
 
 
 

 

PANEL GRZEWCZY NA PODCZERWIEŃ 

CRONOS HYBRID 
JCH-30YW / JCH-60YW / JCH-72YW 

 

 
 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ: 

Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Nie pozwól, aby osoba, 

która nie zapoznała się z niniejszą instrukcją, montowała, zapalałam dostosowywała lub 

obsługiwała grzejnik. 



 
 
 

1 
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

CRONOS HYBRID 

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych 

zasad ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała.  

 

1. Seria CRONOS HYBRID może być montowana na ścianie lub na suficie. 

2. Szczególna ostrożność: To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) 

o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez 

doświadczenia i wiedzy, chyba że są znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w 

zakresie właściwego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

3. Grzejnik jest gorący, kiedy jest włączony. Aby uniknąć poparzeń, nie dotykaj gorących powierzchni 

nagą skórą. Materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, dokumenty, ubrania i zasłony trzymaj 

w odległości co najmniej 0,9 m od przedniej części grzejnika oraz z dala od jego części tylnej i 

bocznych. 

4. Zawsze odłączaj grzejnik od prądu, kiedy urządzenie jest nieużywane. 

5. Grzejnik może być montowany w pralniach, łazienkach i innych podobnych pomieszczeniach o 

podwyższonej wilgotności pod warunkiem, że nie jest narażony na ciągły kontakt z wodą lub parą 

wodną, a samo pomieszczenie jest bardzo dobrze wentylowane.  

6. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. 

7. Grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach. 

Nigdy nie umieszczaj grzejnika w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub innego pojemnika na 

wodę. 

8. Nie prowadź przewodu pod materiałami. Nie przykrywaj przewodu dywanami, mniejszymi 

dywanikami, bieżnikami, itp.  

9. Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie należy w żaden sposób blokować przestrzeni między 

grzejnikiem a ścianą, która służy do zasysania lub wywiewu powietrza.  

10. Wewnątrz grzejnika znajdują się elementy gorące lub iskrzące lub tworzące łuk elektryczny. Nie 

używaj grzejnika w miejscach, w których używa się lub przechowuje benzynę, farbę lub inne 

łatwopalne płyny. 

11. Używaj grzejnika tylko zgodnie z instrukcją. Użycie grzejnika w sposób niezalecany przez 

producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub urazy ciała. 

12. Unikaj używania przedłużacza, ponieważ przedłużacz może się przegrzać i stwarzać ryzyko pożaru. 

Jeśli jednak musisz użyć przedłużacza, powinien on mieć moc znamionową nie mniejszą niż 800 

watów (poniżej 220-240 V). 



 
 
 

13. Aby zapobiec przeciążeniu obwodu elektrycznego, nie podłączaj grzejnika do obwodu, do którego 

podłączone są inne pracujące urządzenia. Nie instaluj grzejnika pod gniazdem ściennym. 

14. Ciepła w dotyku wtyczka jest normalnym zjawiskiem. Natomiast luźne mocowanie wtyczki do 

gniazda prądu zmiennego (gniazdka) może spowodować przegrzanie i odkształcenie wtyczki. 

Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wymienić luźne lub zużyte gniazdko. 

15. Moc tego grzejnika może się zmieniać, a jego temperatura może stać się dostatecznie wysoka, aby 

poparzyć odsłoniętą skórę. Nie zaleca się używania tego grzejnika osobom o zmniejszonej 

wrażliwości na ciepło lub niezdolnym reagować w sposób zapobiegający poparzeniom. 

16. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj grzejnika. 

17. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. 

 

2 
INSTRUKCJA MONTAŻU 

CRONOS HYBRID 

Wyjmij z opakowania grzejnik i akcesoria do montażu. 

 

I. MONTAŻ ŚCIENNY 

 

1. Zaznacz w ścianie pozycje czterech otworów do wywiercenia i wywierć otwory wiertłem 

(rysunek 1). Upewnij się, że odległość między poszczególnymi otworami jest taka sama, jak 

odległość między okrągłymi otworami we wspornikach z tyłu grzejnika. 

2. Włóż plastikowe szyny pasujące do otworów (rysunek 2). 

3. Włóż metalowe śruby do plastikowych szyn (rysunek3). 

4. Podnieś grzejnik i skieruj cztery okrągłe otwory znajdujące się na wspornikach z tyłu 

grzejnika na 4 śruby na ścianie (rysunek 4). Następnie przesuń śrubę z pozycji A do pozycji 

B, lekko przesuwając grzejnik (rysunek 5). 

5. Upewnij się, że po montażu grzejnika odległość między dolną częścią grzejnika a podłogą 

wynosi co najmniej 20 cm. 

 

  



 
 
 

 

  

 

 

 

II. MONTAŻ SUFITOWY 

 

Panel grzewczy musi znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich przedmiotów, 

ścian itp. Minimalna odległość od sufitu wynosi 4 cm, co umożliwia przepływ powietrza 

zapobiegający przegrzaniu płyty grzewczej. Minimalna odległość między spodnią częścią płyty 

grzewczej a podłogą musi wynosić 185 cm. Do zawieszenia panelu grzewczego wybierz solidny, 

równy sufit wykonany z materiału odpornego na ciepło. 

1. Użyj wspornika H, by zaznaczyć otwory w suficie. Umieścić wspornik H w taki sposób, aby 

podczas montażu panelu grzewczego zachowane były minimalne odległości podane 

powyżej. Upewnij się, że rama do zawieszania jest zamontowana właściwą stroną do góry 

(patrz schemat). Przed rozpoczęciem wiercenia w zaznaczonych punktach upewnij się, że 

w suficie nie ma kabli. 

2. Wywierć otwory wiertłem. 

3. Włóż korki rozporowe do otworów. 

4. Zabezpiecz śruby z uszczelkami w otworach we wsporniku H. 

5. Zamontuj panel na wsporniku i upewnij się, że panel jest zabezpieczony, jak pokazano na 

rysunku 5. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 

3 
OBSŁUGA URZĄDZENIA 

CRONOS HYBRID 

I. OBSŁUGA I DZIAŁANIE URZĄDZENIA: 

 

1. Sprawdź, czy grzejnik nie jest uszkodzony.  

2. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.  

3. Naciśnij przycisk  : grzejnik zacznie pracować. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura 

pomieszczenia. 

4. Po zakończeniu używania naciśnij przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Następnie wyjmij 

wtyczkę z gniazdka. 

 

II. TERMOSTAT 

 

1. Jeśli naciśniesz przycisk + lub -, ustawienie temperatury zamiga na wyświetlaczu 5 razy. 

2. Podczas migania możesz wyregulować ustawienie temperatury, naciskając przycisk + lub -. 

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie (+) lub zmniejszenie (-) temperatury o 

jeden stopień. 

3. Urządzenie zachowuje ustawioną temperaturę, automatycznie wyłączając się i włączając. 

 

III. TIMER 

 

Jednokrotne krótkie naciśnięcie przycisku M włącza timer. Możesz ustawić czas, po którym grzejnik 

ma się wyłączyć, naciskając przyciski + lub -: po każdym naciśnięciu timer przesunie się o godzinę 

do przodu lub do tyłu. 5-krotne niezmienione miganie oznacza zapamiętanie ustawień timera. 

Wyświetlacz będzie teraz na przemian pokazywał temperaturę pokojową i ustawioną liczbę godzin. 

Grzejnik wyłączy się samoczynnie po upłynięciu ustawionego czasu. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4 
PANEL KONTROLNY 

CRONOS HYBRID 

 

1. Włącznik/Wyłącznik  

2. Wyświetlacz 

3. Kontrolka WiFi 

4. Przycisk timera 

5. Przycisk ZWIĘKSZANIA temperatury lub czasu w 

timerze  

6. Przycisk ZMNIEJSZANIA temperatury lub czasu w 

timerze 

 

5 
APLIKACJA TUYA 

CRONOS HYBRID 

 

1. POBIERANIE APLIKACJI 

Aplikację możesz pobrać na 3 sposoby: 

• Jeśli masz urządzenie z Androidem, wejdź do sklepu Play, wpisz w wyszukiwarkę „Tuya 

Smart” i zainstaluj aplikację. 

• Jeśli masz urządzenie z iOS, wejdź do App Store, wpisz w wyszukiwarkę „Tuya Smart” i 

zainstaluj aplikację. 

• Możesz zeskanować również kod QR: 

 

 

 

 



 
 
 

2. REJESTRACJA W APLIKACJI 

1. Uruchom aplikację Tuya Smart – pojawi się ekran startowy. Wybierz „Rejestracja” a następnie 

potwierdź politykę prywatności, wybierając „Zgoda”. 

  

 

2. Następnie wybierz kraj oraz wpisz  swój 

adres mailowy za pomocą którego chcesz się 

zarejestrować. Po wpisaniu adresu naciśnij 

„Otrzymaj kod weryfikayjny”. 

 

 

 

 



 
 
 

3. Aplikacja wyśle na podany adres e-mail 6-cyfrowy kod weryfikacyjny (ważny przez 1 minutę). 

Wpisz go w aplikacji możliwie jak najszybciej. 

 

 

4. Jeśli wpisany kod weryfikacyjny okaże się prawidłowy, możesz ustawić swoje hasło, za pomocą 

którego będziesz logował się do aplikacji. Po ustawieniu swojego hasła wybierz „Zakończono”. 

Następnie pojawi się ekran z ustawieniami – ustaw swoje preferencje zaznaczając lub odznaczając 

wyświetlone opcje i przejdź do aplikacji, wybierając „Go to App”  

  

 



 
 
 

5. Na ekranie pojawi się ekran początkowy aplikacji. Możesz przejść do dodania grzejnika. W tym 

celu wybierz „Dodaj urządzenie”. Pojawi się ekran z wyborem typu urządzenia. Z menu po lewej 

stronie wybierz „Inne produkty”, a następnie „Smart IR” 

  

6. Pojawi się ekran z nazwą sieci WiFi, z którą obecnie połączony jest telefon – wpisz hasło WiFi. 

Dodawany grzejnik musi być w zasięgu sieci WiFi. W następnym ekranie pojawi się komunikat, aby 

zresetować urządzenie. Na wyświetlaczu grzejnika pod temperaturą dioda powinna szybko mrugać. 

Jeśli tak nie jest przyciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk „M”. Potwierdź, zaznaczając kółko 

„Confirm the indicator is blinking rapidly” i wybierz “Next”.  

  



 
 
 

7. Następnie aplikacja wyszuka i doda grzejnik do aplikacji. Jeśli wszystkie opisane wcześniej kroki 

zostały wykonane poprawnie, pojawi się ekran z informacją „Dodano pomyślnie”. Możesz 

zmienić nazwę grzejnika klikając w ikonkę ołówka. Następnie wybierz „Zakończono” 

  

 

 

8. Następnie wyświetli się ekran sterowania 

dodanego grzejnika. Aby zmienić rządaną 

temperaturę, użyj przycisków „-„ i „+”. 

W dolnej części ekranu znajdują się 3 

przyciski 

1. Przycisk „Power” – służący do włączania i 

wyłączania urządzenia. 

2. Przycisk „Countdown” – timer służący do 

ustawienia czasu, po którym grzejnik 

automatycznie się wyłączy 

3. Przycisk „Smart Timer” – rozbudowana 

wersja timera służąca do zaplanowania pracy 

grzejnika na 7 dni tygodnia. 

 

 

 



 
 
 

9. Aby ustawić czas po którym grzejnik ma się 

wyłączyć, wybierz przycisk „Countdown” z 

ekranu głównego panelu kontrolnego grzejnika. 

Następnie wybierz ile godzin ma pracować 

grzejnik i zatwierdź przyciskiem „Confirm”.  

Grzejnik wyłączy się automatycznie po 

upływie zadanego czasu. 

 

 

10. Aby ustawić plan pracy urządzenia na cały 

tydzień wybierz przycisk „Smart Timer” z 

ekranu głównego panelu kontrolnego grzejnika.  

Następnie naciśnij przycisk „Add Schedule 

(dodaj plan)” znajdujący się w dolnej części 

ekranu aplikacji. 

Należy ustawić minimum dwa plany:  

1. W którym dniu / dniach i o której godzinie 

panel Cronos ma się włączyć i do jakiej 

temperatury ma ogrzać pomieszczenie. 

2. O której godzinie panel ma się wyłączyć - w 

dniach ustawionych w planie pierwszym. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

11. Tworzymy pierwszą regułę. Najpierw 

grzejnik musi się włączyć. 

• Wybieramy więc godzinę, przesuwając 

palcem w górę lub w dół. 

• Następnie należy wybrać dni tygodnia, w 

które grzejnik ma się włączać (kliknij te 

dni). 

• Zmień „Zasilanie (POWER)” z „Wył. 

(OFF)” na „Wł. (ON)”. 

• Następnie ustaw temperaturę, do jakiej 

grzejnik ma ogrzać pomieszczenie „Set 

Temp” 

• Po ustawieniu wszystkich parametrów 

zapisz pierwszy schemat wybierając 

„Save” z prawego górnego rogu ekranu. 

 

 

 

12. Teraz należy ustawić regułę, która będzie 

odpowiedzialna za wyłączenie grzejnika. 

Wybierz ponownie „Add schedule (dodaj 

plan)”. 

• Wybieramy więc godzinę, przesuwając 

palcem w górę lub w dół. 

• Następnie należy wybrać dni tygodnia, w 

które grzejnik ma się wyłączać (kliknij te 

dni). 

• Zmień „Zasilanie (POWER)” z „Wł. 

(ON)” na „Wył. (OFF)”. 

• Po ustawieniu wszystkich parametrów 

zapisz pierwszy schemat wybierając 

„Save” z prawego górnego rogu ekranu. 

 

 

 

W ten sposób wprowadziliśmy ustawienie, które będzie odpowiadało za włączenie grzejnika 

od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-18:00. To tylko przykładowa konfiguracja – 

ustaw taką, która spełni Twoje potrzeby. 



 
 
 

6 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

CRONOS HYBRID 

Jeśli grzejnik nie działa, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:  

• Upewnij się, że wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik działają prawidłowo. 

• Upewnij się, że grzejnik jest podłączony do prądu, a gniazdko elektryczne działa 

prawidłowo.  

• Jeśli WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK nie świeci się w pozycji włączonej (ON), oddaj grzejnik do 

centrum serwisowego w celu naprawy. 

 

7 
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE 

CRONOS HYBRID 

 

Przed czyszczeniem grzejnika wyłącz go i poczekaj, aż ostygnie. Odłącz grzejnik od prądu. 

Powierzchnię zewnętrzną można wyczyścić, przecierając ją miękką wilgotną szmatką, a następnie 

osuszając suchą szmatką. Nie używaj proszków czyszczących rysujących powierzchnię ani 

środków do polerowania mebli, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę zewnętrzną urządzenia. 

Aby zdjąć grzejnik ze ściany w celu wyczyszczenia lub w czasie remontu pomieszczenia, 

wystarczy odkręcić zakrętkę śrub i odkręcić śruby. Następnie można już zdjąć grzejnik ze ściany.  

 

W celu przechowywania przez krótki czas wystarczy wyłączyć grzejnik. W celu dłuższego 

przechowywania można zdemontować grzejnik i zdjąć go ze ściany lub przykryć jakimś 

materiałem. 

 

 

UWAGA: 

 

NIE PRÓBUJ OTWIERAĆ ANI NAPRAWIAĆ GRZEJNIKA SAMODZIELNIE. MOŻE TO 

SPOWODOWAĆ USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA. JEŚLI PROBLEM SIĘ 

UTRZYMUJE, SKONTAKTUJ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM. 

 



 
 
 

8 
SPECYFIKACJA PRODUKTU 

CRONOS HYBRID 

 

Nr Modelu Wymiary Moc Napięcie 

JCH-30YW 100 x 30 cm 300 W 

220-240 V 

50 Hz 
JCH-60YW 100 x 60 cm 600 W 

JCH-72YW 120 x 60 cm 720 W 

 

 

8 
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

CRONOS HYBRID 

 

• Grzejnik: 1 sztuka 

• Instrukcja obsługi: 1 sztuka 

• Elementy do montażu ściennego:  

4x plastikowe szyny 

4x metalowe śruby 

• Elementy do montażu sufitowego: 

4x plastikowe szyny 

4x metalowe śruby 

4x uszczelki 

1x metalowy wspornik H 

 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C.  

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.cronos.pl 

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua 

Rd, Long Gang ,Shenzhen City,China 




