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INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORAZ MONTAŻU

Ceramiczno-węglowy, energooszczędny, 
ekologiczny, hybrydowy panel grzewczy.

Model Barcelona
Model Bavaria

IR HYBRID HEATING PANEL

UWAGA!
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZENIA 
URZĄDZENIA I INNYCH PRZEDMIOTÓW, ORAZ ABY W PEŁNI 
WYKORZYSTAĆ ZALETY NASZEGO PRODUKTU, PROSIMY PRZED 
ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z PONIŻSZĄ 
INSTRUKCJĄ. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASAD 
BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS INSTALOWANIA URZĄDZENIA.

BavariaBavaria Barcelona
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SZANOWNY KLIENCIE!
Gratulujemy trafnego wyboru i dziękujemy za zakup wydajnych, niezawodnych i estetycznie 
wykonanych paneli grzewczych na podczerwień. 

Panele IR HYBRID HEATING PANEL są produktem europejskim, wykonanym według najwyższych 
standardów i norm, a tym samym produktem bezpiecznym w użytkowaniu. Zapewniamy 100% 
gwarancji jakości. 

Wybierając panele grzewcze w technologii podczerwieni, wybrali Państwo zdrowe, komfortowe i 

dla Państwa nie tylko źródłem ciepła w Waszych domach, ale i satysfakcji z dokonanego zakupu 
na wiele lat. 
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1. WPROWADZENIE
Panel grzewczy typu IR HYBRID HEATING przeznaczony jest do ogrzewania, a także do tworzenia 
oraz podtrzymywania mikroklimatu za pomocą naturalnego promieniowania podczerwonego w 
budynkach mieszkalnych i publicznych o konstrukcji stałej, zbudowanych zgodnie z obowiązującymi 
na terenie EU normami i przepisami budowlanymi.  

UWAGA!
Urządzenie powinno być użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych 
przy temperaturze otaczającego powietrza do +28°С.

● 3.4 * Pobór mocy zależy od materiału ceramicznego grzejnika

● 3.5 * Wielkość powierzchni i kubatury ogrzewanego pomieszczenia zależy od stopnia i jakości 
izolacji termicznej budynku.

2. Dane Techniczne

3.1 Zasilanie urządzenia z sieci prądu przemiennego 230 / 50  V / HZ

3.2 Temperatura powierzchni płyt ceramicznych [ maks ] 95 °C

3.3
Wymiary maksymalne:

     Model Bavaria 0.6x6.C.C800.WL 600 X 600 X 20
mm

     Model Barcelona 0.6x3.C.C800.WL 300 X 600 X 20    

3.4
Pobór mocy

     Model Bavaria 320 ± 30
W

     Model Barcelona 170 ± 20

3.5
Ogrzewane pomieszczenie 

     Model Bavaria 10÷14 / ~ 35
m2 / m3

     Model Barcelona 5÷7 / ~ 17

3.6
Waga urządzenia

     Model Bavaria 16 ± 2
kg

     Model Barcelona 8 ± 2
3.7 Średni okres eksploatacji 25 lat

3.8 Klasa ochrony IP 20
3.9 Zabezpieczenie przed przegrzaniem 90 ± 5 °C

3.10 Temp. Maksymalna pracy w pomieszczeniu + 26 °C

3.11 Typ montażu Naścienny
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3. Zakres Dostawy

Opis Oznaczenie dokumentu Ilość, szt.

Panel IR HYBRID HEATING 1

Instrukcja Obsługi PS 1

Karta Gwarancyjna 1

Opakowanie 1

Zestaw do montażu naściennego 1

4. KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA 

Konstrukcja panelu grzewczego

Zasada działania 

Korpus urządzenia składa się z płyt ceramicznych (przedniej i tylnej), elementu grzejnego, przewodu 
zasilającego sieciowego z wtyczką, wyłącznikiem zasilania oraz opcjonalnie z świetlnym wskaźnikiem
stanu włączonego.

● Wewnątrz płyt ceramicznych znajduje się oczyszczony chemicznie, krystaliczny przewodzący 
prąd elektryczny materiał węglowy, który ulega nagrzaniu do 95°С, emitując przy tym stabilny 
pod względem mocy i częstotliwości strumień promieniowania cieplnego (podczerwonego) w 
zakresie fal o długości 0,6-9,0 μm.

● Płyty grzewcze wykonane są ze specjalnie dobranych materiałów ceramicznych, które w stanie 
nagrzanym zapewniają optymalne warunki mikroklimatyczne pod względem wilgotności 
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5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ważne! 

● Nie zakrywać urządzenia grzewczego podczas jego pracy. 

● Panel grzewczy należy montować jedynie w położeniu pionowym, zgodnie z instrukcją montażu. 

● Mocowanie panelu do ściany należy wykonać za pomocą dostarczonych w zestawie elementów 
mocujących.

● Zabrania się wykonywania jakichkolwiek nawierceń w urządzeniu grzewczym oraz jego 
otwierania, co spowoduje jego natychmiastowe uszkodzenie – utrata gwarancji.

● Zabrania się zdejmowania naklejki znamionowej producenta umieszczonej po wewnętrznej 
stronie urządzenia grzewczego – utrata gwarancji.

● Zabrania się wystawiania panelu na bezpośrednie działanie wody (śniegu, gradu, deszczu)

● Zabrania się eksploatacji panelu w obecności materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

● Zabrania się wystawiania panelu na bezpośrednie działanie silnego światła słonecznego lub 
mrozu.

● Zabrania się użytkowania urządzenia w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek z elementów 
urządzenia - należy natychmiast odłączyć je z gniazda sieciowego.

● Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw we własnym zakresie.

● Urządzenie należy chronić przed upadkiem, uderzeniem i wstrząsami. Szkody powstałe w taki 
sposób nie są objęte gwarancją. 

● Zabrania się dotykania powierzchni zewnętrznych urządzenia grzewczego podczas pracy, gdyż 
może to spowodować oparzenia.

● Zabrania się czyszczenia urządzenia podłączonego do zasilania sieciowego.

● Zabrania się użytkowania urządzenia pozostawionego bez nadzoru.

● Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek formą 
dysfunkcji, lub osoby nieposiadające odpowiednich umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, 
o ile nie znajdują się w towarzystwie osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

● Ze względu na ceramiczną powierzchnię grzejnika, jego włączenie w stanie wyziębionym może 
spowodować uszkodzenie panelu. 
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6. MONTAŻ I URUCHOMIENIE
● W okresie zimowym przed uruchomieniem panelu grzewczego należy odczekać dopóki 

urządzenie nie osiągnie temperatury pokojowej.

● Za pomocą dostarczonego w zestawie kompletu śrub zawiesić panel na ścianie

UWAGA! BARDZO WAŻNE!
W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania panelu IR HYBRID 
HEATING PANEL powinien być podłączony do sprawnej instalacji 
elektrycznej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! 
Ze względu na wagę i kruchość  panelu zabezpieczyć urządzenie przed 
upadkiem i uderzeniem w twardą powierzchnię.

7. MOŻLIWE USTERKI 
I SPOSOBY ICH USUNIĘCIA

Objawy Prawdopodobna Przyczyna Sposób Usunięcia

Urządzenie 
nie działa

Brak napięcia w gniazdku zasilającym.
Sprawdzić obecność napięcia w 

sieci zasilającej

Wadliwy wyłącznik ze wskaźnikiem jeżeli 
wersja panelu posiada taki wyłącznik 

Sprawdzić wizualnie styki wtyczki 
elektrycznej

● Prawidłowo i zgodnie z instrukcją montażu zawieszone urządzenie, można podłączyć do 
gniazdka sieciowego 230V AC za pomocą kabla zasilającego.

● Ustawić wyłącznik zasilania w położeniu “Włączone” (symbol “ I “), przy czym powinno włączyć 
się podświetlenie klawisza wyłącznika. Urządzenie jest w tym momencie podłączone do sieci 
i pracuje w trybie nagrzewania (dotyczy paneli wyposażonych w wyłącznik z sygnalizatorem 
pracy). 

● Czas osiągnięcia pełnej wydajności panelu wynosi 8-14 min w zależności od ceramiki z jakiej 
został wykonany.

● Odłączenie urządzenia odbywa się w odwrotnej kolejności. 

● Panel grzewczy w trakcie użytkowania nie wymaga żadnej regulacji. 

W razie wykrycia pęknięcia panelu (materiału ceramicznego) jego dalsza eksploatacja jest 
zabroniona. Urządzenie należy bezwzględnie wyłączyć z sieci elektrycznej i skontaktować się z 
serwisem. 

W innych przypadkach dostarcz panel do serwisu. 
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● Panele IR HYBRID HEATING nie wymagają konserwacji.

● Zawsze należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od źródła zasilania przed ewentualnym 
czyszczeniem - myciem.

● W razie zabrudzeń, urządzenie należy czyścić lekko wilgotną, miękką ściereczką, nie używając 
żadnych chemicznych środków czyszczących, zwłaszcza ścieralnych lub rozpuszczalników.

8. KONSERWACJA

● Urządzenia należy przewozić w pozycji najlepiej pionowej w opakowaniu w zamkniętych 
środkach transportu z zamkniętą przestrzenią ładunkową. 

● Opakowanie transportowe z urządzeniem powinno być przy tym solidnie zamocowane w celu 
uniemożliwienia przesuwania opakowania. 

● Urządzenie należy przechowywać w stanie zapakowanym, w pozycji pionowej, zgodnie z 
oznaczeniem na opakowaniu transportowym w pomieszczeniu zamkniętym. 

9. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Uwaga!

● Zabrania się zanurzania urządzenia grzewczego w wodzie lub jego polewania wodą!

● Zabrania się malowania i pisania po powierzchni obudowy ceramicznej i naklejania etykiet - 
naklejek, z uwagi na brak możliwości usunięcia – trwałego przebarwienia powierzchni. 

10. WARUNKI GWARANCJI 
● Aby zgłosić urządzenie na gwarancji lub ewentualnej naprawy, prosimy o kontakt ze sprzedawcą 

Panela.

● Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko pracownikom Serwisu Fabrycznego lub do 
Autoryzowanego Punktu Serwisowego. 

● Urządzenie objęte jest 24 miesiącami gwarancji od dnia sprzedaży wyrobu, lecz nie dłużej niż 
30 miesięcy od dnia wysyłki przez producenta.

● W okresie gwarancji, usterki podlegające gwarancji są usuwane przez producenta bezpłatnie, 
pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika przepisów transportu, przechowywania i 
użytkowania zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

● Podstawą do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie wraz z urządzeniem 
dowodu zakupu z datą sprzedaży grzejnika.

● Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko usterki powstałe z przyczyn tkwiących w 
sprzedawanym produkcie.

● W przypadku uznania reklamacji, termin naprawy bądź wymiany urządzenia wynosi 14 dni od 
daty dostarczenia do gwaranta. 

● Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieupoważnionych 
napraw urządzenia i jakichkolwiek jego przeróbek.
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Wady spowodowane:
● Transportem i przechowywaniem,

● Nieprawidłowym montażem,

● Ntosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem i właściwościami,

● Uszkodzeniem mechanicznym,

● Zastosowaniem nieprawidłowych materiałów i narzędzi do montażu,

● Niewłaściwą konserwacją i eksploatacją,

● Kataklizmami i zdarzeniami losowymi,

● Czynnikami chemicznymi

GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ!

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE
OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

● Ten symbol umieszczony na urządzeniu, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że 
zgodnie z lokalnymi przepisami i normami, produkt nie powinien być usuwany razem ze 
zwykłymi odpadami domowymi. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne 
i zdrowie ludzi, wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych 

przedmiotów od odpadów innego typu, oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego 
wykorzystania materiałów. Po zakończeniu eksploatacji produktu, należy oddać go do punktu zbiórki
odpadów elektronicznych i elektrycznych, wyznaczonego przez lokalne władze. Elementy opakowania
urządzenia należy zutylizować zgodnie z wytycznymi recyklingowymi i umieścić w pojemnikach na odpady 
zgodnie z  oznaczeniem dotyczącym ich segregacji. 
● Nie spalać.

● Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi i zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania  
bez zgody właściciela.

● Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych produktów, będących w i
interesie użytkownika i nie mających wpływu na stopień bezpieczeństwa i główne parametry urządzenia.

Prawa autorskie 

Klar SpJ, oddział Chwaszczyno
Ul. Rewerenda 24
80-209 Chwaszczyno, Polska
tel.         00 48 58 781 16 00
mail :     irpanel@klar.pl

Serwis regionalny: Serwis producenta
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