnik: ryzyko pożaru z 

powodu nadmiernego obciążenia. 

 OSTRZEŻENIE: nigdy nie zakrywaj grzejnika. Zakrycie grzejnika grozi przegrzaniem i 

pożarem. 

 Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym. 

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

autoryzowanego serwisanta lub osoby o porównywalnych kwalifikacjach. 

 Unikaj używania przedłużacza, ponieważ przedłużacz może się przegrzać i stwarzać ryzyko pożaru. 

 Grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych, wilgotnych 

pomieszczeniach. Nigdy nie umieszczaj grzejnika w miejscu, z którego mógłby wpaść do wanny ani 

do żadnego innego z pojemnika na wodę. 

 Nie używaj grzejnika w pobliżu prysznica, wanny lub basenu. 

 Dzieci poniżej 3 r.ż. nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru. 

 Dzieci w wieku do 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie jedynie pod warunkiem, że zostało 

ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianym dla niego właściwym położeniu roboczym 

oraz pod warunkiem, że dzieci są pod nadzorem lub zostały dokładnie poinstruowane w zakresie 

użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w 

wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać urządzenia do prądu, regulować ustawień, ani czyścić 

urządzenia czy wykonywać prac konserwacyjnych. 

 Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach 

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, 

jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane o użytkowaniu urządzenia w sposób 

bezpieczny oraz jeśli rozumieją powiązane zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. 

Dzieci nie mogą czyścić urządzenia i przeprowadzać czynności konserwujących bez nadzoru. 

 OSTRZEŻENIE: Niektóre części tego urządzenia mogą stawać się bardzo gorące i powodować 

oparzenia. Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, w których przebywają dzieci i 

osoby szczególnie narażone lub wymagające opieki. 



 
 
 

2 
Instrukcja montażu 

ELEKTRYCZNY PANEL GRZEWCZY Z WIFI GPH-20D 

 

 Przed montażem sprawdź, czy wszystkie części są kompletne, a produkt nieuszkodzony. 

 Jeśli chcesz używać elektrycznego grzejnika jako urządzenia wolnostojącego, przymocuj do niego 

nóżki dołączone do zestawu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Upewnij się, że grzejnik 

jest zamontowany na równej, stabilnej i czystej powierzchni. 

 

 

A. MONTAŻ WOLNOSTOJĄCY 

 

1. Połóż produkt do góry nogami na miękkiej bawełnianej tkaninie lub dywanie. 

2. Przymocuj nóżki do podstawy grzejnika za pomocą dostarczonych śrub. Wyrównaj otwory w 

podstawie z otworami w nóżkach, przełóż śruby przez otwory i dokręć śrubokrętem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. MONTAŻ ŚCIENNY 

Uchwyt typu 4-hakowego 

1. Wyjmij 4 wsporniki, 6 korków rozporowych i 6 wkrętów z pudełka. Następnie przymocuj 2 wsporniki 

do ściany, zachowując odległości przedstawione na rysunku poniżej.  

 



 
 
 

 

2. Zamocuj 2 wsporniki na dolnej części produktu, jak pokazano na poniższym obrazku.  

 

 

3. Przytrzymaj produkt za boczną krawędź i spójrz na położenie otworu w ścianie względem tylnej 

pokrywy. Następnie przesuń urządzenie w kierunku wsporników i dopasuj. Montaż ścienny jest 

zakończony, jak pokazano na poniższym obrazku. 

  



 
 
 

3 
Użytkowanie grzejnika 

ELEKTRYCZNY PANEL GRZEWCZY Z WIFI GPH-20D 

WYŚWIETLACZ 

 

 

A. WiFi. 

B. Stan pracy –wyświetla się ikona: urządzenie grzeje, brak ikony: urządzenie nie grzeje.  

C. Blokada przycisków. 

D. Czasomierz (timer). 

E. Tryb Komfort. 

F. Tryb Eco. 

G. Tryb Przeciw Zamarzaniu 

H. Ustawienia. 

I. W górę. 

J. W dół. 

K. Włącznik/ustawienia WiFi.                                                                                      

 

Uwaga: 

Przed wierceniem upewnij się, że na ścianie nie ma kabli ani rur, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętaj, 

że śruby na ścianie powinny być dobrze dokręcone i stabilne, aby zapewnić bezpieczny montaż 

ścienny elektrycznego grzejnika. Zachowaj bezpieczne odległości podane poniżej. 



 
 
 

STEROWANIE GRZEJNIKIEM 

1. Po włączeniu grzejnik wyda sygnał dźwiękowy. Grzejnik uruchamia się w trybie czuwania, 

wyświetlając ikonę  WiFi  oraz aktualną temperaturę w pomieszczeniu . 

2. Aby rozpocząć grzanie, włącz włącznik . Przy pierwszym użyciu zobaczysz ikonę ogrzewania  i 

ikonę trybu ECO . Oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie ECO. Grzejnik posiada 

funkcję pamięci: przy kolejnym włączeniu, urządzenie będzie pracować w ostatnio używanym trybie: 

 lub  lub . 

Uwaga: Funkcja pamięci: jeśli podłączysz grzejnik do sieci bezprzewodowej, możesz sterować nim 

za pomocą telefonu z dowolnego miejsca na świecie. 

3. Aby zmienić tryb ogrzewania, naciskaj przyciski W GÓRĘ  i W DÓŁ , aby przełączać tryby:  

Tryb ECO  , Ttryb Komfort oraz Tryb Przeciw Zamarzaniu  .  

4. Aby dostosować temperaturę w dowolnym trybie, naciśnij przycisk ustawień . Kiedy zamruga 

dioda świetlna , wciśnij przycisk W GÓRĘ i W DÓŁ , aby ustawić temperaturę. Zakres 

temperatur wynosi od 5°C do 50°C. 

Uwaga: W trybie Przeciw Zamarzaniu nie można regulować temperatury! 

5. Aby ustawić czas (timer), naciśnij przycisk ustawień , gdy lampka zacznie migać. Następnie 

użyj przycisków W GÓRĘ  i W DÓŁ , aby ustawić czas. Zakres ustawień timera wynosi od 1 

do 24 godzin. Podczas ustawiania cyfry będą migać, a następnie ekran powróci do wyświetlania 

trybu ogrzewania. Ikona timera  na ekranie oznacza, że czas został ustawiony. Grzejnik będzie 

grzał do momentu upłynięcia ustawionego czasu.  

6. Aby uruchomić blokadę dziecięcą, naciśnij i przytrzymaj przycisk W GÓRĘ . Na ekranie pojawi 

się ikona kłódki , a panel sterowania zostanie zablokowany. Aby wyłączyć blokadę, naciśnij i 

przytrzymaj przycisk W DÓŁ . Ikona kłódki zniknie, co oznacza, że można ponownie używać 

panelu sterowania. 

7. Długie naciśnięcie przycisku ustawień  wyłączy wszystkie światła wyświetlacza. Naciśnij 

dowolny klawisz, aby oświetlić ekran wyświetlacza. Produkt przechodzi w tryb słabego oświetlenia 

po naciśnięciu przycisku stop (naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 30 sekund). W trybie słabego 

oświetlenia możesz sterować urządzeniem za pośrednictwem aplikacji. Urządzenie nie będzie 

wydawało sygnałów dźwiękowych. 

 



 
 
 

PODŁĄCZANIE DO SIECI WIFI 

1. Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji Smart Life na smartfon lub tablet. Możesz znaleźć 

aplikację, skanując poniższy kod QR lub wpisując hasło „Smart Life” w Google Play lub w Apple App 

Store. 

 

  

 

2. Pobierz i zainstaluj aplikację. Jeśli nie masz jeszcze konta Smart Life, będziesz musiał utworzyć 

konto, klikając przycisk Zarejestruj. 

 

 

Urządzenie automatycznie określi Twój kraj, ale w razie potrzeby możesz to zmienić. Wpisz swój numer 

telefonu lub adres e-mail. Jeśli podasz numer telefonu, na Twój telefon zostanie wysłany numer 

weryfikacyjny: wprowadź ten numer, aby zweryfikować konto, a następnie utwórz hasło. Jeśli wpiszesz swój 

adres e-mail, będziesz musiał tylko utworzyć hasło. 

 

3. Aby dodać swój klimatyzator do aplikacji, najpierw należy połączyć go z siecią wifi. Migająca ikona 

wifi informuje, że grzejnik jest połączony z wifi . Jeśli ikona nie miga, przejdź do trybu czuwania i 

przytrzymaj przycisk  przez trzy sekundy. 

4. Kiedy ikona  miga, przejdź do aplikacji i naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie”. Wybierz typ 

urządzenia (Małe urządzenia > Klimatyzator) i potwierdź, że wskaźnik miga. Zostaniesz następnie 

poproszony o wprowadzenie hasła do wifi. Pozwala to aplikacji zlokalizować klimatyzator za pomocą 

sieci wifi. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

5. Aplikacja wyświetli ekran łączenia z siecią. 

 

 

  

 

 

UWAGA! jeśli występują problemy z połączeniem 

klimatyzatora z wifi, naciśnij przycisk   i 

przytrzymaj przez 3 sekundy. Włączy się drugi tryb 

łączenia. Klimatyzator ma dwa tryby łączenia: jeden, 

w którym ikona  miga powoli (raz na sekundę) 

oraz drugi,  w którym ikona  miga szybko (trzy 

razy na sekundę). Większość urządzeń połączy się 

z siecią w trybie szybkiego migania ikony. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

6. Po połączeniu z siecią klimatyzator wyda sygnał 

dźwiękowy, a ikona   będzie świecić nieprzerwanie.  

 

Aplikacja potwierdzi, że klimatyzator został dodany. Możesz 

teraz nadać urządzeniu własną nazwę, udostępnić ją 

członkom rodziny lub przejść dalej do ustawień 

harmonogramu chłodzenia. 

 

 

4 
Obsługa ablikacji Smart Life 

ELEKTRYCZNY PANEL GRZEWCZY Z WIFI GPH-20D 

 

Możesz używać aplikacji do sterowania wieloma urządzeniami. Stan twoich urządzeń jest wyświetlany na 

liście urządzeń: 

 Offline (urządzenie jest wyłączone przełącznikiem ściennym / kołyskowym) 

 Wyłączony (urządzenie jest w trybie czuwania) 

 Włączony (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 

 

 

 

 



 
 
 

OBSŁUGA GRZEJNIKA ZA POMOCĄ APLIKACJI 

 
 

Możesz zmienić bieżący tryb grzejnika, dotykając przycisków trybu. Możesz dostosować 

temperaturę trybu za pomocą przycisków + i –, gdy jesteś w tym trybie. 

 

PLANOWANIE OGRZEWANIA 

Możesz zaprogramować ogrzewanie, tworząc harmonogram „zdarzeń”, w których grzejnik włącza się lub 

wyłącza. Zdarzenia te mogą mieć charakter tymczasowy, np. ustawienie timera, lub mogą się powtarzać, 

dzięki czemu grzejnik włącza się co tydzień o tej samej porze. Możesz ustawić nieograniczoną liczbę 

zdarzeń pozwalających na włączanie i wyłączanie grzejnika w przeciągu tygodnia. 

 



 
 
 

Dla każdego wydarzenia musisz ustawić czas rozpoczęcia. Następnie określ, czy chcesz, aby zdarzenie się 

powtarzało. Wybierz "Tylko raz", jeśli chcesz ustawić timer jednorazowo. Jeśli chcesz, aby wydarzenie się 

powtarzało, wybierz dni, w których ma się to odbywać. Na koniec określ, czy chcesz włączyć, czy wyłączyć 

grzejnik. Na każdym etapie należy potwierdzić ustawienia, a następnie nacisnąć Zapisz, aby zachować 

zdarzenie. 

 

Wszystkie zaprogramowane zdarzenia pojawią się w harmonogramie. Możesz 

aktywować i dezaktywować zdarzenia za pomocą przełącznika dwustabilnego. 

Możesz także usuwać wydarzenia, przesuwając palcem w lewo i naciskają „Usuń”. 

 

 

 

Grzejnik wyda sygnał dźwiękowy, gdy rozpocznie nowe zdarzenie ogrzewania. Grzejnik będzie ogrzewał w 

trybie, w którym był ostatnio ustawiony: nie można zaplanować zmian trybu. Uwaga: jeśli zmienisz 

ustawienie grzejnika podczas zdarzenia – tj. włączysz go w momencie, gdy było zaplanowane wyłączenie – 

grzejnik pozostanie w tym ustawieniu do następnego zaplanowanego zdarzenia. 

 

Inteligentne funkcje (funkcje Smart) 

 

Sekcja „Smart” w aplikacji Smart Life pozwala na dodawanie funkcji, dzięki którym 

obsługa twojego klimatyzatora jest łatwiejszą i bardziej intuicyjna. Dostęp do sekcji 

Smart można uzyskać, naciskając ikonę Smart   znajdującą się na dole ekranu 

aplikacji. 

 

 

 Scenariusze 

 

 

 



 
 
 

Scenariusze to konfigurowalne polecenia, które łączą wszystkie urządzenia w celu wykonania określonych 

czynności. Pojawiają się jako skróty w aplikacji, które możesz wywołać, dotykając obrazu. Jest to szybki i 

łatwy sposób koordynowania ogrzewania. Możesz, na przykład, stworzyć scenariusz „Zwiększenie 

ogrzewania” i jednym dotknięciem włączyć wszystkie grzejniki dodane do scenariusza, aby pracowały w 

trybie wysokiej mocy przy temperaturze 5°C. 

 

Aby utworzyć nowe scenariusze, naciśnij przycisk   na ekranie Scenariuszy. Możesz dodać dowolną liczbę 

grzejników do scenariusza. Możesz kontrolować włączanie i wyłączanie urządzeń, tryb działania i 

temperaturę. Do scenariusza można dodać dowolne urządzenie sterowane przez aplikację Smart Life. 

 

 Tryb automatyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb automatyczny pozwala na skonfigurowanie działań wyzwalanych przez czynniki zewnętrzne. Czynniki 

te obejmują pogodę, temperaturę, wilgotność, zachód słońca, wschód słońca i lokalizację użytkownika. 

Możesz dodać wiele działań i wiele czynników dla każdego zdarzenia w trybie automatycznym, co oznacza 

możliwość takiego ustawienia grzejników, że, np. gdy pada śnieg, wszystkie grzejniki będą ustawione na 

21°C, gdy wrócisz do domu. Aby utworzyć nowe scenariusze, naciśnij przycisk znajdujący się na ekranie 

Scenariusze. 

 

 Integracja głosowa 

 

Aplikacja Smart Life jest kompatybilna zarówno z Amazon Alexa i Google Home. Aby połączyć aplikacje, 

najpierw pobierz opcję Smart Life na swoją aplikację Alexa lub Google Home. Następnie możesz połączyć 

swoją aplikację Alexa lub Google Home z aplikacją Smart Life. W zależności od urządzenia aplikacja do 

sterowania głosem automatycznie je wykryje lub będziesz musiał wykonać odpowiednie czynności. 

 

Kiedy już włączysz opcję Smart Life na jednej z wyżej wymienionych aplikacji i połączysz ją z aplikacją 

Smart Life, powinieneś otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy dodasz nowy klimatyzator lub 

scenariusz. Powiadomienie będzie zawierało informacje o tym, co należy powiedzieć, aby sterować 

grzejnikiem lub scenariuszem za pomocą głosu. 



 
 
 

Szybką instrukcję integrowania aplikacji Smar tLife z Google Home znajdziesz w sekcji FAQ . Naciśnij  

następnie           

                . 

Przykładowe polecenia: 

 

 OK włącz szklany panel grzewczy * 

      • Alexa, wyłącz szklany panel grzewczy 

 OK ustaw szklany panel grzewczy na 25 stopni 

      • Alexa, szklany panel grzewczy na 9 stopni 

 OK włącz Tryb Komfort ** 

 

* gdy szklany panel grzewczy jest tym urządzeniem, które nazwałeś grzejnikiem w aplikacji SmartLife 

** gdy Tryb Komfort to nazwa scenariusza stworzonego w aplikacji SmartLife 

 

Komunikaty mogą uledz zmianie. Najnowsza instrukcja obsługi z aktualnymi komunikatami na stronie 

www.new-electric..pl 

 

 Dzielenie kontroli między użytkownikami 

Możesz dzielić kontrolę nad swoimi urządzeniami z członkami rodziny. Przejdź do  i wybierz opcję 

„Zarządzanie rodziną”, a następnie dodaj członka rodziny. Wpisz adres e-mail lub numer telefonu nowego 

członka rodziny, aby wysłać mu zaproszenie. Pamiętaj, że możesz udostępniać kontrolę urządzenia tylko 

numerom i adresom e-mail, które są połączone z urządzeniami kompatybilnymi z aplikacjami, tj. z 

odpowiednimi smartfonami lub tabletami. 

 

Podczas dodawania nowego członka rodziny możesz określić, czy chcesz ustawić go jako administratora. 

Członkowie dodani jako administratorzy będą mieli wszystkie uprawnienia rodzinne, w tym możliwość 

usunięcia rodziny. Członkowie bez uprawnień administratora mogą kontrolować scenariusze i urządzenia, 

ale nie mogą ich dodawać ani usuwać. 

 

 FAQ – Często Zadawane Pytania 

Odpowiedź na często pojawiające się pytania znajdziesz w sekcji FAQ aplikacji. Naciśnij , a następnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5 
Dane techniczne 

ELEKTRYCZNY PANEL GRZEWCZY Z WIFI GPH-20D 

Typ Napięcie Częstotliwość Moc Kategoria 

GPH-10D 230V 50/ 60 Hz 1000W I 

GPH-15D 230V 50/ 60 Hz 1500W I 

GPH-20D 230V 50/ 60 Hz 2000W I 

 

6 
Etykieta ERP 

ELEKTRYCZNY PANEL GRZEWCZY Z WIFI GPH-20D 

Nazwa modelu: GPH-20 

Zawartość Symbol Wartość Jednostka Element Jednostka 

Moc grzewcza Rodzaj doprowadzanego ciepła w przypadku 

elektrycznych zasobnikowych miejscowych 

ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jeden) 

Nominalna moc cieplna Pnom 2,0 kW 
ręczna regulacja dopływu ciepła ze 

zintegrowanym termostatem 
Nie 

Minimalna moc cieplna 

(orientacyjna) 
Pmin 1,00 kW 

ręczna regulacja dopływu ciepła z 

informacją zwrotną o temperaturze 

pokojowej i/lub zewnętrznej 

Nie 

Maksymalna stała moc 

cieplna 
Pmax,c 2,0 kW 

elektroniczna regulacja dopływu ciepła z 

informacją zwrotną o temperaturze 

pokojowej i/lub zewnętrznej 

Nie 

Dodatkowe zużycie 

energii elektrycznej 
   moc grzewcza wspomagana wentylatorem Nie 

Przy nominalnej mocy 

cieplnej 
elmax Nie dotyczy kW 

Rodzaj regulacji mocy cieplnej/temperatury 

pomieszczenia (wybierz jeden) 

Przy minimalnej mocy 

cieplnej 
elmin Nie dotyczy kW 

jednostopniowa moc grzewcza i brak 

regulacji temperatury w pomieszczeniu 
Nie 

W trybie gotowości: elSB 0,00089 kW 

co najmniej dwa poziomy ustawiane 

ręcznie, bez regulacji temperatury w 

pomieszczeniu 

Nie 

    
mechaniczna regulacja temperatury 

pomieszczenia za pomocą termostatu 
Nie 

    
elektroniczna regulacja temperatury 

pomieszczenia 
Nie 



 
 
 

    
elektroniczna regulacja temperatury 

pomieszczenia oraz programator dobowy 
Tak 

    

elektroniczna regulacja temperatury 

pomieszczenia oraz programator 

tygodniowy 

Tak 

    
Inne opcje sterowania (możliwość wielokrotnego 

wyboru) 

    
regulacja temperatury w pomieszczeniu z 

czujnikiem obecności 
Nie 

    
regulacja temperatury w pomieszczeniu z 

czujnikiem otwartego okna 
Nie 

    opcja zdalnego sterowania Tak 

    adaptacyjna kontrola uruchamiania Nie 

    ograniczenie czasu pracy Nie 

    czujnik temperatury typu black bulb Nie 

Dane kontaktowe  

 

7 
Czyszczenie i konserwacja 

ELEKTRYCZNY PANEL GRZEWCZY Z WIFI GPH-20D 

 

 Konserwacja  

Zawsze odłączaj urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed podjęciem jakichkolwiek 

czynności konserwacyjnych. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z kratek. 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  

Zawsze odłączaj urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed odłożeniem go na miejsce 

przechowywania. Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, włóż je razem z instrukcją 

obsługi do oryginalnego kartonu i przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie kładź 

ciężkich przedmiotów na kartonie podczas przechowywania urządzenia, ponieważ może to 

spowodować uszkodzenie produktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o odpadach 2012/19/EU ten symbol na produkcie 

lub na opakowaniu wskazuje, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy.  

Należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego.  

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym 

negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być 

spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu.  

  

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym 

samorządem lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych. 

 

 

Deklaracja zgodności 

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:  

 

2014/30/EU (EMC)  

2014/35/EU (LVD)  

2011/65/EU (RoHS)  

2009/125/EC (ErP) + Rozporządzenie (EU) 2015/1188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Ningbo Davos Electrical Appliance Co.,Ltd. 

No.588, Jianfu Road, haiyangmiao Village, Fuhai 

Town,315332 Cixi,Ningbo,P. R.China 

 

 


