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ź Urządzenie ma wyłączne zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych.

ź Zabronione jest zakrywanie grzejnika -  niebezpieczeństwo  pożaru.

ź Jedynie autoryzowany serwis jest uprawniony do napraw urządzenia.

ź W przypadku usterki lub dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia, grzejnik należy 
wyłączyć z sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki.

ź W pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik, nie wolno pozostawiać małych dzieci bez 
nadzoru.

ź Ostrożnie! Zewnętrze powierzchnie urządzenia mogą nagrzać się do znacznych temperatur.  

ź Nie wolno ustawiać urządzenia na dywanach i wykładzinach z długim włosiem.

ź Urządzenie należy używać z dala od źródeł wody np. wanna, prysznic. 

ź Nie wolno używać grzejnika w pomieszczeniach, w których znajdują się materiały łatwopalne.

ź Zabrania się zbliżania kabla zasilającego do nagrzanego urządzenia.

ź Ostrożnie!  Nie wolno pozostawiać włączonego grzejnika bez nadzoru.

ź Nie wolno ustawiać grzejnika pod gniazdkiem na ścianie, należy także przestrzegać 
minimalnych odstępów.

Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi 
w dyrektywach Unii Europejskiej.

UWAGA! Zabrania się przykrywania produktu. 
Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania oraz pożaru.

Symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych 
pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie 
zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu 
odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko 
naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się 
z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów 
lub sklepem, gdzie produkt został zakupiony.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA2

1 OPIS SYMBOLI
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Model EWR-2000W

Moc grzewcza

Zasilanie

Wymiary (wys./szer./gł.)

Waga

230V  50Hz~

1000W / 2000W

38 cm / 92 cm / 9 cm

5,5 kg

21

4

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4 OPIS PRODUKTU
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Obudowa grzejnika

Włącznik główny

Panel sterowania

Nóżki grzejnika

Wylot powietrza
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Nóżki montuje się za pomocą dołączonych do 
zestawu 4 śrub które przykręca się do podstawy 
jak pokazano na rysunku.

5 MONTAŻ I INSTALACJA

INSTALACJA NA ŚCIANIE
ź Uchwyt mocujący składa się z trzech elementów, które należy skręcić śrubami (Rys.1).
ź Wywierć cztery otwory w ścianie i umieść w nich kołki rozporowe.
ź Przykręć uchwyt mocujący grzejnika do ściany (Rys. 2). 
ź Umieść grzejnik na uchwycie mocującym (Rys. 3).
ź Podłącz grzejnik do zasilania (Rys. 4).

Uwaga!
ź Należy zwrócić uwagę na położenie konwektora w odniesieniu do innych obiektów.
ź Nie wolno montować grzejnika pod gniazdkiem na ścianie, należy także przestrzegać 

minimalnych odstępów.
ź Urządzenie posiada stopień ochrony IPX4. 
ź W przypadku zainstalowania grzejnika w łazience, należy pamiętać aby umieścić grzejnik 

z dala od bezpośrednich źródeł wody np. wanna, prysznic.
ź Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i norm w zakresie prawa 

budowlanego.

Uwaga!
W żadnym wypadku nie 
można ustawiać urządzenia 
grzewczego bez przykrę-
conych  nóżek. 
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6 TRYB PRACY

Uwaga!

Należy zachować 
łatwopalnych przedmiotów, 
np. zasłon, ręczników lub 
wrażliwych na ciepło 
tworzyw sztucznych. 
Wartości minimalne zostały 
uwzględnione na rysunku 
obok.
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Przycisk - Tryb grzania (LOW/HIGH)

6

Przycisk -
(timer)

 Wyłącznik zegarowy

Przycisk - On / Off

Wyświetlacz cyfrowy

Przycisk - Zmiany temperatury

Tryb grzania LOW/HIGH
 (     1000W,       2000W)

5

PANEL STEROWANIA

7 Lampka gotowości urządzenia
(stand-by)

On / Off
Przycisk pozwala na włączenie/wyłączenie urządzenia. 
trybie ogrzewania LOW. W momencie uruchomienia urządzenia, w górnej części 
wyświetlacza zostanie wyświetlona temperatura oraz ikonka     . 

Grzejnik zacznie pracę w 
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Tryb pracy
Pozwala na przełączanie urządzenia pomiędzy trybem pracy    LOW (1000W),
i      HIGH (2000W). Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie odpowiednia ikona 
sygnalizująca pracę urządzenia w ustalonym trybie.

Wyłącznik zegarowy
Ustawienie timera w przedziale 1h-24h, pozwala zaprogramować czas pracy 
urządzenia. Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie stosowna informacja.

Temperatura
Informacja o temperaturze wyświetlana jest, gdy urządzenie jest uruchomione. 
Temperaturę można ustawić gdy, urządzenie jest w trybie stand-by lub w trybie 
ogrzewania. 
Grzejnik utrzymuje ustawioną stałą temperaturę w pomieszczeniu. Zakres regulacji 
temperatury wynosi ok. 15 °C  do  35 °C.

Sygnał dźwiękowy
Urządzenie potwierdza dokonane zmiany emitując sygnał dźwiękowy. 

Uwaga!
W zależności od wielkości pomieszczenia, zapotrzebowania ciepła i ustawienia termostatu, 
pozostawienie grzejnika bez nadzoru może spowodować przegrzanie pomieszczenia. 
Może to stanowić zagrożenie dla osób, które nie są w stanie samodzielnie opuścić 
pomieszczenia w przypadku zbyt wysokiej temperatury.
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USTERKI

W przypadku, gdy urządzenie nie grzeje, należy sprawdzić czy grzejnik jest włączony do gniazdka, 
następnie czy termostat nastawiony jest na wymaganą temperaturę oraz czy pokrętło regulacji 
mocy nastawione jest na 1000W lub 2000W.
W przypadku stwierdzenia dalszych problemów z działaniem grzejnika, należy kontaktować się z 
autoryzowanym serwisem.

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Ze względów bezpieczeństwa grzejnik wyposażony jest w ochronę przed przegrzaniem. Jeżeli 
cyrkulacja powietrza zostanie zakłócona (np. przez zasłonięcie lub zastawienie kratki wylotu 
powietrza), urządzenie automatycznie się wyłącza. 
W takim przypadku należy na kilka minut wyłączyć zasilanie (wyłącznik na pozycję „O" lub 
odłączyć od sieci), aby grzejnik mógł się ochłodzić. Przed ponownym włączeniem urządzenia 
należy usunąć przyczynę zadziałania ochrony przed przegrzaniem.

7 EKSPLOATACJA

GWARANCJA

Grzejnik elektryczny EWR-2000W objęty jest 2 letnią gwarancją. 
Na element grzewczy gwarancja wynosi 5 lat.

Uwaga!  Wszelkie naprawy poza autoryzowanym serwisem powodują utratę gwarancji.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie powinno być odłączone z  sieci oraz 
ochłodzone. W przypadku stwierdzenia większej ilości kurzu należy użyć odkurzacza. Do 
czyszczenia zewnętrznych powierzchni należy użyć miękkiej, wilgotnej ściereczki. 

CZYSZCZENIE

Uwaga!  Nie należy stosować proszków do szorowania ani politury do mebli, gdyż mogą 

one uszkodzić powierzchnię grzejnika.
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