
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ 

 

Grzejnik zewnętrzny 

(Tylko do użytku na zewnątrz) 

 

Cronos PHP-2000DI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko obrażeń lub porażenia prądem, należy 

przestrzegać wszystkich wymienionych poniżej środków ostrożności. 

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zmaksymalizować wydajność tego 

urządzenia i zachować je na przyszłość. 

- Zawsze upewnij się, że napięcie zasilające odpowiada etykiecie znamionowej tego 

urządzenia. 

- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Zawsze wyłączaj 

urządzenie, gdy nie jest używane. 

- Ten grzejnik jest gorący podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykaj 

gorących powierzchni nagą skórą. 

- Uwaga: niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować 

oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wymagające 

szczególnego traktowania. 

- Zawsze korzystaj z uchwytu podczas przenoszenia grzejnika (jeśli jest dostępny) lub 

trzymaj go po bokach, jeśli nie jest dostępny (upewnij się, że urządzenie jest wyłączone). 

Materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony 

powinny znajdować się co najmniej 1 metr od grzejnika. 

- W celu bezpiecznego użytkowania produktu pozycja instalacji produktu powinna mieć 

minimalną wysokość 1,8 m od podłoża i minimalną odległość 0,5 m od sufitu, dachu i obu 

ścian bocznych. 

- Grzałka nie może być skierowana w stronę elementu grzejnego skierowanego ku górze 

w kierunku sufitu. Element grzejny musi być zwrócony twarzą do miejsca, w którym ma 

się rozgrzać. 

- Ostrzeżenie: W celu uniknięcia przegrzania nie należy przykrywać grzejnika. 

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem 

doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub instrukcjami dotyczącymi 

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

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być 

wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

- Nie używaj produktu, jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzenia urządzenia. 

- Nie należy podejmować prób naprawy lub regulacji jakichkolwiek funkcji elektrycznych 

lub mechanicznych urządzenia. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być 

serwisowane przez użytkownika. Tylko wykwalifikowany elektryk powinien wykonać 

konserwację lub naprawy. Próba naprawy urządzenia spowoduje utratę gwarancji. 

- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego 

przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 

zagrożenia. 

- Nie obchodź się z żywiołem gołymi rękami. Jeśli zostanie przypadkowo dotknięty, usuń 

ślady palców miękką ściereczką i alkoholem zmetylowanym lub alkoholem, w przeciwnym 

razie ślady zapalą się w elemencie powodującym przedwczesne uszkodzenie grzałki. 

- Nie należy wymieniać ani próbować zastępować elementu w tym produkcie. 



- Ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku na zewnątrz. Nie używaj urządzenia w 

bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu źródeł ciepła, w wilgotnym otoczeniu lub w 

pobliżu wody lub innych płynów, takich jak łazienki, prysznic lub basen. 

- Ten produkt nie może być wystawiony na działanie czynników zewnętrznych przez 

dłuższy czas. 

- Nie uruchamiać mokrymi rękoma i unikać zalania wodą lub innymi płynami kabla 

sieciowego lub wtyczkę. 

- Nie prowadź kabla zasilania pod wykładziną. Nie należy przykrywać kabla zasilającego 

dywanikami, prowadnicą ani podobnymi osłonami. Ułóż kabel zasilający z dala od ruchu 

pieszego i nie potknij się o niego. 

- Nie nawijaj kabla zasilającego wokół urządzenia. 

- Nie wkładaj ani nie dopuszczaj, aby ciała obce dostały się do jakiejkolwiek wentylacji lub 

otworu w grzejniku, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub 

uszkodzenie grzejnika. 

- Aby nie dopuścić do pożaru, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. 

- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których używana jest lub przechowywana 

benzyna, farby lub inne łatwopalne substancje. 

- Zawsze umieszczaj urządzenie z wtyczką sieciową w łatwo dostępnym miejscu i unikaj 

używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować potencjalne ryzyko 

pożaru. 

- Zawsze upewnij się, że grzejnik jest podłączony do odpowiedniego gniazda, które jest 

testowane do użytku na zewnątrz. 

- Aby odłączyć grzałkę, przekręć regulatory na OFF, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda. 

Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za kabel zasilający. 

- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że urządzenie jest całkowicie 

zimne przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem. 

- Ten grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie powinien być 

wykorzystywany komercyjnie do celów związanych z umową. Każde alternatywne użycie, 

niezalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub 

obrażenia osób. 

- Ostrzeżenie: Ta nagrzewnica nie jest wyposażona w urządzenie kontrolujące 

temperaturę w pomieszczeniu. Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, gdy 

zajmują go osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że 

zapewniony jest stały nadzór. 

- Sprawdź ściany zewnętrzne pod kątem uszkodzeń przed instalacją grzałki. 

- Sprawdź zewnętrzne ściany komunikacyjne oraz przewody elektryczne i rurociągi.  

- Jeśli w pobliżu znajdują się linie obsługowe, nie instaluj grzejnika, znajdź alternatywne 

miejsce instalacji tego produktu. 

- Nie używaj tego grzejnika z programatorem, timerem, oddzielnym systemem zdalnego 

sterowania lub jakimkolwiek innym urządzeniem, które automatycznie włącza ogrzewanie, 

ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli grzejnik jest zakryty lub ustawiony nieprawidłowo. 

- Nagrzewnica nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdem. 

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala, chyba że są stale 

nadzorowane. 



- Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, 

gdy zostało ono umieszczone lub zainstalowane w normalnej pozycji roboczej i zostały 

one objęte nadzorem lub instrukcją obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiały 

związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat nie mogą podłączać, 

regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać konserwacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis urządzenia 

1 Element grzejny      

2 Pokrętło  

3 Korpus 

4 Wskaźnik pozycji 

5 Przełącznik pociągnięcia 

6 Osłona rurki 

7 Montaż górnej kolumny 

8 3 -M5 X 6 - śrubka 

9 Środkowa część stojaka 

10 3-M5 X 6 - śrubka 

11 Dolna część stojaka 

12 Zacisk 

13 Przewód zasilający 

14 Pokrywa podstawy 

15 4-M6 X 30 - śrubka 

16 Podstawka 



Przed montażem: uważnie przeczytaj instrukcję.  

Sprawdź wszystkie na liście części. 

Ten produkt NIE MOŻE być używany, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.  

W przypadku uszkodzenia problem ten MUSI zostać usunięty. 

Aby ułatwić montaż, należy luźno dokręcić śruby, a następnie dokręcić 

całkowicie po zakończeniu montażu. 

OSTRZEŻENIE! - NIE NALEŻY nadmiernie dokręcać śrub; dociskać tylko 

umiarkowanym ciśnieniem, aby nie uszkodzić śrub ani elementów grzejnika. 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU 

Przed instalacją urządzenia należy odłączyć zasilanie elektryczne wyłącznika 

automatycznego. 

WAŻNE! - Usuń opakowanie przed użyciem, ale zachowaj instrukcje 

bezpieczeństwa i przechowuj je z tym produktem. 

 

1. Zamontować dolną rurkę do podstawy za pomocą 4 śrub M6*30mm. 

 

 

 

2.Wykręcić 3 śruby M5*6mm z dolnej rurki, nasadzić środkową rurkę  

i przykręcić ją do dolnej rurki. 

 



 

 

3.Wykręcić 3 śruby M5*6mm ze środkowej rurki, nasadzić górną rurkę i 

przykręcić do środkowej. 

 

 

4. Przymocuj głowicę nagrzewnicy do stojaka za pomocą 2 śrub M4*10mm. 

 

 

 



5. Grzałka może być regulowana w zakresie od 0° do 45°. 

 

 

 

UŻYTKOWANIE          

 

Użyj włącznika zasilania, aby sterować włączaniem / wyłączaniem zasilania. 

Użyj przełącznika przyciskowego, aby sterować różnymi ustawieniami. 

 

Pilot do zdalnego sterowania 

 

 

Uwaga: Należy kierować pilot w stronę odbiornika na grzejniku. 



Wskaźnik mocy 

Grzejnik jest pod napięciem – kontrolka na grzejniku miga. 

1. Wybierz na pilocie moc ogrzewania – grzejnik przejdzie w tryb pracy. 

2. 650W/1300W/2000W – wybierz tryb pracy. 

- Pozycja 1: 650W (normalna moc) 

- Pozycja 2: 1300W (średnia moc) 

- Pozycja 3: 2000W (pełna moc) 

 

 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: 

- Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, odłącz urządzenie i pozwól mu 

całkowicie ostygnąć. 

- Aby utrzymać grzałkę w czystości, zewnętrzną obudowę można czyścić 

miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby możesz użyć łagodnego 

detergentu. Po czyszczeniu osusz urządzenie miękką ściereczką. 

- Nie używaj alkoholu, benzyny, proszków ściernych, pasty do mebli  

lub szorstkich szczotek do czyszczenia grzejnika. Może to spowodować 

uszkodzenie lub pogorszenie stanu powierzchni grzejnika. 

- Nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie do czyszczenia. 

- Zaczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie przed użyciem. 

 

PRZECHOWYWANIE: 

- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie zimne przed przechowywaniem w 

chłodnym i suchym miejscu. 

- Aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu, użyj oryginalnego opakowania 

do przechowywania urządzenia. 

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. 

Zawiera małe części. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: 

Jeśli nagrzewnica nie działa, sprawdź następujące elementy przed 

zwróceniem się o pomoc: 

- Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka 

elektrycznego. 

- Sprawdź, czy przełącznik gniazda znajduje się w pozycji ON. 

- Sprawdź, czy działa prąd. 
 

 

 



Specyfikacja techniczna: 

 

 

 

 

 

 

Model: PHP-2000DI 

Napięcie: AC230V 

Częstotliwość: 50Hz 

Moc (W): 2000W 


