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WPROWADZENIESzanowny Kliencie,chcielibyśmy pogratulować zakupu nowego grzejnika łazienkowego  na podczerwień Heidenfeld.Heidenfeld oferuje szeroką gamę promienników podczerwieni. Wszystkie grzejniki na podczerwieńodpowiadają aktualnie obowiązującym normom o najwyższym standardzie jakości.Abyś mógł korzystać z ogrzewania na podczerwień z pełną funkcjonalnością i cieszyć się nim przez długi czas, przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
Przeczytaj uważnie cały dokument przed uruchomieniem i użyciem urządzenia po raz pierwszy. Twoim obowiązkiem jest dokładne i prawidłowe poinstruowanie każdego użytkownika tego urządzenia o wszystkich środkach ostrożności i instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa. Proszę zachować tę instrikcję .

W razie pytrań prosimy o kontaktTAKWIELE.PLTel. +48 22 243 16 16 e-mail. sklep@takwiele.pl
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03.Bedienungsanleitung Stand 10. 11.2020 - GERMAN - Artikelnummer: PR0026486

1. DANE TECHNICZNE
Montaż: Montaż ścienny, akcesoria montażowe w zestawieTÜV & GS Certyfikaty: Stopień ochrony IP:  IP.24Żywotność: > 100 000 godzinWymiary produktu: 1220 x 28 x 470 mm (wys. x głęb. x szer.)Moc: 850WZakres temperatur: do 40°CTechnologia grzewcza: Element grzewczy na podczerwieńZasilanie: 220 - 240V ~ 50/60 Hz
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2. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność nagrzewnicy, zapoznaj się z instrukcją obsługi.Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że każdy użytkownik tego urządzenia przestrzega wszystkich środków ostrożnościi zgodnie z instrukcją. Instrukcję użytkowania należy przechowywaćw dostępnym miejscu.WAŻNE:Przed podłączeniem urządzenia do sieci upewnij się czy urządzenie jest nienaruszone i nie doznało żadnych uszkodzeń podczas transportu. Proszę o zachowanie środków ostrożności związanych z  poparzeniem i porażenie prądem !

1. Nie umieszczaj na kablu mebli itp., aby uniknąć zgniecenia lub zgniecenia.2. Upewnij się, że napięcie robocze wynosi 220-240V, 50Hz lub 110-120V, 60Hz.3. Do obsługi panelu grzewczego używaj tylko pojedyńczego gniazda, gwarantującego bezpieczneużytkowanie przy tym poborze mocy .4. Trzymaj go z dala od dzieci, osób starszych, inwalidów, zwierząt domowych lub osób pijanych,5. Nie wywieraj nacisku na grzejnik, nie skacz ani nie siadaj na urządzeniu.6. Przed czyszczeniem panelu grzewczego należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać,     aż panel grzewczy ostygnie. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej szmatki i żadnych substancji     łatwopalnych.7. Ten produkt może być demontowany lub naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.8. Nieprzerwana praca skróci żywotność grzałki. Więc dezaktywuj to co 12 Godziny. 9. Nie używaj grzałki, jeśli temperatura otoczenia przekracza 20°C.  Ciągłe użytkowanie wysokie temperatury obniżą wydajność urządzenia.10. Bezpieczna odległość do gniazdka powinna wynosić co najmniej 20 cm nad podłogą.11. Podczas pracy grzejnik należy trzymać z dala od substancji łatwopalnych i wybuchowych.12. Zachowaj minimalną bezpieczną odległość od grzejnika: 30 cm powyżej / poniżej,      10 cm w lewo / w prawo, 10cm od tyłu.



3. LISTA CZĘŚCI
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2. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTA (cd.) )
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13. W ciągu pierwszych kilku dni użytkowania nowe grzejniki mogą wydzielać zapachy,       które są nieszkodliwe dla ludzi. 14. Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy nie używasz grzejnika.15. Upewnij się, że kiedy wychodzisz z domu, urządzenie jest wyłączone, a wtyczka odłączona       od zasilania .16. Nie zakrywaj grzejnika, aby uniknąć przegrzania.  Do suszenia ręczników używaj specjany      uchwyt na ręczniki.17. Nie instaluj grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.18. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4m².19. Utrzymuj grzejnik w czystości. Upewnij się, że żadne przedmioty nie dostały się do otworów      wentylacyjnych.20. Jeśli grzejnik zostanie upuszczony, nie należy go używać, dopóki nie zostanie zweryfikowane,       czy nie uległ uszkodzeniu.21. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić.
Należy pamiętać, że produkt powinien być zainstalowany co najmniej 15 cm od podłogi i 50 cm od sufitu. W opakowaniu  znajdują się 4 śruby mocujące M8 oraz akcesoria do montażu na ścianie.

1. Wsporniki montażowe - 2 szt.                                          4. Podkładka - 2 szt.2. Zmienne dystanse ścienne - 2 szt.                                   5. Kołki - 4 szt.3. Nakrętka mocująca - 2szt.                                                6. Śruba 4x35mm - 4szt



4. MONTAŻ 
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86 mm 86 mm112 mm
bracke t - 1 bracke t -2

1. Wywierć cztery otwory (odległości patrz ilustracja). Następnie włóż kołki i wsporniki i przykręć za pomocą śruby 4 x 35mm.
2. Najpierw przymocuj podkładkę zabezpieczającą i nakrętkę do górnych śrub gwintowanych płyty grzewczej, ale jeszcze nie dokręcaj,

3. Następnie nałóż podkładki dystansowe do dolnych śrub gwintowanych i odpowiednio je ustaw. Po wykonaniu mocowania można  dokręcić nakrętkę M8 od punktu 2
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5. INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLI
Wyświetlacz

Włącznik Timer Temperatura “+”Blokada Rodzicielska 

Wyświetlacz LEDPrzyciski sterujące

Wieszak na ręczniki
Tryb Temperatura “-“
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5. INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLI (cd.)
WłącznikPłyta grzewcza jest przystosowana tylko do napięcia 220 - 240 V ~ 50/60 Hz. Z boku płyty grzewczej umiejscowiono  włącznik/wyłącznik. Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie. Grzejnik możesz  obsługiwać za pomocą sterowania dotykowego lub aplikacji.
Przed użyciem grzałki należy włączyć przełącznik z boku.  Naciśnij        aby ustawić funkcje. Możesz wybrać między wyświetlaniem temperatury ° C a czasem.Tryb Naciśnij,        aby wybrać między mocą              (425 watów) lub           (850 watów).Ustawianie temperaturyNaciśnij,          aby zwiększyć lub      zmniejszyć temperaturę. Zakres temperatur wynosi 5 °- 40 °C.TimerNaciśnij przycisk timera,         aby ustawić przedział czasu, w którym ma być ustawiona temperatura. Można wybrać od 1 godziny do 24 godzin. Wyświetlany jest czas pozostały.Blokada  rodzicielskaNaciśnij i przytrzymaj          przez 3 sekundy, aby aktywować blokadę dziecięcą. Zapali się symbol na świetlaczu. Dopóki blokada rodzicielska jest aktywna, nie można dokonywać dalszych ustawień. Aby odblokować ponownie, naciśnij i przytrzymaj ponownie           przez 3 sekundy.Połączenie przez WiFi1. Użyj smartfona, aby zeskanować poniższy kod QR lub pobierz aplikację „Tuya Smart” w odpowiednim sklepie i zainstaluj ją .2. Po skonfigurowaniu profilu użytkownika otrzymasz e-mailem kod weryfikacyjny.3. Wprowadź kod weryfikacyjny, a następnie utwórz hasło, aby uzyskać dostęp do aplikacji 4. Jeśli jesteś zalogowany do aplikacji, możesz dodać podgrzewacz do ręczników.Wi-Fi jest niezbędne do połączenia, więc upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci  Wi-FiPołączenie można rozpoznać po migającej kontrolce na wyświetlaczu. W trakcie migania kontriolki, przytrzymaj przycisk trybu          przez 5 sekund, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i uządzenie będzie dodane.
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5. INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLI (cd.)
.
6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:7. UTYLIZACJA
2. Funkcja timera    1. Wybierz opcję dodaj timer w aplikacji    2. Możesz wybrać dzień, datę, godzinę i temperaturę, które chcesz ustawić.         Wybrana temperatura musi być wyższa niż istniejąca temperatura pomieszczenia.    3. Zapisz ustawienia w prawym górnym rogu    4. Możliwych jest kilka timerów     5. Naciśnij Wstecz w lewym górnym rogu, aby wyświetlić przegląd ustawień    6. Aby usunąć, przytrzymaj palec na wybranym ustawieniu przez kilka sekund.
Zawsze wyciągnij wtyczkę przed czyszczeniem !!! Wlot i wylot powietrza powinny być zawsze drożne, dlatego należy regularnie odkurzać grzejnik .
UWAGA: Po zakończeniu okresu użytkowania,  urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymiodpadami domowymi. Musi być oddane do  punktu zbiórki  sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Więcej informacji można uzyskać w odpowiedzialnym zakładzie utylizacji odpadów w twoim mieście lub gminie.Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznakowaniem. Chroń swoje środowisko poddając zużyte urządzenia recyclingowi.Europejska dyrektywa w sprawie utylizacji 2012/19/UENIE WOLNO wyrzucać urządzenia  wraz z normalnymi odpadami domowymi. Wyrzuć to urządzenie wyłącznie przez miejską lub zatwierdzoną firmę utylizacyjną. Należyprzestrzegać  aktualnie obowiązujące przepisy. W razie wątpliwości spytaj w Urzędzie  miasta lub gminy. Odpowiadają oni  za odpowiednią i przyjazną dla środowiska opcję utylizacji. Baterie/akumulatoryBaterie/akumulatory mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla zdrowia i przynoszą szkodę środowisku. Ten produkt zawiera baterie, które podlegają dyrektywieeuropejskiej 2006/66/WE i w ŻADNYM WYPADKU nie można go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizacja Bateri/akumulatorów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Przed utylizacją tego urządzenia wyjmij wszystkie baterie/akumulatory i oddaj je do punktu zbiórki do recyklingu baterii lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego.RecyklingTwoje nowe urządzenie zostało zabezpieczone opakowaniem. Materiały do pakowania mogą być ponownie wprowadzone do cyklu surowcowego. Proszę o pomoc i wyrzuć je w sposób przyjazny dla środowiska. O aktualnych trasach utylizacji dowiesz się w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w urzędzie miasta czy gminy.
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