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PANEL GRZEWCZY NA PODCZERWIEŃ 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

CRONOS CH03 WHITE GLASS 

CRONOS CH03SL BLACK GLASS 
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Aby móc w pełni wykorzystać możliwości swojego nowego panelu grzewczego, przed jego 

użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz załączonymi przepisami bezpieczeństwa. 

Zachęcamy do zachowania instrukcję obsługi, na wypadek konieczności przypomnienia 

sobie funkcji i sposobu obsługi tego urządzenia. 

 Ważne 

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź wzrokowo, czy urządzenie 

jest nienaruszone i nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Przed przystąpieniem do 

użytkowania panelu grzewczego koniecznie przeczytaj całą instrukcję. 

 

1. Pilnuj, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

2. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 r.ż. oraz przez osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające 

doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały 

poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją 

związane z tym zagrożenia.  

3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia i 

przeprowadzać czynności konserwujących bez nadzoru. 

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

5. 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 oraz 

zostały dokładnie poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia w sposób 

bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. 

6. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać urządzenia do prądu, regulować 

ustawień ani czyścić urządzenia lub wykonywać prac konserwacyjnych. 

 

UWAGA – 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. 

 

7. Panel grzewczy może zostać podłączony wyłącznie do gniazda jednofazowego o 

napięciu sieciowym podanym na tabliczce znamionowej. 

8. Podczas użytkowania panel grzewczy musi znajdować się w pozycji pionowej. 

9. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, gdy nie jest używane. 

10. Nie zostawiaj urządzenia włączonego, gdy wychodzisz z domu: upewnij się, że 

wyłącznik jest w pozycji OFF (0) i odłącz urządzenie od prądu. 

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa: 
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11. Materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, papier, ubrania, zasłony itp. 

należy przechowywać w odległości co najmniej 100 cm od grzejnika. 

12. Nie używaj panelu grzewczego w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4m². 

13. Nie instaluj panelu grzewczego bezpośrednio pod gniazdkiem zasilania elektrycznego. 

14. Nie zezwalaj dzieciom ani zwierzętom na dotykanie i zabawę urządzeniem. Zachowaj 

ostrożność – wylot powietrza staje się gorący podczas pracy grzejnika. 

15. Nie zakrywaj panelu, gdyż może to powodować jego przegrzanie. 

16. Nie używaj grzejnika w pomieszczeniach, w których znajdują się gazy wybuchowe, 

łatwopalne rozpuszczalniki, lakiery lub kleje. 

17. Nie ciągnij za przewód w celu odłączenia panelu od prądu. 

18. Nie przemieszczaj urządzenia w trakcie jego pracy, aby uniknąć przegrzania 

i stworzenia ryzyka pożaru. 

19. Jeśli grzejnik jest używany przez dzieci, osoby niepełnosprawne fizycznie lub zwierzęta 

domowe lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór. 

20. Utrzymuj grzejnik w czystości. Nie dopuść do przedostania się jakichkolwiek 

przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub wyciągowych, ponieważ może to 

spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie panelu 

grzewczego. 

21. Wlot i wylot powietrza powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od innych 

obiektów. Zachowaj 1m odstępu między innymi obiektami a częścią przednią panelu, 

oraz 50 cm a częścią tylną panelu. 

22. Jeśli grzejnik został upuszczony lub uszkodzony, nie używaj go, dopóki nie zostanie 

sprawdzony przez odpowiedni punkt serwisowy. 

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

jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć 

zagrożenia. 

 Uwaga 

 

Ostrzeżenie: Nie używaj grzejnika, jeśli szklane panele są uszkodzone. 

 

 Ważne 

Ten panel grzewczy przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a jego użytkowanie 

jest możliwe tylko po zamontowaniu na ścianie. 
                   

 Zgodny z dyrektywami europejskimi mającymi zastosowanie do tego 

produktu. 

 

Opis symboli: 
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 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać grzejnika. 

 Uwaga: Części tego urządzenia mogą się nagrzewać i powodować 

oparzenia. Należy być bardzo czujnym i unikać dotykania gorących 

części. 

 Symbol przekreślonego pojemnika na kółkach oznacza, że przedmiot 

powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot 

należy oddać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. 

Oddzielenie oznaczonego produktu od pozostałych odpadów z 

gospodarstwa domowego pomoże zmniejszyć ilość odpadów 

wysyłanych do spalarni lub składowisk odpadów oraz 

zminimalizować potencjalny negatywny wpływ na zdrowie ludzi 

i środowisko. 

 

 

 

 

 

Ważne: Urządzenie należy zainstalować w odległości co najmniej 15 cm od podłogi 

oraz 50 cm od sufitu. 

Do tylnej części korpusu dołączone są 4 śruby mocujące M8  

oraz następujące akcesoria do montażu na ścianie. 

 

 
1.Wsporniki montażowe ----- 2 szt. 

2.Regulowane elementy dystansowe --- 2 szt. 

3.Nakrętki montażowe ---- 2 szt. 

4.Uszczelki ----- 2 szt. 

5.Plastykowe kołki rozporowe ------ 4 szt. 

6.Śruby 4x35mm ----- 4 szt. 

Montaż naścienny: 
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Schemat poglądowy montażu naściennego 

1. Wywierć dwa otwory (średnica <8mm) po obu stronach ściany i włóż do nich plastykowe 

kołki rozporowe. Następnie za pomocą śrub 4x35mm przymocuj wsporniki montażowe 

(odstępy między 4 otworami dla każdego elementu pokazano na rysunku). 

                                        

 

2. Górny rząd śrub mocujących należy wsunąć we wsporniki oraz zamontować przy 
pomocy nakrętki i uszczelki. Patrz zdjęcie 1. 

3. Elementy dystansowe należy przykręcić do ustawionych w rzędzie śrub u dołu i 
odpowiednio wyregulować. Patrz zdjęcie 2 

             

  Zdjęcie 1       Zdjęcie 2 

 

 

Model CH03, 

CH03SL 

Napięcie 220-240V~ 

Częstotliwość 50/60Hz 

Moc 500W 

Klasa 

zabezpieczeń 

I 

Stopień ochrony IP24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna: 
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STEROWANIE (MODEL CH03SL) 
 

 

Pilot i panel kontrolny:  
1.  “SET”   Ustawienia; trzy tryby do wyboru: P, W, S. 

2. “MODE” Tryb. Wprowadź ustawienia tygodniowe w trybie W. Włącz 24h timer w trybie S. 

3. “ ”     Ustaw blokadę dziecięcą. 

4. “∫∫”  Ustaw moc w trybie S. 

5. “˄”  W trybie W: ustaw czas uruchomienia. W trybie S: zwiększ temperaturę. 

6. “˅”  W trybie W: ustaw czas wyłączenia. W trybie S: zmniejsz temperaturę. 

 

         
 

               
 

Obsługa pilota: 
Przygotowanie pilota 

Pilot dołączony do panelu grzewczego pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem. 

 Jeśli używasz pilota w odpowiedniej odległości, ale pomiędzy nim a urządzeniem 

znajdują się jakieś przedmioty/przeszkody, urządzenie może nie reagować na 

polecenia pilota. 

 Jeśli używasz pilota w pobliżu innych włączonych urządzeń wytwarzających 

podczerwień lub w pobliżu panelu grzewczego znajdują się inne włączone zdalnie 

sterowane urządzenia wytwarzające podczerwień, pilot i/lub te urządzenia mogą nie 

działać prawidłowo. 

 

 

 

Wyświetlacz 

Panel kontrolny 
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Pierwsze uruchomienie pilota 

Pilot posiada fabrycznie zainstalowaną baterię litową CR2025. Aby aktywować baterię 

pilota, należy usunąć zakładkę ochronną.                                                      

 

Wymiana baterii pilota 

1. Wyciągnij szufladkę z baterią i wyjmij starą baterię. 

2. Włóż nową baterię CR2025 do szufladki, uważając na prawidłowe 

ustawienie biegunów (+/-) określone na szufladce. 

3. Włóż szufladkę z baterią z powrotem do komory. 

 

Środki ostrożności związane z baterią: 

  

 Jeśli nie będziesz używał pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego 

baterię, aby zapobiec jej wyciekowi. 

 W przypadku wycieku z baterii wytrzyj wycieki wewnątrz komory 

baterii i wymień baterie na nowe. Jeśli podczas czyszczenia dojdzie 

do kontaktu skóry z substancją chemiczną z wycieku, natychmiast 

umyj skórę w tym miejscu. 

 Nie należy używać innych baterii niż określono w specyfikacji. 

 Nie podgrzewaj ani nie demontuj baterii. 

 Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia lub wody. 

 Baterii i akumulatorów nie wolno przenosić ani przechowywać z innymi metalowymi 

przedmiotami. Może to doprowadzić do zwarcia, wycieku lub wybuchu baterii. 

 Nigdy nie ładuj baterii, ładować można tylko specjalne baterie-akumulatory.   

 Upewnij się, że wkładasz baterię z prawidłową dodatnią + i ujemną - polaryzacją.  

 Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Oddawaj je w miejscu do 

tego przeznaczonym.  

 Utylizuj baterie w sposób bezpieczny. Wkładaj je do przeznaczonych do tego 

pojemników (poproś sprzedawcę), aby chronić środowisko. 
 
 
 

 

 

 

Panel grzewczy może być używany tylko z napięciem 220-240V ~ 50/-60Hz. 

Ten model posiada włącznik/wyłącznik z boku urządzenia. Podłącz urządzenie do prądu,  
włącz za pomocą włącznika i obsługuj za pomocą panelu dotykowego lub pilota. 

W panelu grzewczym dostępne są dwa ustawienia 

 

  Mała moc grzewcza     

 

   Duża moc grzewcza 

 

Użytkowanie: 
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Cyfry od 1 do 7 wyświetlone na wyświetlaczu oznaczają dni tygodnia, od poniedziałku do 
niedzieli. Uwaga: urządzenie nie ma ustawień fabrycznych w tym zakresie. 

 

FUNKCJE PRZYCISKÓW:  

 

 

SET - Wybór trybu P/W/S. 

MODE  - W trybie P: ustawienia godziny 

- W trybie W: ustawienia programu 

- W trybie S: ustawienia 24 timera. 

MIN  - W trybie P, ustawienia minut  

ʃʃ  - Ustawienia blokady dziecięcej, w każdym trybie 

- Wybór mocy grzania (  / ) w trybie S 

˄ - W trybie W: ustaw godzinę rozpoczęcia pracy grzejnika 

- W trybie S: ustaw temperaturę (zwiększanie) 

˅ - W trybie W: ustaw godzinę zakończenia pracy grzejnika 

- W trybie S: ustaw temperaturę (zmniejszanie) 

 

FUNKCJE I DZIAŁANIE TRYBÓW 

Tryb P - ustawienia aktualnego dnia tygodnia i aktualnej godziny  
Po włączeniu urządzenia, aktywowany jest tryb P. W tym trybie możesz ustawić dzień tygodnia 

i aktualną godzinę. W tym trybie nie uruchamia się ogrzewanie.  
1. Aby ustawić dzień tygodnia, długo naciskaj przycisk SET. Zwolnij przycisk, gdy na wyświetlaczu 
pojawi się właściwy dzień.  
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Uwaga: Dzień tygodnia na wyświetlaczu przedstawiony jest odpowiadającą mu cyfrą: 

Nr Dzień Tygodnia Nr Dzień Tygodnia Nr  Dzień Tygodnia 

1 Poniedziałek 4 Czwartek 7 Niedziela 

2 Wtorek 5 Piątek   

3 Środa 6 Sobota   

 

2. Aby ustawić godzinę, długo naciskaj przycisk MODE. Zwolnij przycisk, gdy na wyświetlaczu pojawi się 

właściwa godzina. 

3. Aby ustawić minuty, długo naciskaj przycisk MIN. Zwolnij przycisk, gdy na wyświetlaczu pojawi się 

właściwa minuta. 

 
 

Tryb W - ustawienia programu tygodniowego 
  
Program tygodniowy możesz ustawić w trybie W. W określonych dniach dnia tygodnia i o 

określonych godzinach włączy się pełna moc grzewcza.  

1. Aby wybrać tryb W, naciśnij przycisk SET (symbol W podświetli się). 

2. Aby wybrać jeden dzień, wszystkie dni lub fabrycznie ustawioną kombinację dni, wciśnij 

przycisk MODE na górze wyświetlacza (6).  

Możesz wybrać następujące kombinacje: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (1, 3, 5), (2, 4, 6), (6, 7),  

(1, 2, 3), (4, 5, 6), (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), (1, 2, 3, 4, 5), (1, 2, 3, 4, 5, 6), (7). 

3. Wciśnij przycisk , aby ustawić godziny włączenia grzejnika, oraz przycisk , aby ustawić 

godziny wyłączenia grzejnika (od 0-24 godzin).  

Uwaga: Jeśli chcesz ponownie ustawić godziny, wciśnij przycisk SET, aby powrócić do trybu W i ponownie 

ustawić godziny włączenia/wyłączenia grzejnika. 

Wskaźnik godzinowy (8) informuje, czy w tej godzinie działa ogrzewanie (10 / powyżej), czy w tej 

godzinie nie działa ogrzewanie (9 / poniżej). 

Uwaga: Program tygodniowy działa tylko wtedy, gdy ekran znajduje się w trybie W. 

 
 
 

Tryb S - tryb automatyczny/ustawienia temperatury 
  
W trybie S utrzymywana jest z góry ustalona temperatura zadana. 
  
1. Aby wybrać tryb S, naciśnij przycisk SET (symbol S podświetli się). 
 

Na głównym ekranie, po lewej stronie wyświetli się aktualna temperatura pomieszczenia, a po 

prawej stronie – ustawiona temperatura. 
 
2. Naciśnij przyciski  i  , aby ustawić pożądaną temperaturę. 

 Gdy ustawiona temperatura jest taka sama lub niższa od temperatury pokojowej, 

ogrzewanie zatrzyma się.  
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 Gdy ustawiona temperatura jest o 2°C wyższa od temperatury pokojowej, grzejnik 

uruchomi się z niską mocą i zaświeci się ikona (2).   

 Gdy ustawiona temperatura jest o 4°C wyższa od temperatury pokojowej, grzejnik 

zacznie się nagrzewać z pełną mocą i zaświeci się ikona (3).   
 
 

Ręczne uruchomienie trybu ogrzewania 
  
W razie potrzeby możesz ręcznie ustawić tryb ogrzewania o małej lub dużej mocy.  
1. Naciśnij przycisk SET, aby wybrać tryb S (symbol S podświetli się). 

2. Tryb ogrzewania o małej lub dużej mocy można wybrać poprzez naciśnięcie przycisku ʃʃ. 

Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie między trybem ogrzewania o małej mocy 

<ikona (2)> a trybem ogrzewania o dużej mocy <ikona (3)>. 

3. Aby wyłączyć ręcznie uruchomiony tryb ogrzewania, należy wcisnąć przycisk SET i wyjść z trybu P. 

 

Wyświetlanie odliczania czasu do wyłączenia panelu grzewczego 
  
W trybie S można ustawić odliczanie czasu, po którym proces ogrzewania zostanie automatycznie 

wyłączony.  

1. Naciśnij przycisk MODE, aby wyświetlić aktualne odliczanie (po prawej stronie ekranu głównego). 

  
Uwaga: Po 10 sekundach bezczynności wyświetlacz główny powraca do wyświetlania 

temperatury pokojowej i zadanej. 

  

2. Aby przedłużyć odliczanie o godzinę, naciśnij przycisk MODE. 

 
 

Blokada dziecięca 
 
Aby zapobiec wypadkom z udziałem dzieci, można aktywować funkcję blokady dziecięcej. Gdy 
funkcja jest aktywna, urządzenie nie reaguje na naciśnięcia przycisków.  

• Naciskaj przycisk ʃʃ przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol <ikona 

(1) > blokady dziecięcej.  
 

• Naciskaj przycisk ʃʃ przez 5 sekund, aby wyłączyć blokadę dziecięcą.   
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STEROWANIE (MODEL CH03) 
 

 

 

 

 

Panel grzewczy może być używany tylko z napięciem 220-240V ~ 50/-60Hz. 

Ten model posiada włącznik/wyłącznik z boku urządzenia. Podłącz urządzenie do prądu,  
włącz za pomocą włącznika i używaj grzejnika. 

 

Panel grzewczy posiada 3 trybach ogrzewania, które ustawiane są za pomocą przełącznika 
na panelu. 

[ 0 ] Urządzenie wyłączone 

[ I ] Niska moc ogrzewania 

[ II ] Wysoka moc ogrzewania 

 

 

 

 

 

 

Przed czyszczeniem zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 

Często czyść kratki wlotowe i wylotowe powietrza. 

Nigdy nie używaj proszków rysujących powierzchnię ani rozpuszczalników. 

 

 
 

Czyszczenie i konserwacja: 
 

Użytkowanie: 
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Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem z odpadkami domowymi. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie podlegają zbiórce selektywnej. 

Prywatne gospodarstwa domowe mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki. Dowiedz się, gdzie znajduje się lokalny 

punkty zbiórki i oddaj do niego ten produkt. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 

baterie podlegają nieodpłatnej zbiórce selektywnej. 

Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga chronić środowisko. 

 

 

Designed in Poland  

Made in P.R.C.  

 

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak  

ul. Wysockiego 41/6  

42-218 Częstochowa  

NIP: 6861576041  

www.cronos.pl 

ZBIÓRKA SELEKTYWNA 

 

Ten symbol oznacza, że produkt nie może być 

wyrzucany razem z ogólnymi odpadami domowymi. 

Produkt oznaczony tym symbolem podlega zbiórce 

selektywnej. 

Utylizacja: 
 


