
Należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi przed rozpoczęciem prac instalacyjnych i 

zachować je do późniejszego wykorzystania. 

OPIS SYMBOLI 

Przed użyciem tego grzejnika należy przeczytać odpowiedni rozdział niniejszej instrukcji. 

 

Zgodnie z dyrektywami europejskimi odnoszącymi się do tego produktu 

 

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przegrzaniu grzejnika, nie należy go zakrywać. 

 

Przekreślony symbol pojemnika na kółkach oznacza, że przedmiot musi być oddzielnie od odpadów 

domowych. Produkt powinien być do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi 

dotyczące usuwania odpadów. 

 

1. Instrukcje bezpieczeństwa 

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM: 

1.1 Bezpieczeństwo produktu 

- Ten promiennik podczerwieni Sundirect ma temperaturę powierzchni około 350°C przy pełnej mocy. 

Proszę nigdy nie dotykać gorącej powierzchni grzejnika, gdy jest włączony. 

- Ten grzejnik nadaje się tylko do montażu na ścianie. Prosimy nie montować go na suficie. 

- Prosimy nie montować grzejnika bezpośrednio nad lub pod gniazdkiem elektrycznym. 

- Lampy w podgrzewaczu są delikatne. Dlatego z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie i 

unikać uderzeń, upadków itp. 

- Grzejnik ten NIE jest przeznaczony do suszenia tekstyliów 

- Nie należy przykrywać grzejnika. Przykrycie może spowodować przegrzanie i pożar. 



- Trzymaj wszystkie palne przedmioty, takie jak meble, zasłony, papier itp. z dala od urządzenia. 

(w odległości co najmniej 1 metra). 

- Obudowa urządzenia i przednia pokrywa podczas pracy stają się bardzo gorące. Upewnij się, że żadne 

materiały palne (takie jak zasłony, markizy, flagi) nie zbliżają się zbytnio do urządzenia z powodu wiatru 

lub innych czynników środowiskowych. Może to spowodować poważne uszkodzenia lub pożar. 

Upewnij się, że nie zakrywasz ani nie blokujesz urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie lub 

pożar. 

- W bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia nie należy przechowywać łatwopalnych cieczy lub 

materiałów, takich jak farby, benzyna, zbiorniki z benzyną itp. Ryzyko wybuchu i pożaru. 

- Nigdy nie wkładaj palców, szpilek ani żadnych przedmiotów do otworów urządzenia. 

Kontakt z grzejnikiem podczas użytkowania może spowodować obrażenia/oparzenia. Nie należy go 

dotykać, gdy jest włączony i zawsze należy zachować bezpieczną odległość. 

- Nie należy używać grzejnika z timerem, programatorem lub jakimikolwiek systemami sterowania, 

które mogą automatycznie włączyć grzejnik. 

- Przy pierwszym użyciu urządzenia (lub po dłuższym czasie) należy obserwować go przez pierwsze 10-

15 minut, aby upewnić się, że działa prawidłowo. 

 

1.2 Ostrzeżenia o niebezpieczeństwie dla dzieci i osób niepełnosprawnych 

Ten grzejnik jest mocny i rozsiewa intensywne ciepło. Nie narażać osób (zwłaszcza niemowlęta, osoby 

starsze i/lub niepełnosprawne) oraz zwierzęta na bezpośrednie promieniowanie.Dzieci lub osoby o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych nie mogą obsługiwać.Trzymać 

niemowlęta i dzieci z dala od wszelkich materiałów opakowaniowych, takich jak torby plastikowe, aby 

uniknąć ryzyka uduszenia. 

 

1.3 Bezpieczeństwo elektryczne 

Podczas montażu, naprawy lub serwisowania ogrzewacza należy go wyłączyć i odłączyć od sieci. Przed 

montażem należy sprawdzić, czy grzejnik nie jest uszkodzony. Jeśli grzejnik lub przewód zasilający jest 

w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie należy używać grzejnika i skontaktować się ze sprzedawcą. 

Naprawy, konserwacja lub modyfikacje muszą być przeprowadzane przez autoryzowany salon 

sprzedaży Ten grzejnik jest przeznaczony do pracy przy napięciu 220-240 V, 50 Hz. Nie należy używać 

grzejnika, jeśli nie pozwala na to sieć zasilająca. 

1.4 Uwagi dotyczące hydroizolacji 

Seria OC ma stopień ochrony IP65. Oznacza to, że grzejniki mogą być montowane na zewnątrz. Należy 

jednak pamiętać, że jeśli montujemy je na zewnątrz, nie należy używać ich w wilgotnym środowisku. 

Upewnij się, że grzejnik nie może wpaść do wody i nie narażać go na działanie silnych strumieni wody. 

Nie należy dotykać go mokrymi rękami. 

NIE WOLNO używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki lub prysznice, oraz 

NIE używaj go w pobliżu basenu. Sundirect nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia 



lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją lub nieprawidłowym użytkowaniem w 

pobliżu źródeł wody. 

 

2 Konserwacja podgrzewacza Sundirect 

2.1 Czyszczenie 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć grzejnik od zasilania i pozwolić mu 

całkowicie ostygnąć. 

Nie należy używać materiałów ściernych, ostrych rozpuszczalników ani gąbek do czyszczenia, 

ponieważ może to spowodować zarysowania lub inne nieodwracalne uszkodzenia.  

Przed ponownym uruchomieniem grzejnika musi on być całkowicie suchy. 

 

2.2 Działanie 

Należy pamiętać, że w pierwszym okresie użytkowania grzejnik może hałasować. 

Wynika to z rozszerzalności materiałów podczas ogrzewania. Hałas nie powinien być głośny, w 

przeciwnym razie należy skontaktować się ze sprzedawcą Sundirect w celu sprawdzenia, czy nie ma 

uszkodzeń lub nieprawidłowości. Jeśli zauważysz zapachy, widoczne zmiany lub nienormalnie wysokie 

temperatury, należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą 

Sundirect. 

Lampa grzewcza zastosowana w tym grzejniku ma przewidywaną żywotność 6000 godziny pracy. 

Jednak bardzo intensywne użytkowanie może spowodować szybsze starzenie się lampy i uszkodzenie 

grzałki. W przypadku uszkodzenia podczas użytkowania, należy odłączyć grzejnik od prądu i 

skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Sundirect. 

2.3 Naprawa 

Grzejnik ten jest uszczelniony ze względu na wymogi ochrony IP dla grzejników zewnętrznych. Dlatego 

wewnątrz nie ma części do konserwacji i nie ma możliwości otwarcia grzejnika. 

Naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowanych sprzedawców Sundirect lub przez samą firmę 

Sundirect. 

W przypadku próby modyfikacji produktu lub samodzielnego wykonania napraw, gwarancja zostanie 

spowoduje unieważnienie gwarancji. 

 

3. Instrukcja montażu i obsługi 

Instalacja 

Uwaga: Seria OC jest grzejnikiem na podczerwień o wysokiej temperaturze. Przy pełnej mocy ma 

temperatura powierzchni 300-350 ° C. Należy mieć to na uwadze i montować je poza zasięgiem. 

 Ten grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do poziomego montażu na ścianie. Przy montażu grzejnika, 

należy upewnić się, że zachowana jest odległość co najmniej 20 cm od sąsiednich ścian lub sufitów oraz 



w odległości co najmniej 2,2 m od podłogi. Zestaw zawarty w dostawie przeznaczony jest do montażu 

na ścianie stałej. Jeśli innych rodzajów ścian, potrzebne będą odpowiednie mocowania (nie są 

dostarczane). Należy upewnić się, że montaż grzejnika na ścianie jest bezpieczny. Zaleca się, aby 

instalacja grzejnika została przeprowadzona przez autoryzowanego elektryka lub instalatora firmy 

Sundirect. 

 

 

 

 



Krok 1: Wywierć na ścianie 4 otwory odpowiadające otworom w części A i zamocuj część A do ściany 

przy użyciu części B. 

Krok 2: Przymocuj część H do grzejnika za pomocą części D, części E i części F. Użyj części F do określenia 

położenia grzejnika, a części D i E do dokręcenia i zabezpieczenia wspornika. 

Krok 3: Wsuń część H w część A. 

Krok 4: Przykręć część C do otworu na spodzie części H i zakończ montaż. 

 

4 Działanie 

4.1 Przyciski i wyświetlacz 

 

1. sygnał zdalnego sterowania 

2. wskaźnik statusu 

3. wskaźnik sygnału Wi-Fi 

4. sygnał włączenia/wyłączenia 

5. 1-godzinny timer 

6. 2-godzinny timer 

7. 4-godzinny timer 

8. przycisk funkcyjny 

9. przycisk timera (pilot) 

10. przycisk włączania (pilot) 

11. przycisk wyłączania (pilot) 



 

4.2 Obsługa grzejnika 

Nacisnąć przycisk z boku grzejnika, aby ustawić pozycję czuwania. Naciśnij przycisk funkcyjny (nr 8), 

aby włączyć lub wyłączyć grzejnik. 

 

4.3 Zdalne sterowanie 

Włącz grzejnik naciskając przycisk z boku urządzenia, jest on teraz w trybie czuwania. Teraz aktywuj 

grzejnik, naciskając przycisk ON (nr.10) na pilocie zdalnego sterowania. Nacisnąć przycisk off (nr 11) na 

pilocie, aby ponownie wyłączyć ogrzewanie. Aby ustawić timer, naciśnij przycisk timera (nr 9) na 

pilocie. 

4.4 Obsługa sieci Wi-Fi 

Aby połączyć grzejnik z mobilnym APP, należy wykonać poniższe kroki. 

1. Zeskanować kod QR, aby rozpocząć pobieranie aplikacji Sundirect Smart APP, lub pobrać aplikację 

Sundirect Smart APP, lub pobrać ją z App Store lub Google Play Store. Otwórz APP i zarejestruj się 

podając swój numer telefonu lub adres e-mail. 

  

2. Upewnij się, że sygnał Wi-Fi na OC-Pro szybko miga (jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny 

(nr 8) (przez około 3-5 sekund). Teraz otwórz aplikację na swoim smartfon i dodać urządzenie poprzez 

naciśnięcie "+" w prawym górnym rogu.  

3. Wprowadź hasło Wi-Fi i połącz się z siecią domową. Upewnij się, że sieć domowa działa  prawidłowo. 

Podczas procesu instalacji trzymaj grzejnik i smartfon tak blisko, jak to możliwe. Router Wi-Fi. (Uwaga! 

Twój APP będzie działał tylko w sieci 2,4 Ghz - może to być zmienione w ustawieniach routera).  

4. Poczekaj, aż proces połączenia zostanie zakończony i sygnał Wi-Fi na grzejniku przestanie migać.  

Teraz jesteś podłączony i możesz korzystać z APP "Sundirect Smart". 

Jeśli próba połączenia nie powiodła się, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny (nr 

8) przez przez 3-5 sekund, aż sygnał zacznie ponownie migać. Powtórzyć proces łączenia. 

 

5. Warunki gwarancji 

Sundirect naprawi lub wymieni Twoje urządzenie na nowe w ciągu 3 lat od daty zakupu. Wymienimy 

go, jeśli okaże się, że jest wadliwy pod względem wykonania lub materiałów. W przypadku roszczeń 

gwarancyjnych prosimy o kontakt z swoim sprzedawcą Sundirect i przedstawić dowód zakupu. 

Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę samego urządzenia i w żadnym wypadku inne 

poniesione koszty, takie jak instalacja lub podobne. Należy pamiętać, że manipulowanie lub otwarcie 



urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji. Dotyczy to również usunięcie naklejki znajdującej się 

z tyłu urządzenia. 

Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie są objęte gwarancją. Dotyczy to 

zarówno zarysowań powierzchni, jak i ramy. Sundirect nie odpowiada za szkody dla urządzenia lub 

osób, spowodowane przez wodę lub wilgoć, lub za szkody spowodowane przez uszkodzenia 

spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 

Numer seryjny grzejnika znajduje się na ostatniej stronie. Proszę zachować to 

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek przyszłych roszczeń 

gwarancyjnych. 


