INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

1. Instrukcje bezpieczeństwa
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ:
1.1 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu
• Grzejniki Tower1000-Pro działają podczas użytkowania przy temperaturze powierzchni
około 80 ° C.
• Długotrwały kontakt może spowodować obrażenia lub oparzenia.
• NIE przykrywać grzejnika niczym. Pokrycie może spowodować przegrzanie i może
spowodować pożar.
• Grzejnik jest zaprojektowany jako przenośny, nie należy go montować na ścianie lub suficie.
• Ogrzewacz można łatwo obsługiwać za pomocą smartfona, za pośrednictwem tej samej sieci
WLAN lub innej WLAN lub przez sieć komórkową 3G lub 4G. Umożliwia to obsługę grzejnika
zdalnie, bez Twojego bezpośredniego nadzoru. Należy jednak upewnić się, że wszystkie środki
ostrożności podane w niniejszej instrukcji należy wykonywać nawet przy zdalnej obsłudze.
1.2 Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach
• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz przez osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub które nie
posiadają doświadczenia i wiedzy, jeśli przebywają pod nadzorem lub zostali poinstruowani w
zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu, chyba że są pod stałym
nadzorem.
• Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat mogą tylko włączać / wyłączać urządzenie pod warunkiem,
że został umieszczony lub zainstalowany w przewidzianym dla niego normalnym położeniu
roboczym oraz przebywają pod nadzorem lub zostali poinstruowani w zakresie korzystania z
urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3
do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać konserwacji.
• UWAGA - Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na dzieci i osoby wymagające szczególnej troski.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia
zagrożenia.
• NIE używaj grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do
samodzielnego opuszczenia pokoju. Powierzchnia grzejnika może osiągnąć temperaturę
powierzchniową do 80 ° C, przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.
• Trzymaj niemowlęta i dzieci z dala od wszelkich materiałów opakowaniowych, takich jak
plastikowe torby, aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia.
• Przesuwając urządzenie na rolkach, należy przesuwać je powoli, aby uniknąć ryzyka
przewrócenia się. Sundirect nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe szkody
spowodowane przez użytkownik.
• Ustawiając grzejnik, należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego
• Podczas montażu, naprawy lub serwisowania nagrzewnicy należy ją wyłączyć i odłączyć od
prądu. Przed montażem należy sprawdzić, czy grzejnik nie jest uszkodzony.

• Jeśli grzejnik lub przewód zasilający są w jakikolwiek sposób uszkodzone, NIE używaj
grzejnika i nie dotykaj go. Skontaktuj się ze Sprzedawcą
• NIE próbuj samodzielnie naprawiać grzejnika, spowoduje to utratę gwarancji.
• Jeśli grzejnik został upuszczony, NIE uruchamiaj go i skontaktuj się ze Sprzedawcą Sundirect
upewnij się, że jest wolny od jakichkolwiek uszkodzeń.
• Grzejnik jest przeznaczony do pracy przy napięciu 220-240 V, 50 Hz AC. Jeśli Twoja sieć
zasilająca nie spełnia wymagań NIE używaj grzejnika.
• Nagrzewnicy nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem
• OSTRZEŻENIE: Nie używaj grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby
niezdolne do samodzielnego opuszczania pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały
nadzór.

2. Jak dbać o grzejnik Sundirect
2.1 Czyszczenie
Przed czyszczeniem zawsze odłącz grzejnik i pozwól mu całkowicie ostygnąć. Nigdy nie
zanurzaj w wodzie i nigdy nie spryskuj go wodą. Wyczyść grzejnik miękką wilgotną szmatką. W
przypadku modeli szklanych użyj miękkiej ściereczki i środek do czyszczenia szkła. Nigdy nie
używaj mokrej szmatki. Nie używaj żadnych materiałów ściernych, rozpuszczalników ani
ostrych gąbek czyszczących, ponieważ może to spowodować zadrapania lub inne
nieodwracalne uszkodzenia. Przed ponownym uruchomieniem grzejnik musi być całkowicie
suchy.
2.2 Używanie / Praca
Należy pamiętać, że grzejnik może się odbarwić podczas użytkowania. Jest to spowodowane
zanieczyszczeniem powietrza i nie jest usterką.
Nie zakrywaj grzejnika folią z obrazami, nie maluj ani nie drukuj grzejnika samodzielnie. To
może spowodować uszkodzenie elementu grzejnego i unieważnienie gwarancji.
Jeśli zauważysz hałas, zapachy, widoczne zmiany lub wyjątkowo wysokie temperatury, proszę
zaprzestań używania i skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Sundirect.
2.3 Naprawa
Naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowanych sprzedawców Sundirect lub
bezpośrednio przez Sundirect. Jeśli spróbujesz samodzielne modyfikować produkt lub
wykonywać jakichkolwiek napraw, spowoduje to utratę gwarancji.
2.4 Pozycjonowanie
Grzejnik ma powierzchnię grzewczą 270 stopni, czyli tylko tył nie emituje ciepła. Upewnij się,
że grzejnik jest skierowany w stronę pomieszczenia lub obiektów, które chcesz prawidłowo
ogrzać
3. Montaż
Ten grzejnik jest zaprojektowany jako przenośny, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby
zamontować grzejnik na stopy. Do tego przenośnego grzejnika oferujemy dwa rodzaje nóżek.

Możesz użyć rolek, aby poruszać grzejnikiem wokół lub użyj stylowych nóżek do mebli jako
wolnostojący.

Operacja:
4.1 Ogólne wprowadzenie do inteligentnego sterowania
Ten grzejnik ma zintegrowaną skrzynkę kontrolną WIFI ze szklaną powierzchnią z ekranem
dotykowym na górze grzejnika.
Nie jest potrzebny żaden dodatkowy termostat do sterowania grzejnikiem. Gdy grzejnik
zostanie podłączony do aplikacji, smartfon przejmie kontrolę i komunikuje się ze skrzynką
kontrolną. Gdy Twój domowy Internet nie będzie działał, można przejść na ręczną obsługę
sterowania, a po ponownym podłączeniu grzejnika do WIFI, kontrolę przejmie ponownie
Smartfon.
4.2 Skrzynka sterownicza i opis części:
1. Szklany ekran dotykowy
2. Przednia strona grzewcza
3 stopy
4. Włącznik / wyłącznik
5. Wyświetlacz temperatury

6. Przycisk „+”
7. Przycisk „-”
8. Przycisk timera
9. Wskaźnik Wi-Fi

4.3 Sterowanie ręczne za pomocą przycisków na ekranie dotykowym
Aktywuj przełącznik zasilania, ekran pokaże aktualny odczyt temperatury w pomieszczeniu,
dostosuj żądaną temperaturę w pomieszczeniu naciskając przycisk „-” lub „+”.
Aby ustawić timer ręcznie, możesz nacisnąć przycisk Timer, a na ekranie pojawi się „1H” - co
oznacza, że grzejnik będzie działał według licznika czasu i wyłączy się po 1 godzinie. Naciśnij
ponownie aby przejść do „2H”, następnie „3H” i tak dalej (do 24 godzin).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć nagrzewnicę za
pomocą ekranu dotykowego.
4.4 Sterowanie za pomocą aplikacji
4.4.1 Jak pobrać aplikację Sundirect Smart
Zeskanuj kod QR, aby rozpocząć procedurę pobierania pliku APP lub możesz pobrać aplikację
„Sundirect Smart” z APP Store lub Google Play, otwórz aplikację i zarejestruj się za pomocą
swojego numeru telefonu lub adresu e-mail

4.4.2 Połącz z WIFI:

Krok 1: Włącz zasilanie grzejnika, naciskając wyłącznik zasilania. Sygnał WIFI zacznie szybko
migać. Otwórz aplikację na smartfonie i dodaj swoje urządzenie. Następnie wybierz „Dodaj
urządzenie” „Dodaj ręcznie”, a następnie wybierz „Termostat”, aby dodać urządzenie.
Krok 2: Wprowadź hasło WIFI swojej sieci domowej. Upewnij się, że Twoja domowa sieć WIFI
działa i trzymaj grzejnik i smartfon jak najbliżej routera WIFI.
Zwróć uwagę, że ten grzejnik działa tylko z sieciami WIFI 2,4 GHz, nie obsługuje 5 GHz. Upewnij
się również, że router internetowy ma wystarczającą pojemność, aby dodać nowe urządzenie.
Krok 3: Poczekaj, aż stan połączenia pokaże 100%, aby zakończyć ustawienia i sygnał WIFI na
skrzynce kontrolnej przestanie migać.
Jeśli grzejnik się nie połączył, wyłącz go i włącz ponownie po kilku minutach. Długo naciśnij
przycisk „Timer” na skrzynce sterowniczej, aż pojawi się znak WIFI na ekranie i będzie powoli
migać i powtórz proces łączenia.
4.5 Reset WIFI
Jeśli zmienisz router na nowy lub chcesz odłączyć grzejnik od obecnego telefonu
komórkowego, WiFi w urządzeniu możesz zresetować, wykonując następujące czynności:
Włącz grzejnik i naciśnij przycisk „Timer” przez 5 sekund, a następnie sygnał WIFI na ekranie
zacznie ponownie migać.
4.6 Aktywacja / dezaktywacja funkcji WIFI
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-” przez 10 sekund, aby wyłączyć funkcję WIFI tego grzejnika i
znak WIFI na ekranie zniknie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „-” przez 10 sekund, aby włączyć
go ponownie.
5. Specyfikacje techniczne:
• Moc – 1000W
• Napięcie - 220-240V~50HZ
• Wymiary – 34 x 34 x 125 cm
• IP-44

6. Gwarancja
Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.
Numer seryjny znajduję się z tyłu grzejnika, a także na ostatniej stronie w oryginalnej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej instrukcji na wypadek przyszłych roszczeń gwarancyjnych.
W okresie gwarancyjnym od daty zakupu, Sundirect naprawi lub wymieni Twój grzejnik jeśli
usterka wynika z wad produkcyjnych lub materiałowych. W tym celu należy skontaktować się
z lokalnym Sprzedawcą Sundirect przedstawiając dowód zakupu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę grzejnika, a Sundirect nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie inne występujące koszty, takie jak koszt instalacji lub inne straty
wtórne.
Należy pamiętać, że jakiekolwiek manipulowanie lub otwieranie grzejnika powoduje utratę
gwarancji.
Usunięcie numeru seryjnego oraz wszystkich etykiet znajdujących się z tyłu grzejnika również
spowoduje utratę gwarancji.
Wszelkie uszkodzenia mechaniczne produktu spowodowane przez użytkownika nie są objęte
niniejszą gwarancją – rysy na powierzchni lub ramie.
Sundirect nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub urazy spowodowane
wnikaniem wody lub wilgoci, przypadkowym uszkodzeniem, niewłaściwą obsługą,
uderzeniami zewnętrznymi, naprawy lub regulacje przez osoby nieuprawnione lub
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, konserwacji oraz środków ostrożności dotyczących
instalacji podanych w niniejszej instrukcji.

