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Instrukcja  obsługi panelu grzewczego z termostatem



Cyfrowy termostat Heat Decor
Cechy Wartość 

Nominalne napięie zasilania, V ~220

Dopuszczalne odchylenie napięcia, % ±10

Zużycie energii, VA 2

Maksymalne obciążenie prądu, A 8

Sterowanie Przyciski dotykowe

Ochrona przed przegrzaniem Wbudowany czujnik temperatury 75 °C

Zabezpieczenie przed zwarciem   10A Bezpiecznik

Zapisywanie ustawień  Niezależna pamięć wewnętrzna mikroprocesora. 
Zapisywanie w ciągu 30 sekund po ostatnim 

naciśnięciu przycisku.

Ochrona przed zakłóceniami Kontrola TRIAC. Włączanie /  wyłączanie ładunku 
z kontrolą przejścia przez «0»

1. Po włączeniu panelu, w ciągu 10 sekund , wyświetli się bieżąca temperatura panela. Równoczesne 
wciśnięcie przycisków                   spowoduje że termostat wyświetli temperaturę powietrza.

- kropka za pierwszą liczbą znaczy że wyświetlona jest temperatura panela.

2. Podczas wyświetlania temperatury na panelu, poprzez przyciski można ustawić maksymalną 
temperaturę grzania panelu. Zakres od 0 do 95 °C (ustawienie fabryczne to 80°C) 

3. 10 sekund po włączeniu, urządzenie przełączy się na tryb wyświetlania bieżącej temperatury powietrza.

4. Używając przycisków można ustawić temperaturę powietrza. Zakres od 5 do 35 °C (ustawienia 

5. Wciskając równocześnie przyciski termostat wyświetli temperaturę panelu, i moż liwość ustawienia
 temperatury maksymalnej. 10 sekund po ostatnim przyciśnięciu  urządzenie przełączy się na tryb 
wyświetlania bieżącej temperatury powietrza.

6. Dłuższe równoczesne wciśnięcie przycisków zablokuje / odblokuje przyciski kontroli (blokada dla 
dzieci). Kiedy wyświetli się C1 – blokada włączona, C0 – blokada wyłączona. Jeżeli blokada jest 
włączona, przy przciśnieciu jakiegokolwiek przycisku, wyświetlacz pokaże napis CH na 5 sekund.
7.  Długie naciśnięcie przycisku          wyłącza sygnalizację świetlną (tryb nocny), gdy wyświetlacz pokazuje

L0 - wskaźnik jest wyłączony. Oświetlenie wskaźnika działa tylko w trybach ustawiania, 10 sekund po 
ostatnim naciśnięciu przycisku wskaźnik się automatycznie wyłączy.  
Włączanie wyświetlacza - nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż ekran wyświetli L1 - wskaźnik jest włączony.

8.  Wyświetlenie kropki na wskaźniku po drugiej liczbie sygnalizuje stan ogrzewania:
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- ogrzewanie włączone - ogrzewanie wyłączone
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fabryczne to 22°C). Ustawiona temperatura powietrza będzie mrtugać.



Zgodność z normami panelu grzewczego z termostatem
PL

Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie  jest zgodne z następującymi dyrektywami Unii 
Europejskiej: Dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej; 
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU.

Symbol  ten oznacza obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Zakazuje się umieszczania 
zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego.  Nieprzestrzeganie 
selektywnego zbierania odpadów może powodować potencjalne negatywne skutki dla 
środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych części 
składowych. Gospodarstwo domowe spełnia kluczową rolę w przyczynianiu się do 
ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. 

Zdemontowane lub rozebrane na części urządzenie należy przekazać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych jest obowiązany do przekazania go następującym podmiotom: 

• jednostce handlu detalicznego o powierzchni powyżej 400 m2 (dla zużytego sprzętu
o  wymiarach nieprzekraczających 25 cm nie ma konieczności zakupu nowego 
urządzenia), 

• prowadzącym zakład przetwarzania, 

• punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do 
przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania 
zużytego sprzętu. 

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju 
i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod 
adresem: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, 
obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju
i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony. 

Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży
w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 
poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest 
obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, 
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych 
wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego 
dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Heat Decor 
sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków. 




