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Opis 
    

1. Włącznik 

2. Panel sterowania 

3. Panel przedni                    

4. Przewód 

5. Nóżka 

 

Ważne środki ostrożności 

⚫ Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego 

⚫ Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem 

⚫ Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie. Nie włączać grzejnika z uszkodzonym lub 

zniszczonym przewodem. 

⚫ Zabrania się zanurzania urządzenia w wodzie. 

⚫ Podłączać tylko do źródła prądu przemiennego. 

⚫ Urządzenie należy podłączyć do zasilania o takim samym napięciu, które jest podane na etykiecie 

znamionowej i na opakowaniu 

⚫ Grzejnik może być podłączony tylko do gniazdka z uziemieniem. 

⚫ Nie używać niestandardowego zasilania. 

⚫ Przed podłączeniem grzejnika należy upewnić się, że jest on wyłączony. 

⚫ Nie używać urządzenia na zewnątrz. 

⚫ Chronić produkt przed uderzeniami o ostre narożniki i wysoką wilgotnością. 

⚫ Nie wolno dotykać grzejnika mokrymi rękami. 

⚫ Jeśli na powierzchni grzejnika znajduje się woda, należy go natychmiast odłączyć od zasilania. 

⚫ Jeżeli grzejnik wpadnie do wody, należy go natychmiast wyłączyć. Zabrania się wkładania rąk do 

wody. 

⚫ Przed następnym użyciem należy przekazać urządzenia do sprawdzenia przez specjalistę. 

⚫ Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania po zakończeniu użytkowania, przed czyszczeniem 

lub w razie zaobserwowania uszkodzeń. 

⚫ Nie przenosić grzejnika za przewód. 

⚫ Aby odłączyć grzejnik od zasilania, należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewód. 

⚫ Nie owijać przewodu wokół urządzenia po użyciu. 

⚫ Gdy grzejnik nie jest używany, przewód należy ułożyć na płasko. 

⚫ Przewód może być wymieniony tylko w centrum serwisowym. 

⚫ Podczas napraw należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. 

⚫ Urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi 

możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, 

jeśli nie są one pod nadzorem lub nie zostały poinstruowane odnośnie użycia urządzenia przez 

osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

⚫ Urządzenie należy podłączyć do zasilania o takim samym napięciu, które jest podane na etykiecie 

znamionowej i na opakowaniu. 

⚫ Nie należy podłączać urządzenia przed jego zamontowaniem na ścianie lub ustawieniem na 

kółkach. 

⚫ Nie przykrywać urządzenia podczas jego działania. 

⚫ Nie wkładać przedmiotów w otwory wentylacyjne. 

⚫ Zabrania się ciągnięcia i skręcania przewodu. 

 

Przed użyciem 

⚫ Wyjąć grzejnik z opakowania 

⚫ Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe  

⚫ Sprawdzić części montażowe 

 

Montaż  

⚫ Panelowe grzejniki konwektorowe należy montować na ścianie. Niektóre urządzenia mogą również 

stać na nóżkach. 

⚫ Zamontować nóżki na płycie bazowej zgodnie ze schematem G1.  

⚫ W przypadku montażu na ścianie należy zapoznać się ze schematem G2. 

a.Zdemontować wspornik z korpusu, patrz Rysunek 1 

b.Wywiercić otwory z każdej strony na ścianie, a następnie włożyć plastikowe kołki     

rozporowe. Zamocować wspornik w ścianie za pomocą śrub, patrz Rysunek 2                                                                           

c. Zamontować grzejnik w odpowiedniej pozycji, tak aby otwory były dopasowane do  

wspornika patrz Rysunek 3 

d. Dokręcić śrubę na górze wspornika, aby ustabilizować grzejnik, patrz Rysunek 4 

⚫ Należy zwrócić uwagę na ustawienie grzejnika konwektorowego względem innych przedmiotów. 

⚫ Zabrania się ustawiania grzejnika pod gniazdkiem. 

⚫ Grzejnik konwektorowy ma stopień ochrony IPX4 

⚫ W przypadku montażu w łazience, należy unikać wnikania wody do urządzenia lub osadzania się 

wody na powierzchni grzejnika. 

 

                            

                                 G1 
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                                     G(2) 

Obsługa urządzenia 

⚫ Ustawić grzejnik na płaskiej, stabilnej powierzchni 

⚫ Podłączyć do dowolnego źródła prądu przemiennego 220-240 V, 50 Hz, a następnie włączyć za 

pomocą przełącznika z boku, zostanie wyemitowany dźwięk „Di”  

⚫ Włączyć grzejnik naciskając włącznik „ ”, wyświetlacz LED wskaże temperaturę pokojową. 

Następnie użyć panelu dotykowego lub pilota zdalnego sterowania, aby ustawić moc, temperaturę 

i timer. 

⚫ Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć je za pomocą włącznika i 

odłączyć od zasilania 

⚫ Uwaga! Nie przykrywać urządzenia! Nie ustawiać grzejnika konwektorowego w pobliżu prysznica 

lub basenu 
 

OBSŁUGA ZA POMOCĄ PANELU DOTYKOWEGO LUB PILOTA ZDALNEGO 

STEROWANIA 

Panel dotykowy 

Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.  

Przyciski panelu dotykowego umieszczone na produkcie odpowiadają funkcjom pilota zdalnego 

sterowania:                  

1. temperatura 

2. tryb 

3. timer 

4. moc 
 

 

 

Moc  

Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć „moc”; w górnej części wyświetlacza zostanie wskazana 

temperatura. 

Grzejnik pracuje w trybie lekkiego ogrzewania.  
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Tryb  

Nacisnąć „tryb”, aby zmienić ustawienie mocy:  tryb lekkiego ogrzewania lub  tryb mocnego 

ogrzewania. 

 

Temperatura  

Nacisnąć przycisk , aby wybrać żądaną temperaturę z zakresu 16°-40°C.  

 

Timer   

Przycisk timera  pozwala na ustawienie włączania lub wyłączania urządzenia o danej godzinie w 

przedziale czasowym 1-24 godzin. 

 

Pilot zdalnego sterowania  

Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.  

Przyciski panelu dotykowego umieszczone na produkcie odpowiadają funkcjom pilota zdalnego 

sterowania:   

         

1. Włącznik 

2. Tryb 

3. Temperatura 

4. Timer  

5. Child Lock (blokada przycisków  

                

 

Moc  

Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć „moc”; w górnej części wyświetlacza zostanie wskazana 

temperatura. 

Grzejnik pracuje w trybie lekkiego ogrzewania.  
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Tryb  

Nacisnąć „tryb”, aby zmienić ustawienie mocy:  tryb lekkiego ogrzewania lub  tryb mocnego 

ogrzewania. 

Timer   

Przycisk timera pozwala na ustawienie włączania lub wyłączania urządzenia o danej godzinie w 

przedziale czasowym 1-24 godzin. 

 

Child Lock (blokada przycisków)  

Nacisnąć przycisk Child Lock; grzejnik zostanie zablokowany i będzie można go włączyć. 

Po ponownym naciśnięciu przycisku Child Lock grzejnik zostanie odblokowany. 

 

Dźwięki obsługi 

Przy wprowadzaniu ustawień, urządzenie emituje dźwięk. 

Czyszczenie  

⚫ Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać, aż urządzenie ostygnie i wyjąć wtyczkę z 

gniazdka 

⚫ Nie czyścić środkami ściernymi ani rozpuszczalnikami. Przetrzeć produkt miękką, wilgotną 

ściereczką 

⚫ Należy regularnie usuwać kurz z powierzchni urządzenia 

⚫ Mycie produktu wodą i wkładanie go do wody jest zabronione! 

⚫ W przypadku, gdy grzejnik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przetrzeć jego 

powierzchnię i schować do pudełka. 

⚫ Pudełko ustawić w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Unikać wysokiej wilgotności i 

mechanicznego oddziaływania na urządzenie 

 

Specyfikacja  PN1000AL PN1500AL PN2000AL 

Napięcie  220-240 V 220-240 V 220-240 V 

Częstotliwość  50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Moc  500/1000 W 750/1500 W 1000/2000 W 

Uwaga: nigdy nie zostawiać włączonego grzejnika bez nadzoru! 

Importer zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyglądzie i elementach urządzenia bez 

wcześniejszego powiadomienia klienta. 

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 

Uwaga! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub 

pośrednio w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, ogólnych zasad bezpieczeństwa lub 

ingerencji w konstrukcję produktu 
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To oznaczenie wskazuje, że nie należy utylizować urządzenia wraz z odpadami z 

gospodarstw domowych na terytorium Unii Europejskiej. Aby zapobiec ewentualnym 

zagrożeniom środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego spowodowanym niewłaściwą 

utylizacją odpadów, urządzenie należy poddać odpowiedniemu recyklingowi, aby zapewnić 

zrównoważone wtórne wykorzystanie materiału, z jakiego zostało ono wyprodukowane. Aby zwrócić 

zużyte urządzenie, należy je dostarczyć do punktu zwrotu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u 

którego urządzenie zostało zakupione. Sprzedawca może zutylizować urządzenie w sposób bezpieczny 

dla środowiska. 
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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) 

mailto:serwis@gltrade.pl

