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Poniższe informacje dotyczą tylko państw członkowskich UE.

Użycie tego symbolu oznacza, że produktu nie można traktować jak odpadów 
z gospodarstw domowych. Upewnij się, że produkt został prawidłowo zutylizowany, 
pomożesz w ten sposób zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska i życia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą 
utylizacją tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego 
produktu, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą świadczącą 
usługi utylizacji odpadów komunalnych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Stellar Technologies sp.zo.o

 Adres: ul. Krucza 68/9, 53-411 Wroclaw, Poland

Tel:  +48 736 360 603
info@stellarheaters.com
www.stellarheaters.com

    KRS: 0000720919
 NIP: 8971852649

Modele: HR20A; HR20W; HR20S;HORIZON

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA
Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi i montażu zanim zaczniesz używać urządzenia. Stellar Technologies nie bierze odpowiedzialności 
za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Właściciel i 
użytkownik są odpowiedzialni za przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji:
Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba, że są pod nieustannym nadzorem.
Dzieci w wieku 3-8 lat mogą tylko włączać/wyłączać urządzenie, pod warunkiem, że urządzenia zostało umieszczone i zainstalowane zgodnie 
z zaleceniami/instrukcją, a dziecko jest pod nadzorem lub otrzymało instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumie 
związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku 3-8 lat nie powinny podłączać, regulować i czyścić urządzenia lub dokonywać jego konserwacji.

Uwaga - niektóre części urządzenia mogą być bardzo gorące i mogą być przyczyną poparzenia. Zwróć szczególną uwagę na obecność dzieci i 
osób wymagających specjalnego traktowania w trakcie użytkowania urządzenia. Po odpakowaniu produktu, sprawdź czy są wszystkie części, 
jeżeli czegoś brakuje skontaktuj się z Stellar Technologies lub z autoryzowanym dystrybutorem w twojej okolicy.
Nie zostawiaj opakowania w zasięgu dzieci lub osób wymagających specjalnego traktowania.

Przed użyciem promiennika:
Sprawdź, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu zasilania sieciowego.
Upewnij się, że promiennik został bezpiecznie zamocowany w jego finalnym położeniu montażowym.
Nie umieszczaj promiennika bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
*Nie należy siadać ani opierać przedmiotów na urządzeniu.
Nie używaj promiennika w miejscach, w których znajdują się łatwopalne substancje lub opary.
Nie dotykaj promiennika mokrymi i wilgotnymi rękami lub mokrymi stopami.
Wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego (lub odłącz przełącznik biegunowy) podczas instalacji, czyszczenia i/lub wymiany promiennika i upewnij 
się, że promiennik i obudowa są chłodne.
Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób.
Nie używaj przedłużacza z tym produktem, ponieważ przedłużacz może się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru.
Trzymaj przewód zasilający z dala od obudowy promiennika, który nagrzewa się podczas użytkowania.
Ułóż przewód zasilający w taki sposób, aby nikt się o niego potknął ani go nie uszkodził.
Nie zakrywaj ani nie zasłaniaj promiennika podczas jego pracy.
Nie wkładaj żadnych przedmiotów przez szczelinę lub otwór promiennika.
Nie instaluj urządzenia na mniejszej wysokości niż minimalna odległość montażu od podłogi

Wszystkie wymiary podano w mm  (+/-2 mm)
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OSTRZEŻENIE: Ten promiennik nie jest wyposażony w urządzenie do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Nie używaj go 
w małych pomieszczeniach gdy są zajmowane przez osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pokoju, chyba że 
zapewniony jest stały nadzór.
Nie dotykaj promiennika gdy jest włączony, ponieważ obudowa nagrzewa się.
Nie dotykaj, nie zakrywaj ani nie przechowuj promiennika natychmiast po wyłączeniu, poczekaj, aż obudowa promiennika 

.ostygnie
Nie używaj promiennika w łazienkach, pralniach i podobnych miejscach. Nigdy nie umieszczaj go w miejscu, w którym może 
spaść do wanny lub do innego pojemnika na wodę.
Nie stosować w atmosferach wybuchowych.
W urządzeniu znajdują się gorące części. Nie używaj go w obszarach, w których używana jest benzyna, farba lub łatwopalne
płyny.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie musi być podłączone do uziemionego źródła zasilania!
Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel sieciowy.
Nie używaj zużytych lub uszkodzonych kabli, wtyczek lub złączy. Natychmiast zleć naprawę lub wymianę wadliwego elementu 
wykwalifikowanemu elektrykowi. Jeśli produkt upadnie lub zostanie poddany silnemu wstrząsowi, należy go sprawdzić w 
autoryzowanym serwisie.
Nie dotykaj żarnika promiennika, nawet gdy jest zimny. Żarnik może ulec uszkodzeniu w wyniku kontaktu gołymi rękami.
Jeśli przypadkowo dotkniesz odbłyśników promiennika, delikatnie wyczyść je miękką ściereczką zwilżoną alkoholem.
Podczas konserwacji nie dotykaj  bezpośrednio żarnika, ale trzymaj go za końcowe ceramiczne nasadki po obu stronach 

.jednocześnie
Nie dotykaj ani nie trzymaj grzejnika w obszarze odbłyśnika.
Nie używaj urządzenia w połączeniu z programatorami, programatorami czasowymi lub innymi urządzeniami zdolnymi do 

.automatycznego włączania
Promienniki muszą być włączane i wyłączane jeden po drugim, aby uniknąć skoków napięcia, które mogą spowodować 
uszkodzenie lampy.
Nie wymieniać kabla zasilającego promiennik, gdyż jest on wyposażony w specjalny kabel, który może wytrzymać wysokie 
temperatury. Zastąpienie kabla zasilającego innym kablem (nawet jeśli wygląda tak samo) może spowodować porażenie 
prądem, obrażenia ciała, a nawet śmierć.
WAŻNE: Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości .
Ryzyko pożaru
Materiały łatwopalne, takie jak meble, papier, ubrania i zasłony, należy przechowywać w odległości co najmniej 1 8 m (6 stóp) .

 od przodu promiennika i z dala od boku i tyłu. Jeśli urządzenie ma być używane na zewnątrz, zalecamy użycie wodoodpornego 
gniazda.
Wprowadzenie
Promiennik podczerwieni Horizon został stworzony, aby natychmiast uzyskać maksymalną moc cieplną w obszarze, w którym 
wymagane jest ciepło. Nasz promiennik jest jednym z najmocniejszych promienników dostępnych na rynku, odpowiedni 

 zarówno do użytku wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz - jest odporny na warunki atmosferyczne.
Promiennik podczerwieni Horizon jest wykonany wyłącznie z materiałów wysokiej jakości i zapewni lata użytkowania, jeśli 
zostanie odpowiednio zainstalowany i konserwowany.

Parametry techniczne
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Instalacja i montaż
Promiennik podczerwieni Horizon jest wyposażony w kabel zasilający, dlatego nie jest wymagane otwieranie złącza przewodu w 
celu przeprowadzenia normalnej instalacji tego produktu. Promiennik celowo jest dostarczany bez wtyczki, ze specjalnym kablem 
żaroodpornym. Dlatego podłączenie i okablowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
Należy przestrzegać minimalnej bezpiecznej odległości między obudową promiennika a wszelkimi łatwopalnymi powierzchniami.
Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia ryzyka. Gdy połączenie elektryczne znajduje się na zewnątrz, zaleca się użycie 
wodoodpornego gniazda lub skrzynki przyłączeniowej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym 
elektrykiem. Promiennik podczerwieni Horizon może pracować w dowolnych pozycjach pod różnymi kątami. Uchwyt do montażu 
na ścianie znajduje się w pudełku. Promiennik podczerwieni Horizon można również zawiesić na suficie za pomocą odpowiednich 
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wsporników sufitowych lub łańcuchów (wsporniki sufitowe i łańcuchy nie wchodzą w skład zestawu). Podczas montażu poziomo 
na ścianie lub podobnej powierzchni, nie ustawiać grzejnika pod kątem mniejszym niż 45 ° i większym niż 90 °.

WAŻNE: Przed wywierceniem otworów w ścianie lub innych powierzchniach upewnij się, że w obszarze otworów nie ma drutów 
ani rur. Skontaktuj się z wykwalifikowaną osoba posiadającą sprzęt i wiedzę do rozpoznawania niewidocznych prętów lub rur 
umieszczonych pod powierzchnią.
Podczas montażu promiennika podczerwieni Horizon w innej pozycji niż pozioma nie należy ustawiać go pod kątem większym niż 
45 ° i mniejszym niż 30 ° w stosunku do linii poziomej.Upewnij się, że belka lub konstrukcja może wytrzymać ciężar urządzenia w 
różnych warunkach klimatycznych, np. takich jak wiatr. Podczas montażu do ścianyzamocuj najpierw wspornik ścienny w kształcie 
litery U na ścianie, używając jego obu otworów. Mocowania ścienne (śruby, śruby itp.) nie są dostarczane z promiennikiem i 
powinny zostać dobrane do materiału, w którym będzie mocowany promiennik, dlatego też zaleca się przeprowadzanie instalacji 
przez wykwalifikowaną osobę.
Konserwacja
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy odłączyć zasilanie.
Aby zachować maksymalną efektywność cieplną, odbłyśnik można wytrzeć miękką ściereczką przed ponownym montażem na 
wypadek, gdyby nosił ślady kurzu i brudu.
Wymiana żarnika promiennika
Zapasowy żarnik powinien być identyczny jak w dostarczonym urządzeniu. Brak dokładnego dopasowania żarnika tego samego 
typu może spowodować zawodność promiennika , a nawet stać się niebezpiecznym, zwłaszcza gdy jest używany w środowisku 
zewnętrznym. W celu zakupu zapasowego żarnika skontaktuj się ze Stellar Technologies podając numer modelu.Nowego 
promiennika podczerwieni nie należy dotykać gołymi rękami. Ślady palców wypalą się na szkle kwarcowym, powodując 
przedwczesne uszkodzenie. Odciski palców usunąć miękką szmatką zwilżoną alkoholem.
Procedura wymiany żarnika podczerwieni.
Przed przystąpieniem do wymiany lampy należy odłączyć zasilanie.
Wymiana lampy powinna być przeprowadzona przez osobę wykwalifikowaną.
1. Obudowa promiennika i żarnik powinny być chłodne, a zasilanie odłączone. Kabel zasilania urządzenia powinien znajdować się 
w obszarze widoczności, podczas gdy jest rozłączony, aby wykluczyć możliwość, że ktoś z znajdujący się obok podłączy lub włączy 
zasilanie, podczas wymiany żarnika lub innej procedury konserwacyjnej.
2. Wykręć śruby z lewego i prawego odbłyśnika i zdejmij je jeden po drugim, patrz - rys. A.
3. Po usunięciu odbłyśników bocznych - patrz rys. B Znajdź wodoodporne złącze kabla, patrz - rys. C. Zidentyfikuj stronę, po której 
przewody żarnika wchodzą do złącza. W pierwszej kolejności obróć i poluzuj zewnętrzną nasadkę, a następnie obróć i poluzuj 
wewnętrzną nasadkę, patrz - rys. D
4. Po zlokalizowaniu wewnątrz urządzenia wodoodpornego złącza, odkręć kable żarnika - 2 białe kable, patrz - rys. E
5. Wyjmij przewody żarnika z dławika złącza, aby się poluzowały i zlokalizuj kabel żarnika po przeciwnej stronie, patrz - rys. F
6. Wyciągnij kabel żarnika, lekko wyginając środkowy odbłyśnik, patrz - rys. G
7. Gdy oba kable żarnika zostaną poluzowane, należy delikatnie wyjąć żarnik, trzymając za ceramiczne nakładki na obu końcach, 
wyciągnąć obie ceramiczne nakładki żarnika jednocześnie z uchwytów, patrz - rys. H
8. Emiter należy teraz całkowicie usunąć wraz z kablami, patrz - rys. I
9. Montaż nowego żarnika na podczerwień jest w odwrotnej kolejności, upewnij się, że wszystkie śruby, dławiki są w pełni 
dokręcone, a przewody nie są uwięzione ani pozostawione bez podłączenia.
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