
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

GRZEJNIK ZEWNĘTRZNY NA PODCZERWIEŃ SHP-1500BR 

(Ten grzejnik przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego.) 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem 

grzejnika. 

 

 

WAŻNE INSTRUKCJE! 

Ostrzeżenie: 

 

• Nie używaj grzejnika z programatorem, timerem, oddzielnym systemem 

zdalnego sterowania lub innym urządzeniem, które włącza automatycznie 

grzałkę, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli grzejnik jest zakryty lub 

ustawiony nieprawidłowo. 

• Instalacja urządzenia w pobliżu zasłon i innych łatwopalnych materiałów jest 

niebezpieczna. 

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

• Nagrzewnica nie powinna znajdować się bezpośrednio pod gniazdem. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 

producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych 

kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia. 

• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z 

brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub 

instrukcją obsługi urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym 

zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i 

konserwacja nie powinny być dokonywane przez dzieci, chyba że są starsze 

niż 8 lat i nadzorowane. 

• Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 lat. 

• OSTRZEŻENIE: Ta nagrzewnica nie jest wyposażona w urządzenie do 

regulacji temperatury w pomieszczeniu. Nie używaj tego grzejnika w małych 

pomieszczeniach, gdy znajdują się w nich  osoby, które nie mogą opuścić 

pomieszczenia samodzielnie, chyba że zapewniony jest stały nadzór. 

• Należy zwrócić uwagę, aby materiał palny spowodowany przez wiatr lub inne 

wpływy otoczenia nie zakrywał ani nie blokował urządzenia, np. firanek, 

markiz, flag, folii plastikowych itp. 



• UWAGA - niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i 

spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby 

wymagające szczególnej troski. 

 

Podczas korzystania z tego urządzenia elektrycznego należy przestrzegać 

podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, 

porażenia elektrycznego i obrażeń osób, w tym: 

1. Przeczytaj WSZYSTKIE instrukcje przed użyciem tego urządzenia. 

2. OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem. NIE otwieraj ani nie próbuj 

samodzielnie naprawiać grzejnika. 

3. Ten grzejnik może się nagrzać podczas używania. Aby uniknąć oparzeń, 

NIE pozwól, aby naga skóra dotykała gorących powierzchni. Jeśli jest, użyj 

uchwytów podczas przenoszenia tego grzejnika. 

4. Materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, papier, ubrania i zasłony 

powinny znajdować się co najmniej metr od przodu grzejnika i trzymać je z 

dala od boków, od góry i od tyłu. NIE umieszczaj ręczników ani innych 

przedmiotów na grzejniku. 

5. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy jakikolwiek grzejnik jest 

używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne, lub gdy grzejnik jest 

pozostawiony bez nadzoru. 

6. NIE URUCHAMIAJ żadnego grzejnika z uszkodzonym kablem lub po 

nieprawidłowym działaniu nagrzewnicy lub uszkodzonym w jakikolwiek sposób. 

Należy wysłać grzejnik do autoryzowanego punktu serwisowego w celu 

przeprowadzenia kontroli, regulacji elektrycznej lub mechanicznej lub 

naprawy. 

7. Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i 

podobnych pomieszczeniach. NIGDY nie należy umieszczać grzejnika w 

miejscu, w którym może spaść do wanny lub innego pojemnika na wodę. Aby 

uchronić się przed zagrożeniami elektrycznymi, NIE WOLNO zanurzać w 

wodzie ani innych płynach. 

8. NIE dotykaj panelu sterowania wilgotną ręką. 

9. NIE prowadź przewodu zasilającego pod wykładziną. NIE NALEŻY 

przykrywać przewodu dywanami, prowadnicami ani podobnymi pokryciami. 

Ułóż przewód z dala od strefy ruchu i tam, gdzie się nie potkniesz. 



10. NIE wkładaj ani nie dopuszczaj, aby ciała obce dostały się do otworów 

wentylacyjnych lub wydechowych, ponieważ może to spowodować porażenie 

prądem lub pożar, a także uszkodzenie grzejnika. 

 11. Aby uniknąć ewentualnego pożaru, NIE WOLNO blokować wlotów 

powietrza ani odprowadzania w żaden sposób. NIE NALEŻY używać na 

miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, w których otwory mogą zostać 

zablokowane. 

 12. Nagrzewnica ma wewnątrz elementy gorące i łukowe lub iskrzące. NIE 

używaj w miejscach, w których używane lub przechowywane są benzyna, 

farby, materiały wybuchowe i / lub łatwopalne ciecze. Trzymaj urządzenie z 

dala od gorących powierzchni i otwartego ognia. 

 13. Unikaj używania przedłużacza, ponieważ przedłużacz może się 

przegrzać i spowodować ryzyko pożaru. Jeśli jednak musisz użyć 

przedłużacza, przewód powinien mieć minimalną długość 1,5 metra. 

 15. Aby odłączyć grzałkę, ustaw regulatory na WYŁ. 

 16. Zawsze wyłączaj urządzenie przed przeniesieniem lub czyszczeniem, lub 

gdy grzejnik nie jest używany. 

 17. Używaj urządzenia wyłącznie do użytku domowego zgodnie z opisem w 

tej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może 

spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób. Używanie 

załączników niezalecanych lub sprzedawanych przez nieautoryzowanych 

dystrybutorów może powodować zagrożenia. 

 18. Zawsze używaj na suchej, równej powierzchni. Używaj tylko na suficie. 

 19. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, 

NIE używaj tego urządzenia z jakimkolwiek półprzewodnikowym urządzeniem 

sterującym prędkością. 

 20. NIE próbuj naprawiać ani regulować żadnych elektrycznych ani 

mechanicznych funkcji tego urządzenia. Takie postępowanie spowoduje utratę 

gwarancji. Wnętrze urządzenia nie zawiera części, które mogą być 

serwisowane przez użytkownika. Wykwalifikowany personel powinien 

wykonywać wszystkie czynności serwisowe. 

21. Podłącz tylko do prawidłowo uziemionych gniazd. 

22. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) 

o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub 

umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały pod 

nadzorem lub zostały przekazane instrukcje dotyczące użytkowania 



urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

23. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 

24. Obrót dotyczący pokrycia powinien być widoczny po zainstalowaniu 

grzejnika. 

25. Zapisz te instrukcje. 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

 

 

 

 

 

 Pilot zdalnego sterowania  

 

 

 

 

 

         Włącz 

                                                   

 

 Tryb pracy (moc grzania) 

 

Napięcie: 220-240V(50Hz) 

Moc (W): 1500W 

Wymiary: 425(sz.)*425(dł.)*300(wys.) 

Waga: 1.95 kg 



INSTRUKCJA OBSŁUGI 

A. Umieść grzejnik na płaskiej powierzchnię sufitu. 

B. Zamontuj na suficie haczyk do powieszenia grzejnika – musi być stabilny na 

tyle, by utrzymać nasz grzejnik w pozycji wiszącej. 

C. Odległość między dnem grzejnika a podłogą musi wynosić ponad 1,8 m,  

a odległość między nagrzewnicą a sufitem musi wynosić co najmniej 30 cm. 

D. Urządzenia te muszą być zasilane odpowiednim napięciem  

i częstotliwością (AC220-240V, 50Hz) i powinny być podłączone do jednostki 

za pomocą przewodów elektrycznych.  

E. Włącz grzejnik tylko wtedy, gdy znajduje się on w pozycji pionowej. Nasz 

elektryczny ogrzewacz tarasowy jest wyposażony w 3 tryby: (I) dla 500 W, (II) 

1000 W, (III) 1500 W, Pozycja 0 jest wyłączona. Aby uruchomić grzałkę na 

wysokim poziomie, ponownie naciśnij przełącznik.  

 

 

 

KONSERWACJA 

Wyłącz wyłącznik przed konserwacją i pozostaw urządzenie do całkowitego 

ostygnięcia. 

• Aby utrzymać grzałkę w czystości, zewnętrzną powłokę można czyścić 

miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby możesz użyć łagodnego 

detergentu. Po czyszczeniu osusz miękką szmatką. 

• NIE używaj alkoholu, benzyny, proszków ściernych, pasty do mebli ani 

szorstkich szczotek do czyszczenia grzejnika. Może to spowodować 

uszkodzenie lub pogorszenie stanu powierzchni grzejnika. 

• Chociaż ten grzejnik jest zatwierdzony do użytku na zewnątrz (balkony i 

patia), NIE zanurzaj nagrzewnicy w wodzie dla własnego bezpieczeństwa. 

Zaczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie przed użyciem. 

 

PRZECHOWYWANIE 

Jeśli grzejnik będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go w chłodnym, 

suchym miejscu. Aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu, użyj 

oryginalnego opakowania do przechowywania urządzenia. 



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Jeśli nagrzewnica nie działa, sprawdź: 

• Sprawdź, czy występuje odpowiednie napięcie. 

• Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. 

 

Prawidłowe usuwanie tego produktu 

To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy usuwać razem z 

innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec 

potencjalnym szkodom dla środowisko lub zdrowia ludzkiego z powodu 

niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi, 

odpowiedzialnie promując zrównoważone ponowne wykorzystanie 

zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy 

skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze 

sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może zabrać ten produkt do 

bezpiecznego dla środowiska recyklingu. 

 

 

 


