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Grzejnik z płytą szklaną  
WDH-GH20R 

 

 
 
Szanowny Kliencie, 
 
Wybraliście Państwo produkt wysokiej jakości. Aby zapewnić sobie dużo przyjemności z 
tego produktu, oto kilka dodatkowych wskazówek: 
 
 
W razie jakichkolwiek problemów: 
 

Mamy nadzieję, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania! Jeśli mimo dołożenia 
wszelkich starań wystąpiłyby jakiekolwiek powody do reklamacji, prosimy o krótki kontakt, 
ponieważ bardzo zależy nam na Państwa zadowoleniu i chcielibyśmy wyjaśnić wszelkie 
nieporozumienia. 
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Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 

 
- Grzejnik nie nadaje się do użytku na zewnątrz, w łazienkach lub innych wilgotnych lub 

bardzo wilgotnych pomieszczeniach! 
- Należy pamiętać, że podczas pracy grzejnik może się bardzo nagrzewać, dlatego 

należy zawsze zachować odpowiednią odległość od łatwopalnych lub łatwopalnych 
przedmiotów! 

- Nie stawiać grzejnika bezpośrednio przy gniazdku elektrycznym lub na dywanach o 
głębokim runie! 

- Nigdy nie używać urządzenia grzewczego na ruchomych powierzchniach, 
przedmiotach lub pojazdach! Istnieje ryzyko, że grzejnik może się przewrócić.  

- Zaleca się stosowanie oddzielnego źródła zasilania (gniazdka) tylko do zasilania 
nagrzewnicy. (Proszę nie używać kilku gniazdek do zasilania grzejnika). 
Ponadto należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający był zawsze ułożony w 
odpowiedniej odległości od źródła ciepła. 

- Nadzorować urządzenie grzewcze, gdy dzieci znajdują się w pobliżu urządzenia! 
- Uważaj na prąd, nigdy nie wchodź do urządzenia ani nie wkładaj do niego 

przedmiotów! 
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na grzejniku ! 
- Nie wolno blokować dopływu i/lub odpływu powietrza z urządzenia i należy zapewnić 

wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia! 
- Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza do urządzenia, w przeciwnym razie 

może to doprowadzić do zmniejszenia wydajności, a w najgorszym przypadku do 
przegrzania i/lub pożaru! 

- Tylko wykwalifikowany personel lub elektrycy mogą otwierać urządzenie ! 
- Upewnić się, że do urządzenia nie dostała się wilgoć! 
- Do pracy urządzenia należy używać wyłącznie napięcia zalecanego przez producenta! 
- Upewnij się, że kabel zasilający jest rozłożony (odwiązany) przed podłączeniem go do 

gniazdka ! 
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że wtyczka jest czysta i prawidłowo 

podłączona do gniazdka! 
- Nigdy nie zbliżaj się do wtyczki lub gniazdka mokrymi rękami! 
- Nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzonych przewodów w urządzeniu, gdyż 

grozi to poważnym porażeniem prądem! 
- Należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nigdy nie znajdują się substancje 

łatwopalne (np. gazy/oleje itp.)! 
- Jeżeli kabel przyłączeniowy urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony 

przez producenta, jego serwis posprzedażowy lub osobę o podobnych kwalifikacjach, 
aby uniknąć niebezpieczeństwa. 

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub 
nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub 
instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo. 

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i 
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego! 
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Proszę natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci/ zasilania, jeśli 
cokolwiek wydaje się być nie tak !!! W takim przypadku należy zwrócić się do 
specjalisty i nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie !!! 
 

Przykład: Przepalił się bezpiecznik. 
 
 
Montaż nóżek: 
 

Przed pierwszym użyciem grzejnika jako urządzenia 
wolnostojącego należy bezwzględnie przykręcić do 
niego dostarczone nóżki. W tym celu należy wyjąć dwie 
plastikowe nóżki i przykręcić je do spodu urządzenia za 
pomocą czterech (4) śrub każda. 
 
 
Montaż na ścianie: 
 

Jeśli nie chcesz używać grzejnika jako wolnostojącego, ale wolisz zamontować go na 
ścianie, możesz to łatwo zrobić za pomocą dostarczonych akcesoriów, jak poniżej: 
 
Uwaga: Nie montować przed gniazdkiem, pod półką, zasłoną lub pod innymi przedmiotami 
! 
 
Najpierw należy poluzować/zdjąć wspornik ścienny z tyłu 
urządzenia grzewczego w następujący sposób: 
 
1. Otworzyć hak blokujący (patrz rysunek). 
2. Teraz można z niewielką siłą pociągnąć cały wspornik 

w dół i w ten sposób odłączyć wspornik ścienny od 
grzejnika. 
 

Teraz możesz użyć wspornika ściennego jako szablonu do 
zaznaczenia czterech otworów. Upewnij się, że grzejnik jest 
zawieszony na ścianie w odległości co najmniej 15 cm od 
podłogi i co najmniej 50 cm od sufitu: 
 
1. Należy użyć odpowiednich kołków rozporowych/śrub w zależności od stanu ściany, a 

następnie przymocować osuszacz za pomocą wspornika ściennego do przewidzianej 
ściany (patrz poniższy rysunek). 

Hak blokujący 
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2. Na koniec należy jeszcze raz sprawdzić kompletne zamocowanie i upewnić się, że 
całość jest zawsze stabilnie osadzona! 

 
Uwaga: W zestawie znajduje się mała torba na akcesoria z różnymi śrubami i kołkami. 
                            Twój grzejnik. 
 
Po prawidłowym przykręceniu uchwytu 
ściennego do ściany, można zawiesić 
grzejnik w uchwycie ściennym. 
Na koniec nie zapomnij zaczepić haka 
blokującego z powrotem do grzejnika i 
dokręcić go! 
 
 
 
 
 

Hak blokujący 

http://www.aktobis.de/


 

Aktobis AG, Borsigstr. 20, D-63110 Rodgau / Niemcy 
www.AKTOBIS.de 

E-mail: info@aktobis.de 

 
Podczas pierwszej operacji: 
 

Ponieważ ze względów ochronnych elementy grzejne są fabrycznie pokryte lekką warstwą 
oleju, podczas pierwszego uruchomienia wyczuwalny jest lekki zapach spalenizny i 
ewentualnie dymu. Na początku jest to całkiem normalne i wynika z faktu, że cienka 
warstwa oleju jest teraz spalana przez elementy grzewcze podczas pracy. 
 
 
Opis części urządzenia:  

 

 
 
 
 

 

Ciepło wyjściowe 

Panel sterowania 

Stopy 

Szklany front 

Wyświetlacz 

Główny przełącznik 
(On/Off) 

Czujnik temperatury 

Mocowanie do ściany 
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Instrukcja użytkowania: 
 

 
1. Commissioning 
 

1.1 Włożyć prawidłowo wtyczkę sieciową do gniazdka. 
 

1.2. Najpierw włącz główny wyłącznik znajdujący się z tyłu (z boku) urządzenia. 
 

1.3. Następnie można dokonać ustawień ogrzewania na przednim panelu sterowania. 
Dostępne są następujące opcje: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włącznik/wyłącznik 
(Tryb czuwania) 

Temperatura 

ten przycisk aktywuje dwa 
przyciski ze strzałkami do 

ustawiania żądanej 
temperatury zadanej 

Moc 

Za pomocą tego przycisku 
można wybierać pomiędzy 

różnymi trybami pracy: 

  Tryb komfortowy 

       Tryb Eco 

            Monitor mrozu 

Timer 

ten przycisk aktywuje dwa 
przyciski ze strzałkami do 
ustawiania czasu timera 

Przyciski nastawcze dla żądanej temperatury 
docelowej w zakresie od 15° C do 50° C (migają) 

oraz 
do wyboru czasu (godz. / min.), aż funkcja ogrzewania 

zostanie włączona lub wyłączona. 

00:01 do 23:59. 
 

> Pomiędzy licznikami godzin i minut można ustawić 
  Ponowne naciśnięcie przycisku timera tam i z powrotem 
  ulec zmianie). 
> W trybie ogrzewania można ustawić pozostały czas. 
> W trybie gotowości może upłynąć pewien czas, zanim  
  Można ustawić włączanie funkcji ogrzewania. 

Odbiornik FB 
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1.4. Instrukcja obsługi: 
 

- Każde naciśnięcie klawisza jest potwierdzane krótkim sygnałem dźwiękowym. 
- Wszystkie ustawienia mogą zostać zresetowane poprzez naciśnięcie 

włącznika/wyłącznika. 
- Po osiągnięciu temperatury docelowej grzejnik automatycznie przełącza się w tryb 

ekologiczny. 
- Gdy tylko urządzenie osiągnie temperaturę rzeczywistą o 2° C wyższą od ustawionej 

temperatury docelowej, grzejnik automatycznie wyłącza tryb ogrzewania. 
Jeżeli temperatura otoczenia ponownie spadnie, a temperatura rzeczywista będzie o 
5° C niższa od ustawionej temperatury zadanej, grzejnik przełączy się z powrotem na 
normalny tryb ogrzewania. 

 
1.5. Wyświetlacz objaśniający 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura:  

Aktualna temperatura pokojowa 
> sztywna 

Temperatura zadana > miga 

Działanie monitora mrozu 

Utrzymuje temperaturę w 
pomieszczeniu powyżej 5° C 

Komfortowa obsługa 

Urządzenie nagrzewa się z pełną 
mocą 

Tryb timera 

Po upływie tego czasu (godz. / min.) 
urządzenie rozpoczyna pracę w 

trybie ogrzewania. 

Działanie ekonomiczne 

Urządzenie nagrzewa się z połową 
mocy 

Grzejnik w aktywnym trybie 

ogrzewania 
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1.6. Pilot zdalnego sterowania 
 
Urządzenie jest wyposażone w pilota zdalnego sterowania, za pomocą którego można 
obsługiwać nagrzewnicę i dokonywać wszystkich ustawień nawet z niewielkiej odległości. 
 
- Do działania pilota wymagane są dwie (2) baterie AAA 1,5V. 
 

 
2. Czyszczenie i przechowywanie 
 

Przed przystąpieniem do czyszczenia grzejnika należy zawsze odłączyć go od sieci 
elektrycznej i pozostawić do całkowitego ostygnięcia! 
 
 
2.1 Czyszczenie: 
 

- Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy używać miękkiej i wilgotnej 
szmatki. 

- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko łagodnych środków czyszczących. 
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia ani do elektrycznej 

skrzynki sterowniczej! 
 
2.2 Przechowywanie: 
 

- Zalecamy przykrycie urządzenia na czas przechowywania lub najlepiej zapakowanie 
go w oryginalne pudełko. 

- Urządzenie należy przechowywać w suchym i odpowiednio wentylowanym 
miejscu/przestrzeni. 

http://www.aktobis.de/


 

Aktobis AG, Borsigstr. 20, D-63110 Rodgau / Niemcy 
www.AKTOBIS.de 

E-mail: info@aktobis.de 

 
 
Dane techniczne: 

 
Nazwa modelu:    WDH-GH20R 
Napięcie:     220V / 50Hz 
Max. Pobór mocy:   2,000 W (9.1 A) 
Klasa ochrony:    IPX0 
Wymiar (wys./szer./gł.):  530 x 862 x 230* mm (*z nóżkami) 
Waga:     8,7 kg 
 
Dla danych technicznych zastrzeżone są odchylenia !!! 

 
 
Inne: 
 
Oświadczenie gwarancyjne: 
 

Niezależnie od ustawowych roszczeń gwarancyjnych, producent udziela gwarancji zgodnie 
z prawem Państwa kraju, jednak co najmniej na okres 1 roku (w Niemczech 2 lata dla osób 
prywatnych). Gwarancja rozpoczyna się w dniu sprzedaży urządzenia użytkownikowi 
końcowemu. 
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych. 
Naprawy gwarancyjne mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis 
klienta. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy dołączyć oryginalny dowód sprzedaży 
(z datą sprzedaży). 
 

Z gwarancji wyłączone są: 
 

- Normalne zużycie 
- Niewłaściwe zastosowanie, takie jak przeciążenie urządzenia lub niezatwierdzone 

akcesoria. 
- Uszkodzenia spowodowane działaniem czynników zewnętrznych, użyciem siły lub ciał 

obcych 
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem 

do niewłaściwego napięcia sieciowego lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu. 
- Całkowicie lub częściowo zdemontowane jednostki 
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Zgodność: 
 

Urządzenie grzewcze zostało przetestowane, a ono samo i/lub jego części zostały 
wyprodukowane zgodnie z następującymi normami (bezpieczeństwa): 
"GS" przetestowany przez Intertek, i oczywiście z CE (LVD) i EMC. 
 

Sprawdzone bezpieczeństwo zgodnie z: EN 62233:2008 
EN 60335-2-30:2009+A11:12 
EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14 
AfPS GS 2014:01 PAK 

 
CE (LVD) Zgodność przetestowana  
zgodnie z:       EN 60335-2-30:2009+A11:2012 
        EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014 
        EN 62233:2008 
 
Zgodność EMC przetestowana 
 zgodnie z:       EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011 
        EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 
        EN 61000-3-2:2014 
        EN 61000-3-3:2013 
 
 
Prawidłowa utylizacja tego produktu: 

 
Na terenie UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać 
razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt zawiera cenne materiały 
nadające się do recyklingu, które powinny być poddane recyklingowi, a nie 
szkodzić środowisku lub zdrowiu ludzkiemu poprzez niekontrolowane 
usuwanie odpadów. Dlatego prosimy o utylizację starych urządzeń poprzez 
odpowiednie systemy zbiórki lub przesłanie urządzenia do utylizacji w 
miejscu zakupu. Następnie urządzenie zostanie poddane recyklingowi. 
 

 
 
 
Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia sprawi Państwu przyjemność: 
 

ń
 

 
 

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym 
miejscu! 
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