
 
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ 

CRONOS CH-02 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Z NAMI OSZCZĘDZASZ 50% KOSZTÓW OGRZEWANIA! 
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 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA I INSTALACJI URZĄDZENIA 

  

1. Otwórz opakowanie i wyciągnij panel grzewczy wraz zestawem do montażu ściennego. 

2. Zamontuj odpowiednio części instalacyjne w panelu. 

3. Zaznacz i wywierć w ścianie dwa otwory w odpowiednim miejscu. (Zalecane jest, by panel 

grzewczy znajdował się od 20 do 100cm na ziemią, dla uzyskania najlepszej wydajności.) 
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4. Włóż plastikowe kołki w miejscu dziur. 

5. Wkręć dwa dołączone wkręty w plastikowe kołki. 

6. Aby zamocować panel grzewczy, odpowiednio dopasuj wkręcone śruby do tyłu 

urządzenia.  

7. Aby usunąć panel ze ściany, poruszaj nim aż do momentu znalezienia pozycji 

umożliwiającej odmontowanie urządzenia. 

8. Upewnij się, że kiedy urządzenie jest zamontowane na ścianie, odległość grzejnika do 

podłogi nie jest mniejsza niż 20 cm. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 
     

 

1．Tryb dowolny： 
 

1. Uruchamianie: najpierw włącz przełącznik mechaniczny w z boku urządzenia. Wyświetlacz 

temperatury podświetli się, a ikona  będzie zawsze widoczna (pokaż aktualną temperaturą 
w pokoju), wtedy panel przejdzie w stan czuwania. Następnie, dotknij ikony przycisku 

zasilania : w tym momencie, wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę w pomieszczeniu 

oraz ikonę trybu dowolnego .(Po uruchomieniu, urządzenie będzie ustawione 
automatycznie na temperaturę grzania 35 °C). Jeżeli nie będzie żadnych poleceń, urządzenie 

przejdzie w stan przeciw zamarzaniu w trybie dowolnym, a ikona   będzie podświetlona. 
Na tym etapie, panel grzewczy jest w trybie wolnym, z włączonym zabezpieczeniem 
przeciwko zamarznięciu. 
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2. Tryb dowolny   i tryb tygodniowy   - wybór trybów: kiedy ikona trybu wolnego   

jest podświetlona, naciśnij strzałkę w górę  lub w dół   , a następnie przycisk trybu   

by zatwierdzić wybór; jeśli chcesz się przełączać między trybem dowolnym  a 

tygodniowym , jednak ikona trybu swobodnego nie jest podświetlona, musisz najpierw 

nacisnąć przycisk trybu  by przerwać tryb czuwania, a następnie poruszać się za pomocą 

strzałki do góry  lub w dół  , gdy ikony są podświetlone. 
 

3. Ustawienia trybu dowolnego: naciśnij przycisk trybu , a następnie ikonę trybu wolnego 

 a następnie wybierz przycisk trybu , by wybrać tryb anty zamarzania  lub 

ogrzewania . Podświetlą się wybrane tryby, pozostałe będą zaciemnione. Wybierz tryb 

anty zamarzania , a urządzenie będzie grzało dopiero, kiedy temperatura w pomieszczeniu 
spadnie do 5°C, a przestanie, gdy temperatura ta osiągnie 10°C. Podczas ogrzewania, 

podświetli się ikona , a w momencie zatrzymania grzania – przestanie się świecić. 
 

4. Ustawienia temperatury: naciśnij przycisk zmiany temperatury , kiedy się podświetli, 

wybierz przycisk strzałki w górę  lub dół , a urządzenie automatycznie zatwierdzi 
temperaturę po 10 sekundach.(Temperatura może być ustawiona wyłącznie w trybie 

ogrzewania ; w trybie przeciw zamarznięciu  jest domyślnie ustawiona na 5°C) Panel 
grzewczy pracuje w zakresie temperatury od -20 do 50°C i temperatura grzania może być 
ustawiona między 15, a 50 °C. Kiedy temperatura w pokoju będzie pokrywać się z 

temperaturą ustawioną na urządzenia, grzejnik automatycznie wyłączy się, a ikona  
przestanie być podświetlona. Kiedy temperatura w pokoju będzie niższa od ustawionej na 

urządzeniu temperatury nawet o 1 stopień, urządzenie wróci do trybu komfortu  i tym 

samym podświetli się ikona ogrzewania . 
 

5. Ustawienia czasowe: po naciśnięciu przycisku ustawienia czasowego , zniknie ikona 

temperatury  i podświetli się środkowa ikona , a panel godzinowy zacznie migać. Za 

pomocą strzałek  i  ustal godzinę w trybie 24-godzinnym. Naciśnij ponownie przycisk 

godzin  i gdy zacznie mrugać minutnik, ponownie za pomocą strzałek  i  ustal 
minutnik. W trybie przeciwko zamarzaniu, po upływie ustalonego czasu, urządzenie uruchomi 
tryb grzania. W trybie grzania, po upływie ustalonego czasu, urządzenie przestanie grzać, 
jednocześnie przechodząc w tryb przeciw zamarznięciu. Po zakończeniu ustawień, wróć do 

początkowego menu, a ikona temperatury  znów się podświetli. 
 

6. Zabezpieczenie przeciwko dzieciom: Po tym, jak urządzenie przejdzie w tryb czuwania, po 

minucie automatycznie uruchomi zabezpieczenie przeciwko dzieciom, a ikona  się 

podświetli. Przytrzymaj strzałkę w górę  lub dół , by odblokować zabezpieczenie 
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przeciwko uruchomieniu urządzenia przez dzieci. Po tym, ikona kłódki   nie będzie już 
podświetlona. 

 
7. Tryb otwartego okna: We wszystkich trybach, w których urządzenie uruchamia 
ogrzewanie (tryb komfortu, tryb przeciw zamarzaniu), kiedy w pomieszczeniu zostanie 
otwarte okno, a temperatura w nim spadnie o 5 stopni w ciągu 30 minut, urządzenie 
automatycznie wyłączy ogrzewanie, a na ekranie zostanie podświetlona ikona otwartego . 
Jeśli chcesz, by urządzenie kontynuowało ogrzewanie pomieszczenia, musisz najpierw 

odblokować panel (jeśli jest zablokowany), a następnie przytrzymać strzałkę w górę  lub w 

dół  przez 5 sekund, by wrócić do trybu grzania sprzed włączenia trybu otwartego okna. 
 

8. Wyłączanie urządzenia: Naciśnij przycisk , a panel grzewczy przestanie pracować. 
Wyświetlacz będzie pokazywał wyłącznie temperaturę w pokoju – wszystkie inne ikony nie 
będą podświetlone. (Kiedy planowane jest pozostawienie urządzenia wyłączonego przez 
dłuższy czas, proszę wyłączyć urządzenie mechanicznym przełącznikiem na boku urządzenia). 

 
 

2. Tryb tygodniowy 
 
1.  Włącz zasilanie: najpierw włącz mechaniczny przełącznik z boku, wskaźnik temperatury 

zaświeci się  będzie świecić stale (pokazując aktualną temperaturę w pomieszczeniu), 

urządzenie przejdzie w stan gotowości – naciśnij przycisk : wyświetlacz pokazuje aktualną 

temperaturę otoczenia .(Po włączeniu urządzenia domyślna automatyczna temperatura 

pracy wynosi 35oC, inne ikony nie są wyświetlane). Dotknij przycisku w górę  lub dół  , 

aby przejść do trybu tygodniowego , ikona trybu tygodniowego   błyska, naciśnij 

przycisk trybu : wejdź w stan gotowości trybu tygodniowego  ; tryb numer   ; 

jednocześnie świeci się ikona funkcji przeciw zamarzaniu  . 

2.  Tryb tygodniowy  i tryb zwykły : Kiedy tryb zwykły  albo tryb tygodniowy  jest w 

stanie migania, naciśnij w górę  lub w dół  , aby przełączyć, następnie wciśnij przycisk 

trybu, aby potwierdzić; w przypadku kiedy ikona trybu zwykłego  albo ikona trybu 

tygodniowego  nie miga, naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij w górę  albo w dół 

 , aby włączyć dany tryb. 
 

3. Ustawienie trybu: w trybie gotowości trybu tygodniowego naciśnij przycisk trybu , 

tydzień  miga, naciśnij w górę  albo w dół  , aby wybrać dzień tygodnia, później 

naciśnij przycisk trybu , tryb P1 miga, naciśnij w górę lub w dół   , możesz ustawić 

swój tryb pracy P1-P5, później naciśnij , aby potwierdzić, wybrany tydzień i numer trybu 
będą wyświetlane długo.   
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4.Ustawienie czasu: przycisk , tydzień  miga, naciśnij  albo w dół  , aby ustawić 

dzień tygodnia, później naciśnij  00: miga, naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby ustawić 

czas 1-24h , a następnie wciśnij przycisk w górę  lub w dół  Można ustawić 0-59 minut.
  

5.Ustawienie temperatury: Wciśnij przycisk temperatury , zacznie migać, wciśnij w górę lub 

w dół , aby ustawić temperaturę w zakresie 15-50oC. Gdy temperatura otoczenia jest równa 
ustawionej temperaturze, grzejnik przestaje grzać. Gdy temperatura otoczenia jest niższa od 
ustawionej temperatury o 1 stopień, ogrzewanie zostaje wznowione. (Uwaga: Ustawiona wartość 

temperatury jest temperaturą roboczą trybu ogrzewania , a tryb przeciw zamarzaniu  
automatycznie przyjmuje wartość 5 stopni C). 
 
6. Funkcja blokady rodzicielskiej: po przejściu produktu w tryb gotowości na 1 minutę, nastąpi 

automatyczne zablokowanie i ikona blokady rodzicielskiej  będzie świecić; długie 

przytrzymanie w górę  lub w dół  przez 5 sekund spowoduje dezaktywację blokady, ikona  
blokady rodzicielskiej zgaśnie. 
 
7. Funkcja otwierania okna: we wszystkich trybach ogrzewania (tryb komfortu, tryb 
ekonomiczny, tryb oszczędzania energii, tryb przeciwmrozowy), gdy okno pokoju jest otwarte, a 
temperatura w pomieszczeniu spada o 5 stopni w ciągu 30 minut, urządzenie automatycznie 
zatrzymuje ogrzewanie a okno otworzy się na wyświetlaczu. Ikona funkcji  zaświeci się. Jeśli 
chcesz wznowić prace związane z ogrzewaniem, musisz najpierw odblokować (jeśli jest 

zablokowany), a następnie nacisnąć i przytrzymać w górę  lub w dół  przez 5 sekund, aby 
powrócić do trybu roboczego sprzed otwarcia okna. 
 

To urządzenie może automatycznie zapamiętać ustawiony program. Dopóki zasilanie nie jest 

wyłączone, ustawiony program i czas są zawsze zsynchronizowane. Jeśli zasilanie zostanie 

wyłączone, będziesz musiał ustawić czas ponownie przy następnym włączeniu, ale pozostałe 

ustawienia nie zmienią się. 

 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
 
• Ten grzejnik płytowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do 
obsługi przez użytkownika komercyjnego. 
• Nie otwieraj ani nie zmieniaj żadnych części samodzielnie. Należy skontaktować się  
z wykwalifikowanym serwisem elektrycznym lub zwrócić się do dostawcy, jeśli konieczna jest 
obsługa serwisowa. 



 10 

• Zawsze pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego, gdy nie jest używane. Aby 
zwolnić grzałkę ze ściany, aby ją oczyścić lub odnowić, wystarczy otworzyć nakrętkę śruby i 
odkręcić śruby, aby zdjąć ją ze ściany. 
• Nie używaj wybielacza ani innych substancji ściernych ani rozpuszczalników do czyszczenia 
urządzenia, ponieważ może to być szkodliwe dla wykończenia. 
• Nie zanurzaj grzejnika w wodzie lub innej cieczy ani nie trzymaj go pod bieżącą wodą do 
czyszczenia. 
• Aby usunąć uporczywe plamy / znaki, przetrzyj powierzchnie szmatką lekko zwilżoną wodą z 
mydłem lub łagodnym nieściernym środkiem czyszczącym. 
• W celu krótkotrwałego przechowywania wystarczy wyłączyć grzejnik i pozostawić go; do 
przechowywania długoterminowego można zdemontować ze ściany lub przykryć ją jakimś 
materiałem. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


