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Ostrzeżenie 
 

• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 

• Produkt powinien być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem. 

• Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie. Nie wolno włączać grzejnika  

z defektami lub uszkodzonym kablem. 

• Zabrania się umieszczania urządzenia w wodzie. 

• Urządzenie należy podłączać tylko do źródła prądu przemiennego. 

• Urządzenie powinno być podłączone do napięcia które wskazano na tabliczce 

znamionowej i opakowaniu. 

• Grzejnik może być podłączony tylko do uziemionego gniazdka. 

• Nie używać niestandardowego zasilacza. 

• Przed podłączeniem grzejnika należy się upewnić, że jest on wyłączony. 

• Nie używać urządzenia na zewnątrz. 

• Chronić urządzenie przed uderzeniami i wysoką wilgotnością. 

• Nie dotykać grzejnika mokrymi rękami. 

• Jeśli na powierzchni grzejnika znajduje się woda, należy go natychmiast wyłączyć. 

• Jeśli grzejnik wpadnie do wody, należy natychmiast go wyłączyć. Zabrania się wkładania 

rąk do wody. Przed następnym użyciem grzejnik powinien zostać sprawdzony przez 

specjalistę. 

• Należy zawsze wyłączać urządzenie po użyciu, przed czyszczeniem lub w przypadku 

stwierdzenia wad. 

• Grzejnika nie można przenosić za przewód. 

• Po wyłączeniu grzejnika należy chwycić ręką wtyczkę i wyciągnąć ją z kontaktu, nie 

wolno ciągnąć za przewód. 

• Nie owijać przewodu wokół urządzenia po użyciu. 

• Jeśli grzejnik nie jest używany, należy ułożyć przewód nie zaginając go. 

• Przewód można wymienić tylko w centrum serwisowym. 

• Do naprawy mogą być używane tylko oryginalne części zamienne. 

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

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo 

nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one instrukcje dotyczące 

użytkowania urządzenia bądź obsługują urządzenie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej 

za ich bezpieczeństwo. 



 
 
Instrukcje bezpieczeństwa 
 

• Urządzenie powinno być podłączone do napięcia które wskazano na tabliczce 

znamionowej i opakowaniu. 

• Nie należy podłączać urządzenia, zanim nie zostanie zamontowane na ścianie lub 

ustawione na kółkach. 

• Nie zakrywać urządzenia podczas pracy. 

• Unikać umieszczania ciał obcych w otworach wentylacyjnych. 

• Zabrania się ciągnięcia i skręcania przewodu. 

 

Przed użyciem 
 

• Wyjąć grzejnik z pudełka 

• Usunąć opakowanie 

• Sprawdzić części instalacyjne 
 

Instalacja  
 
Grzejniki konwektorowe panelowe powinny być montowane na ścianie. Niektóre modele mogą 

również stać na nóżkach. 

 

Montowanie nóżek na płycie bazowej zgodnie ze schematem G1. 

 

W celu uzyskania informacji nt. montażu naściennego, proszę zapoznać się ze schematem G2. 

a. Zdjąć wspornik z obudowy, patrz zdjęcie 1 

b. Nawiercić otwory po obu stronach ściany, a następnie włożyć plastikowe kołki rozporowe do 

środka i zamocować wspornik w ścianie za pomocą śrubokręta, patrz zdjęcie 2 

c. Umieścić grzejnik w odpowiedniej pozycji, tak aby otwory były wyrównane z uchwytem. patrz 

zdjęcie 3 

d. Dokręcić śrubę na wsporniku, aby unieruchomić grzejnik, patrz zdjęcie 4 

Należy zwrócić uwagę na położenie grzejnika względem innych obiektów. 

Zabrania się umieszczania urządzenia pod gniazdkiem. 

Konwektor ma stopień ochrony IP24. 

Jeśli urządzenie zostanie umieszczone w łazience, należy unikać kontaktu wody z jego 

powierzchnią. 
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Używanie urządzenia 
 
Ustawić grzejnik na płaskiej stabilnej powierzchni. 
Przełączyć pokrętło termostatu w pozycję wyłączoną. 
Podłączyć grzejnik do źródła zasilania. 
Ustawić żądaną temperaturę przez przekręcenie termostatu w prawo lub w lewo. Aby 
szybko ogrzać pomieszczenie, należy ustawić termostat na maksymalnym poziomie. Gdy 
tylko zostanie osiągnięta wymagana temperatura, należy obracać termostat w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do usłyszenia kliknięcia. Elementy grzejne 
zostaną wyłączone. Dioda kontrolna również się wyłączy. 
Konwektor włącza się automatycznie po spadku temperatury i automatycznie wyłącza, 
gdy temperatura wzrasta. Utrzymuje dzięki temu komfortową temperaturę otoczenia. 
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas - należy je wyłączyć za pomocą 
wyłącznika zasilania i odłączyć od źródła zasilania. 
Uwaga! Nie zakrywać produktu! Konwektor nie powinien znajdować się pod prysznicem 
lub w basenie. 
 
 
EKRAN DOTYKOWY I OBSŁUGA STEROWANIA ZDALNEGO 
Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.  
Przyciski ekranu dotykowego znajdujące się na urządzeniu odpowiadają funkcjom sterowania 
zdalnego:                  

1. Wyświetlacz  
2. Temperatura 

3. Tryb 
4. Timer 
5. Zasilanie 

 
 

 
 
Zasilanie 
Kiedy urządzenie jest włączone, należy nacisnąć “zasilanie”. Górna część wyświetlacza pokazuje 
temperaturę. Grzejnik pracuje w warunkach niskiej mocy grzewczej.  
 
Tryb 

Naciśnięcie przycisku “tryb” reguluje niską  , lub wysoką temperaturę.  
 
Temperatura 

Naciśnięcie przycisku  pozwala wybrać żądaną temperaturę z zakresu 15°-35°C.  
 
Timer 
Przycisk timera można ustawić tak, aby uruchamiał lub zatrzymywał urządzenie w żądanym czasie, z 
przedziałem czasowym od 1 godziny do 24 godzin. 
 
Dźwięk pracy urządzenia 
Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy po każdym ustawieniu operacji. 

 



Czyszczenie  
Przed czyszczeniem należy poczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie wyłączyć je z sieci. 

Nie używać środków ściernych i rozpuszczalników. Wycierać urządzenie miękką, wilgotną 

szmatką. 

Konieczne jest regularne usuwanie kurzu z powierzchni urządzenia. 

Mycie urządzenia i umieszczanie go w wodzie jest zabronione! 

Jeśli grzejnik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wytrzeć jego powierzchnię i 

umieścić go w pudełku. 

Grzejnik powinien być umieszczony w suchym wentylowanym pomieszczeniu. Należy unikać 

wysokiej wilgotności i mechanicznego oddziaływania na urządzenie. 
 

Model  PN1000AL PN1500AL PN2000AL 

Napięcie  220-240V 220-240V 220-240V 

Częstotliwość  50Hz 50Hz 50Hz 

Moc  500/1000W 750/1500W 1000/2000W 

 

Funkcja Wi-Fi 

1. Za pomocą telefonu zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać "Tuya Smart" w sklepie z 
aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację. 

2. Wybrać swój kod kraju, wprowadzić numer telefonu komórkowego i nacisnąć "Pobierz", 
aby otrzymać wiadomość zawierającą kod weryfikacyjny. 

3. Wprowadzić kod weryfikacyjny w wiadomości i nacisnąć "Zaloguj się", aby zalogować się 
do aplikacji. 

4. Przejść do aplikacji, nacisnąć "dodaj urządzenie" u dołu, jak pokazano na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Istnieją dwie metody połączenia dla aplikacji (tryb hotspot i tryb szybkiego łączenia). Tryb 
szybkiego połączenia jest trybem domyślnym. Użytkownicy mogą nacisnąć w prawym górnym 
rogu aplikacji, aby przełączyć metodę połączenia na tryb hotspot. 

  a. W trybie szybkiego łączenia należy się upewnić, że dioda kontrolna urządzenia szybko 
miga. 

b. W trybie hotspot należy się upewnić, że dioda kontrolna urządzenia miga powoli. 



  c. Jeśli dioda nie miga w sposób opisany powyżej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 

resetowania urządzenia  przez 5 sekund lub dłużej, aż dioda zacznie migać prawidłowo, 
jak pokazano na poniższym rysunku. 

Wybrać sieć Wi-Fi, wprowadzić hasło i nacisnąć "Dalej", jak pokazano na rysunku 2 poniżej. 

  W trybie szybkiego połączenia interfejs aplikacji zmienia się podczas konfiguracji sieci w 
procesie pokazanym na obrazku 3, obrazek 4 pokazuje interfejs po pomyślnym połączeniu 
urządzenia. 

 
 
         Pic 2                     Pic 3               Pic 4 
 

7. Po podłączeniu urządzenia należy nacisnąć przycisk "Urządzenia" u dołu ekranu. Nazwa 
urządzenia pojawi się na liście na obrazku 5. Aby wejść do panelu sterowania inteligentnego 
gniazdka należy dotknąć nazwę urządzenia. 

Uwagi: 

Gdy urządzenie jest w trybie online, na przedniej stronie ikony urządzenia pojawi się zielona 
kropka; 

Gdy urządzenie jest w trybie offline, kropka będzie szara; 

Jeśli urządzenie jest udostępniane innym, pojawi się podwójna pętla. 

 



    

    Pic 5                        Pic 6                        Pic 7 

 

8."Mój profil" to miejsce, w którym użytkownicy mogą zarządzać danymi osobowymi. 
Kluczowe informacje są następujące: patrz rysunek 6: 

 a. Dane osobowe: w tym nazwa konta i numer telefonu komórkowego 

 b. Informacja o wspólnych urządzeniach 

 c. Centrum wiadomości 

 d. Wejdź, aby przesłać opinię 

 e. F.A.Q 

f. Powiązanie telefonu: przy logowaniu się za pomocą konta sieci społecznościowej można 
powiązać swój numer telefonu ze swoim kontem. 

 g. O aplikacji. 

Dodaj udostępnianie: jak pokazano na rysunku, użytkownicy mogą wpisać numer telefonu 
nowego członka i udostępnić mu urządzenie. Nowy członek może sterować urządzeniem za 
pomocą własnego konta, patrz rysunek 7. 

 
Uwaga: nigdy nie pozostawiać grzejnika bez nadzoru! 

Importer zachowuje prawo do zmiany wyglądu i kompletności towaru bez konieczności 

uprzedniego powiadomienia o tym klienta. 

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. 

Uwaga! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane bezpośrednio 

lub pośrednio przez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi, ogólnych zasad 

bezpieczeństwa lub ingerencji w konstrukcję produktu. 
 

Ten znak oznacza, że niniejszy produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi w całej 

UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego płynącego z niekontrolowanego 
usuwania odpadów, należy je poddać recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania 

zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub 

skontaktować się ze sprzedawcą u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt celem poddania go 
bezpiecznemu dla środowiska recyklingowi. 

 
_________________ 
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