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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Cronos CR-450 

PROSIMY PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych 

środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, 

utraty zdrowia i/lub życia. Podstawowe zasady: 

1. Przed użyciem grzejnika na podczerwień IR należy przeczytać całą instrukcję. 

2. Ostrożność: Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i 

wiedzy, chyba że zostały poddane nadzorowi osoby kompetentnej, która zapoznała się z niniejszą 

instrukcją i wzięła odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie może być użytkowane 

przez dzieci bez nadzoru dorosłych.  

3. Panel nagrzewa się podczas pracy do temperatury 75 stopni Celsjusza. Aby uniknąć oparzeń, nie 

pozwól, aby naga skóra dotknęła gorących powierzchni. Utrzymuj materiały palne, takie jak meble, 

poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony co najmniej 90cm od przedniej części grzejnika. Nie 

pozwól też, aby ww. materiały przylegały do boków lub tylnej części grzejnika.  

4. Zawsze wyłączaj grzejnik, gdy nie jest używany. 

5. Pod żadnym pozorem nie używaj uszkodzono grzejnika, w szczególności, jeśli uszkodzenie dotyczy 

pękniętej tafli grzewczej, przerwanego/przeciętego przewodu, uszkodzonej wtyczki lub wadliwego 

termostatu. Jeśli grzejnik w jakikolwiek sposób upadł, był upuszczony, lub uderzony to nie użytkuj go 

bez weryfikacji przeprowadzonej przez fachowy serwis, który w razie potrzeby podejmie stosowne 

działania naprawcze. 

6. Grzejnik przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach, tylko do montażu na ścianie lub na 

podłodze przy użyciu dołączonych do zestawu nóżek. 

7. Grzejnik nie jest przeznaczona do stosowania w miejscach o podwyższonej wilgotności, takich jak np. 

kuchnia czy łazienka. Zamontowanie go w takim miejscu może doprowadzić do nasiąknięcia wilgocią 

i uszkodzenia, które nie podlega naprawie gwarancyjnej.  

8. Panel nie może być montowany na suficie.  

UWAGA ! 

Przed rozpoczęciem korzystania z grzejnika koniecznie przeczytaj niniejsza instrukcję i 

postępuj zgodnie z jej zaleceniami. Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu do 

wykorzystania w przyszłości. Nie pozwalaj nikomu, kto nie zapoznał się z tymi 

wskazówkami, użytkować, montować czy obsługiwać grzejnika. 



 
 
 

9. Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie blokuj przestrzeni między grzejnikiem a ścianą na której 

jest montowany. Nie umieszczaj za grzejnikiem żadnych przedmiotów.  

10. Ze względu na nagrzewanie się panelu nie używaj go w bliskiej odległości materiałów łatwopalnych, 

takich jak np. benzyna, gaz i pochodne.  

11. Używaj grzejnika tylko w sposób opisany w tej instrukcji. Wszelkie inne zastosowania, których nie 

zaleca producent, mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie ciała. 

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

pożaru. Jeśli jednak musisz używać przedłużacza, jego tolerancja mocy musi być nie mniejsza niż 

500W. 

13. Podłączając grzejnik do obwodu elektrycznego upewnij się, że suma mocy wszystkich urządzeń 

podłączony do tego samego obwodu nie przekroczy jego tolerancji mocy.  

14. Podczas pracy grzejnika wtyczka i przewód mogą się nagrzewać. Upewnij się, że nie dotykają one 

przedmiotów palnych i/lub łatwopalnych. 

15. OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia przegrzania nie należy zakrywać grzejnika. 

2 
Montaż ścienny 

Cronos CR-450 

DO PRZEPROWADZENIA MONTAŻU BĘDZIE POTRZEBNA WIERTARKA UDAROWA I POZIOMICA. 

1. Wybierz miejsce montażu uwzględniając poniższe zalecenia: 

1.1. Dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości od 60 cm do 80 cm od podłogi; 

1.2. Przed grzejnikiem nie mogą znajdować się żadne przeszkody czy obiekty – trzeba zachować 

przynajmniej 90 cm odstępu; 

1.3. Grzejnik nie może być montowany naprzeciwko okna lub dużych witryn szklanych.  

1.4. Należy zachować odstęp 20 cm między krawędziami (bocznymi, górną i dolnymi) grzejnika a 

ścianami. 

2. Zaznacz pozycje czterech otworów montażowych na ścianie. Przy pomocy poziomicy sprawdź, czy 

zaznaczenie jest przygotowane równo i prawidłowo.  

3. Wywierć otwory wiertłem dołączonym do opakowania lub użyj własnego wiertła widiowego. 

4. Włóż plastikowe prowadnice do otworów. 

5. Nałóż panel na 4 prowadnice, dopasowując do otworów w grzejniku. 

6. Wkręć 4 śruby mocujące do prowadnic. 

7. Umieść zaślepki na śrubach mocujących. Zaleca się zastosowanie dodatkowego kleju, aby przytwierdzić 

zaślepki do śrub. 
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Instrukcja obsługi 

Cronos CR-450 

Aby rozpocząć użytkowanie grzejnika, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. Sprawdzić, czy grzejnik nie jest uszkodzony. 

2. Włóż wtyczkę do gniazdka. 

3. Naciśnij przełącznik ON / OFF z boku urządzenia, aby dopływ prądu do sterownika. 

Zaświeci się pomarańczowa lampka.  

 



 
 
 

Termostat: 

1. W momencie, gdy przełącznik ON / OFF jest włączony grzejnik jest w trybie czuwania. Aby go uruchomić 

naciśnij przycisk włączania  

2. Wysuń czujnik temperatury znajdujący się z boku termostatu w taki sposób, aby jego czubek wystawał 

poza obrys grzejnika.  

3. Teraz możesz zmienić ustawienia zadanej temperatury używając przycisku „+” lub „-”. Jednokrotne 

naciśnięcie przycisku (+) lub (-) podnosi lub obniża wartość temperatury o jeden stopień. Gdy na 

wyświetlaczu znajduje się pożądana przez ciebie wartość zaczekaj aż zamiga ona 3 razy. Wówczas 

temperatura zostanie zaprogramowana i grzejnik zacznie wyświetlać przez około 10-15 sekund aktualnie 

osiągniętą temperaturę. Następnie ekran wygasi się.  

4. Urządzenie zachowa ustawienie temperatury włączając się i wyłączając automatycznie. 

Timer 

1. Krótkie naciśnięcie przycisku M włącza timer. Czerwona dioda timera zaświeci się, a wyświetlacz zacznie 

migać. Możesz ustawić czas, po którym grzejnik ma się wyłączyć, naciskając „+” lub „-”. Jedno naciśnięcie 

spowoduje wydłużenie lub skrócenie czasu wyłączenia o godzinę. Czas timera jest ustawiany po 

pięciokrotnym zamiganiu wyświetlacza bez dokonywania zmian. Wyświetlacz pokaże wtedy temperaturę 

pomieszczenia (czerwona dioda wyłączona) i ustawioną liczbę godzin (czerwona dioda świecąca się). 

Następnie wyświetlacz zgaśnie. Grzejnik wyłączy się po ustawionej liczbie godzin. 

2. Wyświetlacz wyłączy się, jeśli ustawienia nie zostaną zmienione przez 10 sekund. Można go ponownie 

aktywować, naciskając dowolny przycisk. 
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Pilot sterujący 

Cronos CR-450 

 

 

Aby zacząć korzystać z grzejnika za pomocą pilota, zastosuj się do poniższych 

wskazówek: 

 

1. Podłącz grzejnik do zasilania, następnie ustaw przełącznik na panelu do pozycji 

ON (przycisk będzie podświetlony). 

2. Naciśnij przycisk ON / OFF „  ” na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 

3. Wciśnij przycisk Grzanie „ ”, a następnie wciskaj „+” lub „-” w celu zwiększenia, 

bądź zmniejszenia temperatury. Po ustawieniu pożądanej temperatury grzejnik 

rozpocznie pracę do momentu uzyskania zadanej wartości. Gdy ją uzyska przestanie 

grzać do momentu, gdy temperatura osiągnięta w pomieszczeniu spadnie o 1 stopień 

poniżej wartości zadanej. Wówczas grzejnik samoistnie wznowi grzanie.   

4. Wciśnij TIMER „ ” na pilocie, gdy grzejnik jest włączony, a następnie wciskaj „+” 

lub „-”, aby wybrać ilość godzin, które grzejnik ma przepracować od tego momentu. 



 
 
 

 

A. Główny włącznik & dioda kontrolna 

B. Czujnik temperatury 

C. Wyświetlacz 

D. Przycisk góra/dół 

E. Wł/Wył 

F. Przycisk timera i WiFi 

G. Niebieska dioda WiFi 

H. Czerwona dioda timera 

1. Tafla grzewcza 

2. Panel kontrolny termostatu  

Panel grzewczy CR-450 wyposażony jest w funkcję WiFi, dzięki czemu można sterować nim z poziomu 

dedykowanej aplikacji na smartfony, która daje dostęp do dodatkowych funkcji i upraszcza kontrolę.   

Pobieranie aplikacji 

1. Wyszukaj w Sklepie Play lub App Store aplikację o nazwie 

Tuya Smart 

2. Pobierz i zainstaluj aplikację.  

3. Otwórz aplikację. 
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Panel sterowania 

Cronos CR-450 

6 
Funkcja WiFi 

Cronos CR-450 



 
 
 

Tworzenie konta w aplikacji 

1. Kliknij w aplikacji przycisk „Zarejestruj się”. 

2. Zaakceptuj politykę prywatności, klikając „Zgoda”. 

3. W formularzu, który się wyświetli wprowadź wymagane dane: wybierz kraj oraz podaj adres mailowy. Po 

wpisaniu adresu mailowego naciśnij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”. Kod zostanie wysłany na podaną 

skrzynkę mailową.  

4. Wprowadź otrzymany kod w aplikacji.  

5. Nadaj hasło do aplikacji (według własnych preferencji) i zatwierdź przyciskiem „Zakończono”. 

 

Dodawanie urządzenia do aplikacji 

1. Na głównym ekranie aplikacji kliknij „Dodaj urządzenie”. 

2. Wybierz zakładkę „Gateway i inne”, a następnie „Smart IR”.  

3. Na termostacie grzejnika naciśnij i przytrzymaj 5 sekund przycisk M. Obok ekranu termostatu zacznie 

szybko migać (2 mignięcia na sekundę) niebieska dioda.  

4. W aplikacji potwierdź restartowanie urządzenia – na ekranie pojawi się przycisk „Confirm that indicator 

rapidly blink” który należy przycisnąć, gdy mamy pewność, że niebieska dioda miga.  



 
 
 

5. Następnie należy wybrać lokalną sieć WiFi (koniecznie 2,4GHz) i wprowadzić do niej hasło po czym 

zatwierdzić przyciskiem „Potwierdź”.  

6. Aplikacja wyszuka grzejnik i nawiąże z nim połączenie za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi i domowego 

routera. Może to zająć kilka chwil.  

7. Gdy urządzenie zostanie dodane, będziemy mieli możliwość nadania mu nazwy i przypisania do jednego 

z proponowanych pomieszczeń. Te dane można w dowolnym momencie edytować w przyszłości. Po 

ustawieniu nazwy i typu pomieszczenia finalizujemy proces dodawania grzejnika przyciskiem „Zakończono”. 

 



 
 
 

Ustawienia z poziomu aplikacji 

1. Po wybraniu na liście urządzeń grzejnika, który chcemy ustawiać pojawi się ekran z opcją regulacji 

zadanej temperatury i informacją o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu. Zmiany temperatury 

dokonujemy przy pomocy przycisków + i -.  

2. W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk POWER, służący do zdalnego włączania i 

wyłączania grzejnika. 

3. Po środku, na dole ekranu umiejscowiony jest przycisk ODLICZANIE umożliwiający zdalne ustawienie 

funkcji Timera w zakresie od 1 do 24 godzin. Po wybraniu tej opcji grzejnik będzie pracował przez zadany 

czas po czym wyłączy się.  

4. W prawym dolnym rogu znajduje się funkcja INTELIGENTNY TIMER, służąca do zaplanowania planu 

pracy grzejnika. Po wybraniu tej opcji, klikamy Dodaj plan, po czym programujemy w jakie dni i o jakich 

godzinach panel ma się wyłączać, lub uruchamiać i jaką temperaturę w danym dniu i godzinie ma 

osiągnąć.  
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Diagram elektryczny 

Cronos CR-450 



 
 
 

Panel grzewczy na podczerwień Cronos CR-450 może zaoferować użytkownikowi długą i bezawaryjną pracę 

w połączeniu z bardzo niskimi kosztami ogrzewania. Konieczne do uzyskania takich efektów jest optymalne 

zaprogramowanie grzejnika. Aby mieć pewność, że ustawienia są właściwe wykonaj poniższe czynności: 

1. Po zamontowaniu grzejnika w miejscu docelowym, podłączeniu do sieci i uruchomieniu go 

zaprogramuj grzanie na maksymalną możliwą temperaturę.  

2. Po 2-3 godzinach sprawdź jaką temperaturę udało się osiągnąć w pomieszczeniu – ta wartość to 

maksymalna temperatura jaką panel jest w stanie uzyskać w tych konkretnych warunkach.  

3. Programując urządzenie należy zadawać maksymalnie temperaturę, którą uzyskaliśmy podczas 

testów opisanych w kroku nr 2. W tej sytuacji panel będzie uzyskiwał zadaną temperaturę, a następnie 

będzie wyłączał grzanie do momentu, aż temperatura odczuwalna w pomieszczeniu spadnie o 1-2 

stopnie poniżej zadanej. Następnie panel samoistnie uruchomi grzanie i będzie je utrzymywać do 

momentu ponownego osiągnięcia zadanej temperatury. Takie użytkowanie zagwarantuje niski pobór 

energii. 

4. Jeśli maksymalna temperatura uzyskana w kroku nr 2 jest niższa niż oczekujemy, należy rozważyć 

zmianę panelu na mocniejszy model, lub zwiększenie ilości paneli w pomieszczeniu. 

5. Jeśli zmiana panelu na mocniejszy, lub zwiększenie ilości nie wchodzą w rachubę, można na 

termostacie zadawać wyższą temperaturę co doprowadzi do tego, że panel będzie pracował cały 

czas. Wówczas należy KONIECZNIE wykonywać 1 godzinne przerwy w pracy urządzenia co 48 

godzin ciągłej pracy. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może doprowadzić do 

uszkodzenia grzejnika, które nie będzie objęte naprawą gwarancyjną.  

Urządzenie posiada funkcję wykrywania otwartego okna. Jeśli grzejnik będzie włączony (nie ma 

znaczenia w jakim trybie) i wykryje nagłe zmniejszenie temperatury o 5 stopni Celsjusza w ciągu 5 

minut to automatycznie wyłączy się do momentu ustabilizowania temperatury. 
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Optymalne ustawienie 
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Wykrywanie „otwartego okna” 

Cronos CR-450 



 
 
 

1. Jeśli grzejnik nie działa, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

• Upewnij się, że bezpiecznik działa prawidłowo. 

• Upewnij się, że grzejnik jest podłączony, a gniazdo elektryczne działa poprawnie. 

• Jeśli wyłącznik ON / OFF nie świeci się będąc ustawionym w pozycji ON, wyślij go do centrum 

serwisowego w celu wykonania naprawy. 

2. Jeśli grzejnik pracuje bardzo krótko i na długo się wyłącza oraz nie dostarcza uczucia ciepła, wykonaj 

następujące kroki: 

• Upewnij się, że termostat nie jest niczym zasłonięty – jeśli jest to odsłoń go.  

• Upewnij się, że grzejnik nie jest zamontowany naprzeciwko okna lub innej dużej powierzchni 

szklanej – jeśli jest to zmień miejsce montażu.  

• Upewnij się, że grzejnik nie jest zamontowany naprzeciwko lustra – jeśli jest to zmień miejsce 

montażu. 

• W razie, gdyby żaden z powyższych kroków nie doprowadził do wyeliminowania problemu, wyślij 

grzejnik do centrum serwisowego. 

 

 

Przed  czyszczeniem  grzejnika  należy  go  wyłączyć  i  poczekać  aż  ostygnie. Należy również 

odciąć dopływ energii elektrycznej do urządzenia. Obudowa urządzenia może być czyszczona przy użyciu 

najpierw suchej, a następnie delikatnie wilgotnej ściereczki. Nie wolno używać proszków do czyszczenia 

ściernego ani żadnej chemii czyszczącej jak np. pasty do  mebli,  ponieważ  może  to  spowodować  

uszkodzenie powierzchni. Aby zdjąć grzejnik ze ściany w odnowienia, należy wyjąć zaślepki i odkręcić śruby. 

Przy krótkotrwałym przechowywaniu wystarczy wyłączyć i pozostawić grzejnik w miejscu gdzie normalnie się 

znajduje. Do  przechowywania  długoterminowego  można  zdemontować  urządzenie  ze ściany lub 

przykryć je jakimś materiałem. 
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Rozwiązywanie problemów 
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Czyszczenie i przechowywanie 

Cronos CR-450 



 
 
 

 

• Nie używać jako suszarki 

• Nie wieszać ubrań na grzejniku i nie przykrywać go niczym 

• Trzymać z dala od wody (kontakt z wodą może powodować pęknięcia 

grzejnika) 

• Grzejnik mocować poza zasięgiem dzieci, gdyż może się nagrzewać do 75°C 

• Nie montować na suficie. 

Model: CR-450 

Trademark: CR-450 TWP WiFi 

Moc: 450W 

Napięcie: 220-240V / 50-60Hz 

Prąd: 1.9 A(450W) 

Tolerancje wszystkich danych technicznych: w przybliżeniu +5%, -10%. 

 

Rekomendowane użycie (rozmiary pomieszczeń) 

• Pomieszczenia z niską temperaturą: do 12 m2 

• Pomieszczenia z  bardzo niską temperaturą: do 9 m2 
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Ostrzeżenia 
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Specyfikacja techniczna 
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• Grzejnik: 1 sztuka 

Akcesoria 1 zestaw: 

• 1x wiertło (8mm). 

• 4xkołki rozporowe. 

• 4x śruby. 

• 4x zaślepki na śruby. 

• 1x pilot do zdalnej obsługi 
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