Panel grzewczy

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

JCH-45YW

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji. Umieścić instrukcję w
bezpiecznym miejscu, aby można było z niej skorzystać w przyszłości. Nie zezwalać na montaż, zapalanie,
regulację lub obsługę grzejnika osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.
PROSIMY O ZAPOZNANIE I STOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA
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Bezpieczeństwo
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności
w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń u osób, w tym następujących:
1. Przed użyciem grzejnika należy przeczytać instrucję obsługi.
2. Należy zachować szczególną ostrożność: To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku
doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą korzystania z urządzenia od
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, że nie
bawią się urządzeniem.
3. Podczas użytkowania grzejnik jest gorący. Aby uniknąć poparzeń, nie pozwól, aby goła skóra dotykała
gorących powierzchni. Trzymaj materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i
zasłony w odległości co najmniej (0,9 m) od przodu grzejnika i trzymaj je z dala od boków i tyłu.
4. Zawsze odłączaj grzejnik od zasilania, gdy nie jest używany.
5. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, a także po jego nieprawidłowym
działaniu, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Należy oddać urządzenie do autoryzowanego
serwisu w celu sprawdzenia, regulacji elektrycznej lub mechanicznej albo naprawy.
6. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, tylko do montażu na ścianie.
7. Grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i innych podobnych pomieszczeniach.
Nigdy nie należy umieszczać grzejnika w miejscu, w którym mógłby wpaść do wanny lub innego zbiornika z
wodą.
8. Nie należy prowadzić przewodu pod materiałami. Nie przykrywać przewodu dywanikami, bieżnikami lub
podobnymi pokryciami.
9. Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie należy w żaden sposób blokować przestrzeni pomiędzy
grzejnikiem a ścianą, która służy do wlotu lub wylotu powietrza.
10. Grzejnik posiada wewnątrz gorące i łukowe lub iskrzące części. Nie używaj go w miejscach, w których
używa się lub przechowuje benzynę, farby lub płyny łatwopalne.
11. Używaj tego grzejnika tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie,
niezalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób.
12. Unikać stosowania przedłużacza, ponieważ może on się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru. Jeśli
jednak musisz użyć przedłużacza, powinien on mieć moc nie mniejszą niż 800 W (pod napięciem 220-240 V).
13. Aby zapobiec przeciążeniu obwodu, nie należy podłączać grzejnika do obwodu, w którym pracują już inne
urządzenia. Nie należy instalować grzejnika pod gniazdkiem ściennym.
14. Wtyczka może być ciepła w dotyku, jednak luźne połączenie gniazda AC z wtyczką może spowodować
przegrzanie i zniekształcenie wtyczki. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wymienić
poluzowane lub zużyte gniazdo.
15. Moc tego grzejnika może się zmieniać, a jego temperatura może być na tyle wysoka, że może poparzyć
odsłoniętą skórę. Nie zaleca się używania tego grzejnika przez osoby o obniżonej wrażliwości na ciepło lub
niezdolności do reagowania w celu uniknięcia poparzeń.
16. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
17. "ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ"
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Instrukcja montażu
Rozpakuj opakowanie i wyjmij grzejnik wraz z pakietem akcesoriów do montażu na ścianie.
1.Zaznacz na ścianie położenie czterech otworów, które mają być wywiercone, a następnie wywierć otwory
wiertłem (rys.1). Upewnij się, że odległość między otworami jest taka sama jak między okrągłymi otworami
w uchwytach z tyłu grzejnika.
2.Włóż plastikowe szyny do otworów (rys. 2).
3.Włóż metalowe śruby do plastikowych szyn (rys. 3).
4.Podnieś grzejnik i skieruj cztery okrągłe otwory na wspornikach z tyłu grzejnika na 4 śruby na ścianie(rys.4),
a następnie przesuń śrubę z pozycji A do pozycji B poruszając lekko grzejnikiem(rys.5).
5.Upewnij się, że odległość pomiędzy dolną częścią grzejnika a podłogą jest nie mniejsza niż 20cm, gdy
grzejnik jest zainstalowany.
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Instrukcja użytkowania
Użytkowanie i praca
1.Sprawdź, czy grzejnik nie jest uszkodzony.
2.Włóż wtyczkę do gniazdka
3.Wciśnij przycisk:
grzejnik zacznie pracować. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura w
pomieszczeniu.
4.Po zakończeniu użytkowania naciśnij przycisk
w celu wyłączenia urządzenia. Na koniec wyjmij
wtyczkę z gniazdka.
Termostat:
1. Po naciśnięciu przycisku + lub - na wyświetlaczu 5x zacznie migać ustawienie temperatury.
2.Ustawienie temperatury można dostosować, naciskając przycisk + lub -, gdy miga. Z każdym naciśnięciem
przycisku temperatura zostanie zwiększona (+) lub zmniejszona (-) o jeden stopień.
3.Urządzenie zachowa ustawioną temperaturę, włączając się i wyłączając automatycznie.
Timer:
Krótkie jednokrotne naciśnięcie przycisku M spowoduje włączenie timera. Przyciskami + lub - można
ustawić czas, w którym grzejnik ma się wyłączyć: każde naciśnięcie powoduje przesunięcie o godzinę do
przodu lub do tyłu. Czas timera jest ustawiony po 5-krotnym, niezmienionym mignięciu. Na wyświetlaczu
pojawi się teraz na przemian temperatura w pomieszczeniu i ustawiona liczba godzin.
Grzejnik wyłączy się po upływie ustawionej liczby godzin.
Obsługa przez Wi-Fi i aplikację:
Grzejnikiem można również sterować za pomocą aplikacji na smartfonie. Aby to zrobić, grzejnik musi być
podłączony do modemu Wi-Fi.
1.Pobierz aplikację sterującą.
2.Otwórz aplikację i wybierz Rejestruj.
3.Wprowadź swój numer telefonu komórkowego, kod kraju został już wypełniony.
3.Otrzymasz wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym. W ciągu 60 sekund wprowadź ten kod
weryfikacyjny oraz wybrane przez siebie hasło i wybierz Zatwierdź, aby potwierdzić rejestrację.
4.Aby móc korzystać z aplikacji, Twój grzejnik musi zostać raz dodany do aplikacji. Wybierz Add Device.
5.Na grzejniku szybko zacznie migać dioda sygnalizacyjna WiFi.
6.Gdy lampka na podgrzewaczu będzie szybko migać, wybierz w aplikacji: confirm indicator rapidly
blinking
7.Wprowadź prawidłowe hasło WiFi
8.Zostanie teraz nawiązane połączenie między aplikacją a urządzeniem grzewczym.
9.Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wybierz "Gotowe".
10.Pojawi się ekran do obsługi urządzenia grzewczego
11.Na ekranie sterowania wybierz ... w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Modyfikuj nazwę
urządzenia, aby nadać ogrzewaczowi logiczną nazwę, dzięki której będziesz wiedział, który to jest
ogrzewacz.
12.Twój grzejnik może być teraz kontrolowany przez aplikację, możesz ustawić temperaturę i tygodniowy
timer w aplikacji.
13.Po podłączeniu, WiFi wskaźnik świetlny na grzejniku przestanie migać i będzie się świecić.
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Panel sterowania :
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1.Włącznik/ wyłącznik urządzenia
2. Wyświetlacz
3. Dioda WIFI
4 Czasomierz
5. Przycisk do regulacji temperatury
6. Przycisk do regulacji temperatury
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Rozwiązywanie problemów
Jeśli grzejnik nie działa, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Upewnij się, że Twój wyłącznik obwodu lub bezpiecznik działa prawidłowo.
Upewnić się, że grzejnik jest podłączony do gniazdka i że gniazdko elektryczne działa prawidłowo.
Jeśli przełącznik ON/OFF nie jest podświetlony w pozycji ON, wyślij urządzenie do serwisu w celu
bezpośredniej naprawy.
UWAGA: JEŚLI WYSTĄPI PROBLEM Z URZĄDZENIEM GRZEWCZYM, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI GWARANCJI W CELU UZYSKANIA INSTRUKCJI. NIE NALEŻY
PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEGO OTWIERANIA LUB NAPRAWY URZĄDZENIA
GRZEWCZEGO. TAKIE POSTĘPOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI ORAZ
USZKODZENIE URZĄDZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA. JEŚLI PROBLEM NADAL WYSTĘPUJE
W DALSZYM CIĄGU, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM.
Przed przystąpieniem do czyszczenia grzejnika należy wyłączyć go i pozostawić do ostygnięcia. Odłączyć
zasilanie elektryczne od urządzenia. Zewnętrzną powierzchnię można wyczyścić, przecierając ją miękką,
wilgotną szmatką, a następnie osuszyć. Nie należy używać ściernych proszków czyszczących ani pasty do mebli,
ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni. Aby zdjąć grzejnik ze ściany, w celu czyszczenia lub
zmiany wystroju, wystarczy otworzyć zaślepkę śruby i odkręcić śruby, aby zdjąć go ze ściany.

Dla krótkotrwałego przechowywania, wystarczy odłączyć grzejnik i pozostawić go z dala; dla długotrwałego
przechowywania, można zdemontować ze ściany lub pokryć go jakimś materiałe

Specyfikacja
Model .: JCH-45YW. Rozmiar: 50X90cm. Moc 220-240V, 50-60Hz, 450W

Zestaw zawiera
- Grzejnik: 1 szt.
- Instrukcja obsługi: 1 szt.
- Akcesoria do montażu na ścianie:
- 4xplastikowa szyna
- 4xmetalowa śrub
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Gwarant
Durasan Trading Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
e-mail: serwis@gltrade.pl

KARTA GWARANCYJNA
MODEL URZĄDZENIA:
NUMER FAKTURY:
DATA SPRZEDAŻY:
WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału, z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych
z przyczyn tkwiących w produkcie).
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo
wypełniona tzn. powinna posiadać pieczątkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta. W przypadku ich braku
karta gwarancyjna jest nieważna.
4. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź
użytkowanie oraz zgłosić usterkę do Serwisu.
5. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego
warunku reklamacje z tytułu braków mogą zostać nieuznane.
6. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia odpowiednich części z fabryki okres naprawy może się przedłużyć o czas
niezbędny do sprowadzenia części zamiennych
7. Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji i użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi.
8. Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest
użytkownik.
9. W okresie gwarancji Klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:
- ujawnionej wady nie można usunąć.
- w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady
uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- do wielokrotności napraw nie wlicza się: naprawy instalacji elektrycznej, wymiany uszczelek, lampki sygnalizacyjnej
oraz filtrów.
10. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia;
- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia;
- uszkodzeń powstałych z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej;
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych
- dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę Gwaranta oraz montaż i obsługę
urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
- następstw naturalnego zużywania się elementów oraz czynników będących poza kontrolą Gwaranta.
11. Sposób naprawy określa Gwarant.
12. Producent/upoważniony przedstawiciel producenta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.
13. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu (wysyłki) oraz ekspertyzy.
14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
- nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających substancje żrące, ścierne itp.),
- niewłaściwego przechowywania sprzętu,
- niewłaściwego konserwowania sprzętu.
15. Instalacja czyszczenie wewnętrzne jak i zewnętrzne, okresowa wymiana elementów przewidzianych w instrukcji
obsługi oraz konserwacja produktu są czynnościami odpłatnymi. W takich wypadkach koszty wezwania serwisu pokrywa
reklamujący.
16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich lub utraconych korzyści wynikających
z uszkodzenia, wadliwego działania lub ewentualnego wyłączenia urządzenia z eksploatacji
17. Urządzenie należy zamocować w taki sposób, aby był możliwy swobodny dostęp do urządzenia w przeciwnym wypadku
Gwarant nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z demontażem, naprawą lub wymianą
18. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
19. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawana na pisemną prośbę Klienta.
20. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI: …………………………………………
(Podpis klienta)
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