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Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję oraz zachować ją w 
bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją 
nie mogą montować, uruchamiać, wyłączać, zmieniać nastawy lub w jakikolwiek inny sposób obsługiwać 
urządzenia. Ze względu na stałe doskonalenie produktów zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikowania 
w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.

1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Należy wyciągnąć urządzenie z opakowania i upewnić się, że nie jest uszkodzone. Materiały 

opakowaniowe (torby plastikowe, styropian, zszywki, itp.) mogą być niebezpieczne  
i dlatego nie należy ich pozostawiać w zasięgu dzieci.

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są 
pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją 
związane z tym zagrożenie. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
czyścić i konserwować urządzenia.

• Należy dopilnować aby dzieci w wieku poniżej 3 lat nie zbliżały się do urządzenia.
• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą włączać/wyłączać ani obsługiwać urządzenia. Dzieci w wieku 

od 3 lat do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności 
konserwacyjnych.

• UWAGA — niektóre części tego urządzenia mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić tam, gdzie obecne są dzieci i osoby wrażliwe.

• Aby uniknąć przegrzania zaleca się, aby rozwinąć cały kabel zasilający.
• Aby uniknąć przegrzania nie wolno przykrywać urządzenia.
• Sprawdź czy napięcie elektryczne sieci i gniazdek jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej 

urządzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
• Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych i rozprowadzających ciepło.
• Przewód zasilający nie może być wymieniany przez użytkownika. Jeżeli przewód jest uszkodzony i 

wymaga wymiany należy skontaktować się z wykwalifikowaną osobą lub serwisem.
• Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, należy wystrzegać się 

bezpośredniego kontaktu skóry z gorącą  powierzchnią urządzenia.
• Należy utrzymywać kratkę wlotową w czystości.
• Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
• Nie wolno używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, brodzików, kabin 

prysznicowych itp.
• Aby wyłączyć urządzenie należy w pierwszej kolejności wyłączyć je przełącznikiem głównym, a 

dopiero następnie odłączyć przewód zasilający od gniazdka. Działanie w odwrotnej kolejności jest 
zabronione i grozi uszkodzeniem urządzeniu lub porażeniem prądem elektrycznym.

• Nie wolno podłączać tego urządzenia do gniazdka do którego podłączone jest inne urządzenie o 
dużym poborze mocy.

• Należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie jest używane.
• Jeśli urządzenie wygląda na uszkodzone, nie podłączaj go do zasilania. Skontaktuj się ze sprzedawcą 

lub serwisem.
• Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, odłącz je od zasilania, nie próbuj go samodzielnie naprawiać. 

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
• Delikatny odgłos trzeszczenia po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia to normalne zjawisko 

związane z rozszerzaniem się materiału po podgrzaniu i z jego kurczeniem się po schłodzeniu.
• Użyty element grzejny został przygotowany w specjalny sposób, ma długą żywotność. W razie 

konieczności wymiany w serwisie proszę nie używać innego elementu grzejnego.
• Urządzenie tylko do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
• UWAGA: Nie należy używać grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby nie 
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mogące samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór nad nimi.
• Nie używaj tego grzejnika, jeśli został upuszczony i widoczne są ślady uszkodzenia.
• Urządzenie jest zaprojektowane do montażu ściennego. Używaj go tylko gdy jest prawidłowo 

przymocowany do ściany.
• OSTRZEŻENIE: Aby zminimalizować ryzyko pożaru, trzymaj tekstylia, zasłony lub inny łatwopalny 

materiał w odległości co najmniej 1m od wylotu powietrza.
• Pilot zdalnego sterowania zaopatrzony jest w baterię. Zachowaj szczególną ostrożność.

• PRZECHOWUJ PILOTA ORAZ BETERIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI. Połknięcie może prowadzić 
do oparzeń chemicznych, uszkodzenia tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia 
mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. W razie połknięcia baterii przez dziecko 
natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

• Nie pozwalaj dzieciom wymieniać baterii w pilocie.
• Nie zwieraj baterii.
• Nie podgrzewaj baterii.
• Wyjmij baterie z pilota, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
• Zawsze dobieraj rozmiar i typ baterii odpowiedni do zastosowania w pilocie. Informacje 

dostarczone wraz z urządzeniem, dotyczące prawidłowego doboru baterii, powinny być 
zachowane w celach informacyjnych.

• Przed instalacją baterii wyczyść styki baterii, a także styki w pilocie.
• Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane z uwzględnieniem biegunowości (+ 

i –). 
• Wyczerpane baterie należy natychmiast usuwać, nie wolno ich pozostawiać w pilocie.
• Nie wrzucaj baterii do ognia.
• Baterie należy usuwać za pośrednictwem komunalnych zakładów utylizacji odpadów.

2. CECHY URZĄDZENIA
1. Wysokiej jakości plastikowa obudowa oraz szklany panel przedni gwarantują długą żywotność 

urządzenia.
2. Ceramiczny element grzejny PTC: ogrzewanie o wysokiej wydajności, szybkie nagrzewanie, 

bezgłośne, bezwonne, nie zanieczyszczające środowiska, bez płomienia, nie zużywające tlenu w 
pomieszczeniu.

3. Dwupoziomowe ustawienie mocy grzewczej. Możesz ustawić temperaturę według własnych 
preferencji.

4. Grzejnik jest wyposażony w bezpiecznik temperaturowy aby zapobiec ewentualnemu przegrzaniu 
urządzenia oraz chroniący przed przegrzaniem silnika. Nagrzewnica automatycznie wyłączy się, gdy 
wylot powietrza jest zablokowany i włączy się ponownie, gdy wylot powietrza zostanie odblokowany.

5. Nawiew chłodnym lub podgrzanym powietrzem. Możesz wyłączyć element grzewczy. Latem 
urządzenie może służyć do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu.

6. Termostat bezpieczeństwa. Ochrona przed przegrzaniem.

3. MONTAŻ URZĄDZENIA
• Wywierć dwa otwory w ścianie na wysokości minimum 2m od podłogi oraz w odstępie minimum 

30cm od sufitu. Odstęp pomiędzy nagrzewnicą a ścianami po bokach urządzenia nie powinien być 
mniejszy niż 30cm. Średnica kołka rozporowego wynosi 6mm. Rozstaw otworów wynosi 315mm. 

• Po umieszczeniu kołków rozporowych w wywierconych otworach wkręć do nich śruby. Nie wkręcaj 
śrub do samego końca, główki śrub powinny odstawać od ściany na odległość 10mm. 

• Zawieś urządzenie na śrubach wystających ze ściany. Następnie przesuń urządzenie w taki sposób 
aby główki śrub przemieściły się z pozycji A do B. Spowoduje to pewne i bezpieczne zawieszenie 
urządzenia na śrubach. 

• Jeśli chcesz zdemontować nagrzewnicę przesuń urządzenie w taki sposób aby główki śrub 
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przemieściły się z pozycji B do A, następnie zdejmij urządzenie ze śrub. 
• Zapoznaj się z poniższymi rysunkami.

   

   

4. SPECYFIKCJA TECHNICZNA

Model Moc 
znamionowa

Napięcie 
znamionowe

Moc grzewcza 
na 1 biegu

Częstotliwość 
znamionowa

II klasa 
ochronności 
elektrycznej

Q3 2000W 220-240V~ 1000W 50-60Hz
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5. OBSŁUGA URZĄDZENIA
1. Upewnij się, że napięcie sieciowe wynosi 220–240V~ oraz częstotliwość 50–60Hz.
2. Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania.
3. Uruchom urządzenie za pomocą włącznika głównego, który znajduje się z tyłu urządzenia.

„I” - urządzenie włączone; „O” - urządzenie wyłączone

4. Do obsługi tego urządzenia służy wyłącznie pilot zdalnego sterowania. Wybrane opcje ustawień 
są prezentowane na wyświetlaczu na przednim panelu nagrzewnicy. Poniższa tabela prezentuje 
poszczególne opcje ustawień urządzenia.

1. Po uruchomieniu urządzenia za pomocą włacznika 
głownego, nagrzewnica wejdzie w tryb czuwania (stanby), 
na wyświetlaczu zostanie zaprezentownana temperatura 
otoczenia.

2. Włącz kurtynę za pomoca przycisku On/Off na pilocie 
zdalnego sterowania, żaluzja wylotu powietrza otworzy 
się automatycznie.

3. Podczas ustawiania temperatury wartość temperatury 
miga, po wprowadzeniu zadanej temperatury wyświetlacz 
wskzuje temperaturę otoczenia, nagrzewnica zaczyna 
grzać aby osiagnąć zadaną tepmeraturę. Po osiągnięciu 
zadanej temperatury urządzenie przestaje grzać, 
wentylator wyłączy się po 30 sekunkach, żaluzja pozostje 
otwarta, na wyświetlaczu miga wskaźnik poziomu mocy 
grzewczej.

4. Gdy urządzenie pracuje w trybie grzania aby osiągnąć 
zadaną temperaturę i zostnie wyłaczone  przez 
użytkownika, wentylator będzie pracował jeszcze przez 30 
sekund, następnie wyłaczy się, a żaluzja wylotu powietrza 
zostanie zamknięta automatycznie. Urządzenie przejdzie 
w tryb czuwania (standby).

Uwaga: Na wyświetlaczu zawsze podświetlona jest ikonka 
funkcji aktywnej w danym momencie.
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Oznaczenia symboli 
wyświetlacza:

  Grzanie: pierwszy bieg.

  Grzanie: drugi bieg (pełna moc).

 :
- Gdy symbol świeci się stale –  
urządzenie pracuje w trybie ustawionej 
temperatury Zakres nastawy 
temperatury: 18-45℃.
- Gdy symbol miga – uaktywniła się 
funkcja wykrywania otwartego okna 
(nagłego spadku temperatury w 
pomieszczeniu)

 : Tygodniowy programator 
czasu pracy.

 : Oscylacja żaluzji

Przycisk 
START /STOP:

PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA:

Szczegółowy opis obsługi urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania

Włącz/ Wyłącz

Naciśnij przycisk   - urządzenie zostanie uruchomione, naciśnij ponownie 
– nagrzewnica zostanie wyłączona  (jeśli wyłączono urządzenie podczas pracy w 
trybie grzania, wentylator będzie pracował jeszcze przez 30 sekund).

Tryb grzania

Naciśnij przycisk   jednokrotnie – nagrzewnica rozpocznie grzanie na 
pierwszym biegu (1000W), naciśnij przycisk dwukrotnie - nagrzewnica rozpocznie 
grzanie na drugim biegu (2000W), naciśnij przycisk trzykrotnie – będzie pracował 
tylko wentylator – tryb cyrkulacji powietrza.

Timer 1 - 8h

Naciśnij przycisk  aby uruchomić timer. Każde kolejne wciśnięcie tego 
przycisku spowoduje zmianę ustawienia czasu pozostałego do automatycznego 
wyłączenia urządzenia o 1h w zakresie od 1h do 8h. Gdy zaprogramowana jest 
praca urządzenia w trybie programatora tygodniowego, ustawienie czasu pracy w 
zwykłym timerze 1 – 8h jest niedostępne.



Q3PL

7 www.eberg.eu

Oscylacja 
żaluzji

Naciśnij przycisk  aby uruchomić funkcje automatycznej zmiany kierunku 
nawiewu powierza – oscylacji żaluzji. Naciśnij ten przycisk ponownie aby wyłączyć 
tę funkcje.

Tryb ustawio-
nej tempera-

tury

Symbol 
nastawy 
temperatury 
świeci stale.

1. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć proces nastawy 
temperatury. Wartość temperatury miga. Naciśnij przycisk “+” lub  
“-” aby ustawić żądaną temperaturę. Zakres nastawy temperatury: 
18-45℃.
Przycisk “-”, 
Jeżeli ustawiona temperatura jest niższa lub równa temperaturze 
otoczenia,  nagrzewnica nie będzie pracować w trybie grzania.
Uwaga: Gdy ustawiona temperatura będzie niższa lub równa 
temperaturze otoczenia, urządzenie przestanie grzać, a 
wentylator zatrzyma się po 30 sekundach, symbol trybu grzania 
miga, żaluzja zatrzymuj się, kontrolka funkcji oscylacji żaluzji 
miga, inne funkcje można ustawić normalnie.
Przycisk “+”, 
Jeżeli ustawiona temperatura jest wyższa o 1-2℃ od temperatury 
otoczenia, nagrzewnica będzie pracować w trybie grzania na 
pierwszym biegu (1000W). 
Jeżeli ustawiona temperatura jest wyższa o 3℃ i więcej od 
temperatury otoczenia, nagrzewnica będzie pracować w trybie 
grzania na pełnej mocy (2000W).
2. Zatwierdzenie ustawionej temperatury następuje po 
naciśnięciu przycisku OK lub po 5 sekundach bez zmiany 
ustawień.

Funkcja 
wykrywania 
otwartego 

okna (nagłego 
spadku 

temperatury 
w pomiesz-

czeniu)

Gdy aktywna 
jest funkcja 
wykrywania 
otwartego 
okna, symbol 
nastawy 
temperatury 
miga.

1. Wykrywanie otwartego okna można uruchomić tylko, gdy 
urządzenie pracuje w trybie grzania (nie można tej funkcji 
uruchomić, gdy pracuje tylko  wentylator – cyrkulacja powietrza) 
lub w trybie ustawionej temperatury. 

2. Naciśnij przycisk  aby aktywować funkcję wykrywania 
otwartego okna (nagłego spadku temperatury w pomieszczeniu). 
Naciśnij ten przycisk ponownie aby wyłączyć tę funkcję.
3. Kontrola temperatury w funkcji otwartego okna rozpocznie się 
1 min. po aktywowaniu tej funkcji. 
Temperatura jest kontrolowana w cyklach 10 minutowych. 

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
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Długość 
cyklu
Min: s

Czas
Min: s

Opis

00:00 - 
01:00

0:00 Aktywacja funkcji wykrywania otwartego okna

01:00 
-11:00

1:00 Rozpoczęcie kontrolowania temperatury
Początkowy punkt kontrolny mierzenia 
temperatury.

6:00 Punkt kontrolny wykrywania temperatury 
1 (punkt kontrolny wykrywania szybkiego 
obniżenia temperatury). 
1. Jeżeli temperatura w punkcie kontrolnym 
temperatury 1 zmniejszyła się od 
początkowego pomiaru temperatury o ≤ 8°, 
urządzenie utrzymuje ogrzewanie, a funkcja 
wykrywania otwartego okna jest nadal 
aktywna. 
2. Jeżeli temperatura w punkcie kontrolnym 
temperatury 1 zmniejszyła się od 
początkowego pomiaru temperatury o > 8° 
urządzenie przestaje nagrzewać i przechodzi w 
stan czuwania, funkcja otwartego okna zostaje 
wyłączona. (Patrz uwagi).
3. Jeżeli temperatura w punkcie kontrolnym 
temperatury 1 (**°C) jest większa lub równa 
początkowemu pomiarowi temperatury, 
urządzenie utrzymuje ogrzewanie, a funkcja 
otwartego okna pozostaje aktywna.
**°C  - maksymalna temperatura wykrywania 
51° (patrz zabezpieczenie przed przegrzaniem).

11:00 Punkt kontrolny wykrywania temperatury 2 
(punkt kontrolny wykrywania wolnego spadku 
temperatury) 
1.Temperatura w tym punkcie to koniec 
jednego cyklu i początek kolejnego cyklu. 
2. Cykl trwa 10 minut, w tym czasie 
temperatura jest badana dwukrotnie – co 5 
minut.
3. W punkcie kontrolnym wykrywania 
temperatury 2, metoda testowania jest taka 
sama jak w punkcie kontrolnym wykrywania 
temperatury 1. (porównywane temperatury 
z początkowym punktem kontrolnym 
wykrywania temperatury).

Uwagi 1. Gdy urządzenie przestanie grzać wybrzmi 5 - 
sekundowy sygnał dźwiękowy, wentylator będzie 
jeszcze pracował przez 30s. Następnie urządzenie 
przejdzie w tryb czuwania (standby), wyświetlacz 
będzie naprzemiennie wyświetlać wartość ustawionej 
temperatury oraz komunikat OF.
1.1 Nacisnij przycisk  aby urządzenie wznowiło 
pracę w takim trybie w jakim pracowało przed 
wyłączeniem. Po zrestartowaniu funkcja wykrywania 
otwartego okna rozpocznie nowy cykl.
1.2 Naciśnij przycisk  aby wyłączyć urządzenie, 
urządzenie przejdzie w tryb czuwania, a na 
wyświetlaczu będzie prezentowana temperatura 
otoczenia.
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Długość 
cyklu
Min: s

Czas
Min: s

Opis

00:00 - 
01:00

0:00 Aktywacja funkcji wykrywania otwartego okna

01:00 
-11:00

1:00 Rozpoczęcie kontrolowania temperatury
Początkowy punkt kontrolny mierzenia 
temperatury.

6:00 Punkt kontrolny wykrywania temperatury 
1 (punkt kontrolny wykrywania szybkiego 
obniżenia temperatury). 
1. Jeżeli temperatura w punkcie kontrolnym 
temperatury 1 zmniejszyła się od 
początkowego pomiaru temperatury o ≤ 8°, 
urządzenie utrzymuje ogrzewanie, a funkcja 
wykrywania otwartego okna jest nadal 
aktywna. 
2. Jeżeli temperatura w punkcie kontrolnym 
temperatury 1 zmniejszyła się od 
początkowego pomiaru temperatury o > 8° 
urządzenie przestaje nagrzewać i przechodzi w 
stan czuwania, funkcja otwartego okna zostaje 
wyłączona. (Patrz uwagi).
3. Jeżeli temperatura w punkcie kontrolnym 
temperatury 1 (**°C) jest większa lub równa 
początkowemu pomiarowi temperatury, 
urządzenie utrzymuje ogrzewanie, a funkcja 
otwartego okna pozostaje aktywna.
**°C  - maksymalna temperatura wykrywania 
51° (patrz zabezpieczenie przed przegrzaniem).

11:00 Punkt kontrolny wykrywania temperatury 2 
(punkt kontrolny wykrywania wolnego spadku 
temperatury) 
1.Temperatura w tym punkcie to koniec 
jednego cyklu i początek kolejnego cyklu. 
2. Cykl trwa 10 minut, w tym czasie 
temperatura jest badana dwukrotnie – co 5 
minut.
3. W punkcie kontrolnym wykrywania 
temperatury 2, metoda testowania jest taka 
sama jak w punkcie kontrolnym wykrywania 
temperatury 1. (porównywane temperatury 
z początkowym punktem kontrolnym 
wykrywania temperatury).

Uwagi 1. Gdy urządzenie przestanie grzać wybrzmi 5 - 
sekundowy sygnał dźwiękowy, wentylator będzie 
jeszcze pracował przez 30s. Następnie urządzenie 
przejdzie w tryb czuwania (standby), wyświetlacz 
będzie naprzemiennie wyświetlać wartość ustawionej 
temperatury oraz komunikat OF.

1.1 Nacisnij przycisk  aby urządzenie wznowiło 
pracę w takim trybie w jakim pracowało przed 
wyłączeniem. Po zrestartowaniu funkcja wykrywania 
otwartego okna rozpocznie nowy cykl.

1.2 Naciśnij przycisk  aby wyłączyć urządzenie, 
urządzenie przejdzie w tryb czuwania, a na 
wyświetlaczu będzie prezentowana temperatura 
otoczenia.

Programator 
tygodniowy

Programator tygodniowy można uruchomić tylko, gdy urządzenie jest w trybie 
grzania (1 lub 2 bieg) lub w trybie ustawionej temperatury. Nie można uruchomić 
programatora tygodniowego, gdy urządzenie pracuje tylko w trybie wentylacji czyli 
kiedy pracuje sam wentylator, bez grzania.

Czas  
teraźniejszy

Pierwsze 
uruchomie-
nie

Przy pierwszym uruchomieniu oraz za każdym razem 
po ponownym podłączeniu urządzenia do zasilania 
(wyłącznik główny), należy ustawić aktualny czas.
Ustawianie aktualnego czasu:
1. Ustaw dzień tygodnia: Po przyciśnięciu przycisku 
programatora tygodniowego na wyświetlaczu LED 
pojawi się „01” - oznacza poniedziałek, korzystając z 
przycisków „+” lub „-” ustaw obecny dzień tygodnia, 
01-07 to dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. 
Naciśnij OK, aby potwierdzić ustawienia. 
2. Ustaw godzinę: Po ustawieniu aktualnego dnia 
tygodniu na wyświetlaczu pojawi się „00” - oznacza 
godzinę 0:00. Korzystając z przycisków „+” lub „-” 
ustaw obecną godzinę od „00” do „23”. Naciśnij OK, 
aby potwierdzić ustawienia.
3. Ustaw minutę: Po ustawieniu aktualnej godziny na 
wyświetlaczu pojawi się „00” - oznacza minutę 0:00. 
Korzystając z przycisków „+” lub „-” ustaw obecną 
minutę od „00” do „59”. Naciśnij OK, aby potwierdzić 
ustawienia.
Uwagi:
1. Jeśli po wprowadzeniu ustawień aktualnego dnia 
tygodnia i czasu, w ciągu 10 sekund nie wciśniesz 
przycisku OK, ustawienia nie zostaną zapisane, 
aktualny czas nie zostanie ustawiony.
2. Aby zresetować aktualny czas należy odłączyć 
urządzenie od zasilania (korzystając z wyłącznika 
głównego).

Zakończono 
ustawianie 
aktualnego 
czasu

Na wyświetlaczu LED pojawi się P1.



Q3 PL

10www.eberg.eu

Program 
pracy P1  

Tryb domy-
ślny (patrz 
szczegóły 
w tabeli 
trybów 
pracy)

Przyciśnij , na wyświetlaczu LED pojawi się P1, 
następnie naciśnij OK aby wybrać program P1. 
Jeśli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem OK w ciągu 
10 sekund, program nie zostanie aktywowany.

Program 
pracy P2 Przyciśnij , na wyświetlaczu LED pojawi się P2, 

następnie naciśnij OK aby wybrać program P2. 
Jeśli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem OK w ciągu 
10 sekund, program nie zostanie aktywowany.

Program 
pracy P3  Przyciśnij , na wyświetlaczu LED pojawi się P3, 

następnie naciśnij OK aby wybrać program P3. 
Jeśli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem OK w ciągu 
10 sekund, program nie zostanie aktywowany.

Program 
pracy P4  Przyciśnij , na wyświetlaczu LED pojawi się P4, 

następnie naciśnij OK aby wybrać program P4. 
Jeśli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem OK w ciągu 
10 sekund, program nie zostanie aktywowany.

Program 
pracy P5  Przyciśnij , na wyświetlaczu LED pojawi się P5, 

następnie naciśnij OK aby wybrać program P5. 
Jeśli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem OK w ciągu 
10 sekund, program nie zostanie aktywowany.

Program 
pracy P6  

Program do 
samodziel-
nego zapro-
gramo-
wania

Przyciśnij , na wyświetlaczu LED pojawi się P6, 
następnie naciśnij OK aby wybrać program P6. 
P6 to program do samodzielnego zaprogramowania.
Jeśli nie potwierdzisz wyboru przyciskiem OK w ciągu 
10 sekund, program nie zostanie aktywowany.
Po potwierdzeniu programu P6 na wyświetlaczu LED 
pojawi się 1, korzystając z przycisków „+” lub „-”, ustaw 
dzień tygodnia od 1 do 7, co odpowiada dniom od 
poniedziałku do niedzieli.

Na wyświetla-
czu miga 
1 - poniedziałek

Wciśnij OK Ustawienia pracy 
dla poniedziałku:
1. Na wyświetlaczu 
LED pojawi się 
„00”, korzystając z 
przycisków „+” lub 
„-,” ustaw godzinę 
rozpoczęcia pracy w
zakresie od od 0h



Q3PL

11 www.eberg.eu

do 24h, a następnie 
naciśnij OK, aby 
potwierdzić. 
Urządzenie włączy 
się o ustawionym 
czasie.
2. Na wyświetlaczu 
LED pojawi się 
„00”, korzystając z 
przycisków „+” lub 
„-,” ustaw godzinę 
zakończenia pracy 
w zakresie od od 0h 
do 24h, a następnie 
naciśnij OK, aby 
potwierdzić. 
Urządzenie wyłączy 
się o ustawionym 
czasie.
3. Domyślne 
ustawienia to 
włączenie - „00”, 
wyłączenie - „00” 
- urządzenie nie 
będzie pracować 
w dniu dla którego 
są wprowadzane 
ustawienia.

5 – 
sekundowe 
migotanie

Jeśli nie 
zaprogramujesz 
czasu pracy w 
ciągu 5 sekund, 
tryb ustawień 
dla poniedziałku 
wyłączy się i 
automatycznie 
przełączy się na tryb 
programowania 
czasu pracy dla 
wtorku.

Na wyświetla-
czu miga 2 - 7

Sposób ustawiania czasu pracy dla 
kolejnych dni tygodnia jest taki 
sam jak dla 1 – poniedziałku.

Uwaga 1. Dla jednego dnia można ustawić 
tylko jeden przedział czasu pracy 
(od włączenia do wyłączenia).
2. Można ustawić tylko pełne 
godziny włączenia i wyłączenia.
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3. Konieczne jest 
zaprogramowanie zarówno 
godziny włączenia jak i wyłączenia.
4. Dla każdego z siedmiu dni 
muszą być zaprogramowane 
godziny rozpoczęcia lub 
zakończenia pracy lub ustawienie 
domyślne, w którym urządzenie 
pozostanie wyłączone przez 
cały dzień. Po zakończeniu 
wprowadzania ustawień dla 
ostatniego - siódmego dnia, 
na wyświetlaczu LED świeci 
się kontrolka programatora 
tygodniowego.

Szybkie 
ustawianie

1. Gdy dioda LED 1-7 miga, użyj 
przycisków „+” lub „-” i naciśnij OK, 
aby wybrać i potwierdzić dzień 
od poniedziałku do niedzieli, dla 
którego chcesz zaprogramować 
czas pracy. Niewybrany dzień 
będzie miał ustawienia domyślne 
(start: „00”, stop: „00” - brak pracy). 
Czas rozpoczęcia i zakończenia 
pracy w 7 dniu musi zostać 
ustawiony (jeśli urządzenie 
ma być wyłączone w 7 dniu 
(niedziela) ustaw start: „00”, stop: 
„00”, następnie naciśnij OK). 
Tygodniowy program pracy 
zostanie aktywowany.
2. Program 6 posiada funkcję 
zapamiętania ustawień 
programatora tygodniowego 
(wyłączenie funkcji programatora 
tygodniowego,nie kasuje ustawień 
wprowadzonych w programie 6).
Ustawienia wprowadzone 
w programie 6 są kasowane 
po odłączeniu urządzenia od 
zasilania.

Wyłączanie 
programato-
ra tygodnio-
wego

Naciśniecie przycisku  po raz siódmy aby 
wyłączyć programator tygodniowy.

Opis wyświe-
tlacza LED

• Po wprowadzeniu ustawień na wyświetlaczu LED 
prezentowane są: temperatura otoczenia, kontrolka 
programatora tygodniowego oraz kontrolki 
aktywnych funkcji.
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• W trybie ogrzewania (grzanie na pierwszym 
biegu lub grzanie na drugim biegu, nie w trybie 
ustawionej temperatury), po wybraniu jednego z 
programów:

-  na wyświetlaczu prezentowana jest temperatura 
otoczenia oraz kontrolka programatora 
tygodniowego świeci się stale gdy, jest to czas w 
którym zaprogramowane jest grzanie.

-  na wyświetlaczu prezentowana jest temperatura 
otoczenia oraz kontrolka programatora 
czasowego miga, gdy jest to czas w którym nie 
zaprogramowane jest grzanie.  

• W trybie ustawionej temperatury, po wybraniu 
jednego z programów:

-  na wyświetlaczu prezentowana jest temperatura 
otoczenia, kontrolka programatora tygodniowego 
oraz trybu ustawionej temperatury świecą się 
stale, gdy jest to czas w którym zaprogramowane 
jest grzanie.

-  na wyświetlaczu prezentowana jest temperatura 
otoczenia, kontrolka trybu ustawionej 
temperatury świeci się stale natomiast kontrolka 
programatora czasowego miga, gdy jest to czas w 
którym nie zaprogramowane jest grzanie.  

• Funkcje: oscylacji żaluzji, grzania na pierwszym 
biegu, grzania na drugim biegu, ustawionej 
temperatury, otwartego okna (wykrywania 
szybkiego spadku temperatury) mogą 
być obsługiwane w trybie programatora 
tygodniowego lub w normalnym trybie pracy. 

• Kontrolka danej funkcji świeci się, gdy jest on 
aktywna.

Tabela programów pracy:

P
r
o
g
r
a
m

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

P1 8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

P2 18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

P3 8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

Grzanie 
wył.

Grzanie 
wył.

P4 18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

Grzanie 
wył.

Grzanie 
wył.
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P5 Grzanie 
wył.

Grzanie 
wył.

Grzanie 
wył.

Grzanie 
wył.

Grzanie 
wył.

00:00-
23:59

00:00-
23:59

P6 Programo-
walny

Programo-
walny

Programo-
walny

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

Grzanie 
wył.

Grzanie 
wył.

U
w
a
g
i

a: W programach P2 i P4 wyłączenie grzania następuje już kolejnego dnia.

W programie P6 zakres czasowy ustawień to 00-24h, godzina rozpoczęcia 
grzania musi być wcześniejsza niż zakończenia grzania. W przeciwnym razie 
zaprogramowanie nie powiedzie się.

Anulowanie

Anulowanie 
ustawionej 
temperatury

1. Podczas wprowadzania ustawień w trybie ustawionej 

temperatury naciśniecie przycisku „  „ spowoduje kasację 
ustawień i wyjście z tego trybu.
2. Gdy urządzeniu już pracuje w trybie ustawionej temperatury, 
aby anulować te ustawienia należy najpierw wcisnąć przycisk  

„ „ a następnie przycisk „  „.

3. Gdy anulujemy ustawioną temperaturę podczas grzania na 
pierwszym biegu, urządzenie przejdzie do grazia na pierwszym 
biegu ale bez ustawionej temperatury. .
Gdy anulujemy ustawioną temperaturę podczas grzania na 
drugim biegu, urządzenie przejdzie do grazia na drugim biegu ale 
bez ustawionej temperatury.
4. Gdy urządzenie pracuje w trybie ustawionej temperatury 

naciśniecie przycisku „  „ spowoduje wyłączenie trybu 
ustawionej temperatury.

Anulowanie 
programatora 
tygodnio-
wego

1. Podczas wprowadzania ustawień w trybie programatora 

tygodniowego naciśniecie przycisku „ „ spowoduje kasację 
ustawień i wyjście z tego trybu.
2.Gdy urządzeniu już pracuje w trybie programatora 
tygodniowego, aby anulować te ustawienia należy najpierw 

wcisnąć przycisk „ „ a następnie przycisk „ „ .
3.1 W trybie ustawionej temperatury, gdy anulujemy tryb 
programatora tygodniowego, urządzenie przejdzie do trybu 
grzania na drugim biegu.
3.2 W trybie grzania na pierwszym biegu, gdy anulujemy 
ustawienia programatora tygodniowego, urządzenie przejdzie do 
grzania na pierwszym biegu. 
W trybie grzania na drugim biegu, gdy anulujemy ustawienia 
programatora tygodniowego, urządzenie przejdzie do grzania na 
drugim biegu.
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Ochrona 
przed prze- 
grzaniem

Maksymalna temperatura wykrywania wynosi 51°C, urządzenie 
wyłącza się, gdy wykryta temperatura osiągnie 51°C.

6. UŻYTKOWANIE I WYMIANA BATERII PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
1. Przed pierwszym użyciem pilota należy usunąć plastikową folię izolacyjną baterii. Należy ją wysunąć 

w kierunku wskazanym strzałkami na rysunku 1.
2. Jeśli bateria w pilocie wymaga wymiany, aby ją wyjąć należy kolejno:

• zwolnić blokadę - kierunek wskazuje strzałka 2 na rysunku 2,
• następnie wysunąć szufladę z baterią – kierunek wskazuje strzałka 3 na rysunku 2,
• wymienić baterię, 
• po wymianie baterii wsunąć szufladę z nową baterią do pilota aż do zatrzaśnięcia blokady.

3. W pilocie zastosowano baterię litową CR2025.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przed rozpoczęciem procesu czyszczenia i konserwacji należy odłączyć urządzenie od źródła 

zasilania, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
• Do czyszczenia zaleca się stosowanie miękkiej wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu. Nie 

używać szorstkich szmatek lub urządzeń i środków czystości, które mogłyby zniszczyć obudowę 
urządzenia.

• Nie polewać wodą i nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.
• Sprawdzić, czy wylot gorącego powietrza oraz wlot powietrza są wolne od kurzu i brudu.
• Podczas czyszczenia należy szczególnie uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
• W przypadku awarii i/lub niewłaściwego działania urządzenia, należy odłączyć je od zasilania i 

skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

UWAGA! W wyniku ciągłych prac rozwojowych wygląd i specyfikacja produktu mogą się nieznacznie 
różnić od urządzenia przedstawionego w materiałach.

Rys. 1 Rys. 2
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8. UTYLIZACJA
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ 
2012/19/EU

Po zakończeniu używania urządzenia nie wolno go utylizować razem z pozostałymi odpadami 
komunalnymi. Zwracamy szczególną uwagę na kluczową rolę konsumenta w procesie 
recyklingu tego rodzaju odpadów. Urządzenie musi zostać zutylizowane w centrum utylizacji 
odpadów. Sortowanie odpadów takich jak stary sprzęt elektryczny i elektroniczny zapobiega 

negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwego sposobu 
utylizacji takich odpadów. Sortowanie takich odpadów umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których te 
urządzenia są wykonane, co skutkuje znaczącą oszczędnością energii i zasobów. Tak określone wymogi 
dotyczące utylizacji są oznaczone etykietą przekreślonego pojemnika na odpady umieszczoną na 
urządzeniu.
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Before operating the unit, read this manual carefully and keep it in a safe place for future reference. 
Persons who are not familiar with this manual may not install, start up, switch off, change the settings or 
in any other way operate the device. Due to continuous product improvement, we reserve the right to 
modify them at any time and without prior notice.

1. SAFETY NOTES
• Take the device out of the packaging and make sure it is not damaged. Packaging materials (plastic 

bags, polystyrene, staples, etc.) can be dangerous and therefore should not be left within the reach 
of children. 

• This device may be used by children 8 years of age and older, and people with reduced physical, 
sensory or mental abilities or without experience and knowledge, if they are supervised or have 
been instructed in the safe use of the device and understand the dangers involved. Children must 
not play with the device. Children without supervision should not clean and maintain the appliance. 

• Children under 3 years of age must be kept away from the appliance. 
• Children from 3 to 8 years old must not turn on / off or operate the device. Children from 3 to 8 years 

of age may not connect, adjust, clean or perform maintenance on the device. 
• CAUTION - Some parts of this appliance can become very hot and cause burns. Particular attention 

should be paid where children and vulnerable people are present. 
• To avoid overheating, it is recommended to unwind the entire power cord. 
• To avoid overheating, do not cover the device. 
• Check that the electric voltage of the network and sockets is consistent with that specified on the 

rating plate of the device. If in doubt, contact a qualified service center. 
• Do not obstruct the ventilation and heat distribution openings. 
• The power cord is not user serviceable. If the cord is damaged and requires replacement, please 

contact a qualified person or service. 
• The device becomes warm during use. To avoid burns, avoid direct skin contact with the hot surface 

of the device. 
• Keep the intake grille clean. 
• The heater must not be placed directly under the electrical socket.
• This heater must not be used in the immediate vicinity of bathtubs, shower trays, shower cubicles, 

etc. 
• To turn off the device, first turn it off with the main switch, and then disconnect the power cord from 

the socket. Reverse operation is prohibited and may result in damage to the equipment or electric 
shock. 

• Do not connect this device to an outlet with another device with high power consumption 
connected.

• Turn off the device and remove the plug from the power socket when not in use.
• If the device appears damaged, do not connect it to the power supply. Contact the seller or the 

service. 
• If the device is not working properly, disconnect it from the power supply and do not try to repair it 

yourself. Contact the seller or the service.
• It is normal to hear a slight creacking noise when you turn the appiance on or off because the 

material can expand when heated and contract when it cools down.
• The used heating element has been prepared in a special way, it has a long service life. In the event 

of a service replacement, please do not use a different heating element. 
• The device is for indoor use only. 
• NOTE: The heater should not be used in small rooms where there are people who cannot leave the 

room on their own, unless constant supervision over them is ensured. 
• Do not use this heater if it has been dropped and shows signs of damage. 
• The device is designed for wall mounting. Only use it when it is properly attached to the wall. 
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• WARNING: To minimize the risk of fire, keep textiles, curtains, or other flammable material at least 1m 
away from the air outlet. 

• The remote control has a battery. Be especially careful. 
• KEEP THE REMOTE CONTROL AND BETTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. Ingestion can 

lead to chemical burns, soft tissue damage and death. Severe burns may occur within 2 
hours of ingestion. If a child swallows a battery, consult a doctor immediately. 

• Do not let children change the batteries in the remote control. 
• Do not short circuit the battery. 
• Do not heat the battery. 
• Remove the batteries from the remote control if the device will not be used for a long 

period of time.
• Always select the correct size and type of batteries for the use in the remote control. 

Information supplied with the device regarding the correct selection of batteries should 
be kept for reference.

• Before installing the battery, clean the battery contacts as well as the contacts on the 
remote control. 

• Make sure the batteries are installed correctly with respect to the polarity (+ and -). 
• Remove exhausted batteries immediately, do not leave them in the remote control. 
• Do not throw the battery into a fire. 
• Batteries must be disposed of via your municipal waste disposal service.

2. DEVICE FEATURES
1. High-quality plastic housing and glass front panel ensure long life of the device. 
2. PTC ceramic heating element: high efficiency heating, fast heating, noiseless, odorless, non-

polluting, no flame, no oxygen consumption in the room. 
3.  Two-level setting of the heating power. You can set the temperature according to your preferences. 
4.  The heater is equipped with a temperature fuse to prevent possible overheating of the device and 

to protect the engine from overheating. The heater will automatically turn off when the air outlet is 
blocked and will turn on again when the air outlet is unblocked. 

5. Air supply with cool or heated air. You can turn off the heating element. In summer, the device can 
be used to circulate air in the room. 

6. Safety thermostat. Overheating protection.

3.  DEVICE ASSEMBLY
• Drill two holes in the wall at a minimum height of 2m from the floor and a minimum distance of 

30cm from the ceiling. The distance between the heater and the walls on the sides of the device 
should not be less than 30 cm. The diameter of the expansion plug is 6mm. The spacing of the holes 
is 315mm.  

• After placing the wall plugs in the drilled holes, screw in the screws. Do not screw in the screws all the 
way, the screw heads should protrude from the wall by 10mm.  

• Hang the device on the screws protruding from the wall. Then move the device in such a way that 
the bolt heads move from position A to B. This will cause the device to hang securely and safely on 
the bolts. 

• If you want to disassemble the heater, move the device so that the screw heads move from position 
B to A, then remove the device from the screws. 

• See the pictures below. 
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Model Rated power Rated 
voltage

Power at 1st  
heating gear

Rated 
frequency

II electric 
protection 

class

Q3 2000W 220-240V~ 1000W 50-60Hz

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS



Q3 EN

20www.eberg.eu

5. OPERATING THE DEVICE
1. 1. Make sure that the mains voltage is 220-240V ~ and the frequency is 50-60Hz. 
2. 2. Connect the plug to a power outlet. 
3. 3. Start the device using the main switch on the back of the device.

„I” - device turned ON; „O” - device turned OFF

4. Only the remote control is used to operate this device. The selected setting options are shown on 
the display on the front panel of the fuser. The table below shows the various setting options for the 
device.

1. After starting the device with the main switch, the 
heater will enter the standby mode, the display will show 
the ambient temperature. 

2. Turn on the air curtain with the On / Off button on 
the remote control, the air outlet louver will open 
automatically. 

3. When setting the temperature, the temperature value 
flashes, after entering the set temperature, the display 
shows the ambient temperature, the heater starts heating 
to achieve the set temperature. After reaching the set 
temperature, the device stops heating, the fan turns off 
after 30 seconds, the shutter remains open, the heating 
power level indicator flashes on the display.

4. When the device is in heating mode to reach the set 
temperature and is turned off by the user, the fan will 
continue to run for 30 seconds, then it will turn off and the 
air outlet louver will be closed automatically. The device 
will go into standby mode. 

Note: The icon of the currently active function is always 
highlighted on the display. 
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Meaning of the display symbols: 

  Heating mode: 1st gear

  Heating mode: 2nd gear (full 
power)

 
- When the symbol is lit constantly 
- the device is working in the Set 
Temperature Mode. Temperature 
setting range: 18-45 °C. 
- When the symbol is flashing - the 
open window detection function has 
been activated (sudden drop in room 
temperature)

 : Weekly timer

 : Louver oscillation

START / STOP button: REMOTE CONTROL :

A detailed description of how to operate the device via a remote control 

On/ Off

Press the button   - the device will be turned on, press it again - the heater 
will be turned off (if the device is turned off during heating operation, the fan will 
continue to run for 30 seconds). 

Heating mode

Press the button  once - the heater will start heating on the first speed 
(1000W), press the button twice - the heater will start heating on the second speed 
(2000W), press the button three times - only the fan will work - air circulation 
mode.

Timer 1 - 8h

Press the button  to start the timer. Each subsequent press of this button 
will change the setting of the time remaining until the automatic shutdown of the 
device by 1 hour in the range from 1h to 8h. When the device is programmed to 
work in the weekly timer mode, setting the working time in the normal timer 1 - 8h 
is not available. 
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Louver  
oscillation 

Press the button  to start the automatic airflow direction change function - 
louver oscillation. Press this button again to disable this function.

Set  
Temperature 

Mode.

The Tempera-
ture Setting 
symbol lights 
up constan-
tly. 

1. Press the button , to start the temperature setting 
process. The temperature value flashes. Press the “+” or “-” button 
to set the desired temperature. Temperature setting range:  
18-45 °C. 
Button “-”, 
If the set temperature is lower than or equal to the ambient 
temperature, the heater will not work in heating mode. 
Note: When the set temperature is lower than or equal to the 
ambient temperature, the unit will stop heating and the fan will 
stop after 30 seconds, the heating mode symbol flashes, the 
louver stop, the louver oscillation function light flashes, other 
functions can be set as normal. 
Button “+”, 
If the set temperature is 1-2 ℃ higher than the ambient 
temperature, the heater will work in heating mode in the first 
speed (1000W).  
If the set temperature is 3 ℃ and more than the ambient 
temperature, the heater will operate in full power heating mode 
(2000W). 
2. Confirm the set temperature by pressing the OK button or after 
5 seconds without changing the settings. 

Open Window 
Detection 
Function 

(sudden drop 
in tempe-

rature in the 
room)

When the 
open window 
detection 
function is 
active, the 
set temper-
ature symbol 
flashes.

1. Open window detection can be activated only when the device 
is in the heating mode (this function cannot be activated when 
only the fan is working - air circulation) or in the set temperature 
mode. 

2. Press the button  to activate the function of detecting 
an open window (sudden drop in room temperature). Press this 
button again to turn this feature off. 
3. The temperature control as an open window function will start 
1 min. after activating this function. 
The temperature is controlled in 10-minute cycles. Details are 
presented in the table below. 
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Cycle 
length
Min: s

Time
Min:s

Description

00:00 - 
01:00

0:00 Activate the open window detection function 

01:00 
-11:00

1:00 Start temperature control. The starting control 
point for measuring temperature. 

6:00 Temperature detection checkpoint 1 (rapid 
temperature decrease detection checkpoint).  
1. If the temperature at temperature 
checkpoint 1 has decreased by ≤ 8 °C since 
the initial temperature measurement, the unit 
keeps heating and the open window detection 
function is still active. 
2. If the temperature at the temperature check 
point 1 has decreased by > 8 °C since the initial 
temperature measurement, the device stops 
heating and enters standby mode, the open 
window function is disabled. (See notes.) 
3. If the temperature at temperature 
checkpoint 1 (** ° C) is greater than or equal 
to the initial temperature measurement, the 
unit maintains heating and the window open 
function remains active. 
**°C  - maximum detection temperature 51 °C 
(see overheating protection).

11:00 Temperature detection checkpoint 2 (slow 
temperature drop detection checkpoint) 
1.The temperature at this point is the end of 
one cycle and the beginning of the next cycle. 
2. The cycle lasts 10 minutes, during which 
time the temperature is tested twice - every 5 
minutes. 
3. At the temperature detection checkpoint 
2, the testing method is the same as the 
temperature detection checkpoint 1 (compare 
the temperatures with the initial temperature 
detection checkpoint)

Re-
marks

1. When the device stops heating, a 5-second sound 
signal will sound, the fan will continue to work for 30 
seconds. Then the device will go into standby mode, 
the display will alternately show the value of the set 
temperature and the message OF. 

1.1 Press the button  afor the device to resume 
operation in the mode in which it operated before 
being turned off. After rebooting, the open window 
detection function will start a new cycle. otwartego 
okna rozpocznie nowy cykl.
1.2 Naciśnij przycisk  aby wyłączyć urządzenie, 
urządzenie przejdzie w tryb czuwania, a na 
wyświetlaczu będzie prezentowana temperatura 
otoczenia.
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Długość 
cyklu
Min: s

Czas
Min: s

Opis

00:00 - 
01:00

0:00 Aktywacja funkcji wykrywania otwartego okna

01:00 
-11:00

1:00 Rozpoczęcie kontrolowania temperatury
Początkowy punkt kontrolny mierzenia 
temperatury.

6:00 Punkt kontrolny wykrywania temperatury 
1 (punkt kontrolny wykrywania szybkiego 
obniżenia temperatury). 
1. Jeżeli temperatura w punkcie kontrolnym 
temperatury 1 zmniejszyła się od 
początkowego pomiaru temperatury o ≤ 8°, 
urządzenie utrzymuje ogrzewanie, a funkcja 
wykrywania otwartego okna jest nadal 
aktywna. 
2. Jeżeli temperatura w punkcie kontrolnym 
temperatury 1 zmniejszyła się od 
początkowego pomiaru temperatury o > 8° 
urządzenie przestaje nagrzewać i przechodzi w 
stan czuwania, funkcja otwartego okna zostaje 
wyłączona. (Patrz uwagi).
3. Jeżeli temperatura w punkcie kontrolnym 
temperatury 1 (**°C) jest większa lub równa 
początkowemu pomiarowi temperatury, 
urządzenie utrzymuje ogrzewanie, a funkcja 
otwartego okna pozostaje aktywna.
**°C  - maksymalna temperatura wykrywania 
51° (patrz zabezpieczenie przed przegrzaniem).

11:00 Punkt kontrolny wykrywania temperatury 2 
(punkt kontrolny wykrywania wolnego spadku 
temperatury) 
1.Temperatura w tym punkcie to koniec 
jednego cyklu i początek kolejnego cyklu. 
2. Cykl trwa 10 minut, w tym czasie 
temperatura jest badana dwukrotnie – co 5 
minut.
3. W punkcie kontrolnym wykrywania 
temperatury 2, metoda testowania jest taka 
sama jak w punkcie kontrolnym wykrywania 
temperatury 1. (porównywane temperatury 
z początkowym punktem kontrolnym 
wykrywania temperatury).

Uwagi 1. Gdy urządzenie przestanie grzać wybrzmi 5 - 
sekundowy sygnał dźwiękowy, wentylator będzie 
jeszcze pracował przez 30s. Następnie urządzenie 
przejdzie w tryb czuwania (standby), wyświetlacz 
detection function will start a new cycle. 

1.2 Press the button  to turn off the device, the 
device will enter the standby mode and the display will 
show the ambient temperature.

Weekly timer

The weekly timer can only be activated when the device is in heating mode (1st 
or 2nd speed) or in the set temperature mode. The weekly programmer cannot be 
started when the device is operating only in the ventilation mode, i.e. when the fan 
is running, without heating. 

Present time First start of 
the device

The current time must be set during the first start-up 
and each time after reconnecting the device to the 
power supply (main switch). 
Setting the current time: 
1. Set the day of the week: After pressing the button 
of the weekly timer, the LED display will show “01” 
- means Monday, using the “+” or “-” buttons set the 
current day of the week, 01-07 are the days of the 
week from Monday to Sunday. Press OK to confirm 
the settings.
2. Set time: After setting the current day of the week, 
the display will show “00” - it means 0:00. Using the 
“+” or “-” buttons set the current hour from “00” to “23”. 
Press OK to confirm the settings. 
3. Set the minute: After setting the current hour, the 
display will show “00” - it means the minute 0:00. 
Using the “+” or “-” buttons set the current minute 
from “00” to “59”. Press OK to confirm the settings. 
Remarks:
1. If you do not press the OK button within 10 
seconds after setting the current day of the week and 
time, the settings will not be saved, and the current 
time will not be set. 
2. To reset the current time, disconnect the device 
from the power supply (using the main switch). 

Setting the 
current time 
is complete

P1 will appear in the LED display. 



Q3EN

25 www.eberg.eu

P1

Default 
mode (see 

details 
in the 

operating 
mode table)  

Press the button , P1 will appear on the LED 
display, then press OK to select program P1. If you do 
not confirm your selection with the OK button within 
10 seconds, the program will not be activated.

P2 

Press the button , P2 will appear on the LED 
display, then press OK to select program P2. If you do 
not confirm your selection with the OK button within 
10 seconds, the program will not be activated. 

P3  

Press the button , P3 will appear on the LED 
display, then press OK to select program P3. If you do 
not confirm your selection with the OK button within 
10 seconds, the program will not be activated.

P4  

Press the button , P4 will appear on the LED 
display, then press OK to select program P4. If you do 
not confirm your selection with the OK button within 
10 seconds, the program will not be activated. 

P5  

Press the button , P5 will appear on the LED 
display, then press OK to select program P5. If you do 
not confirm your selection with the OK button within 
10 seconds, the program will not be activated. 

P6  Program 
for self-
programing

Press the button , the LED display will show 
P6, then press OK to select program P6. P6 is a self-
programmable program. 
If you do not confirm your selection with the OK 
button within 10 seconds, the program will not be 
activated. After confirming the program P6, the LED 
display will show 1, using the "+" or "-" buttons, set 
the day of the week from 1 to 7, which corresponds 
to Monday to Sunday.

Digit „1” is 
flashing on the 
display – means 
Monday

Press OK Work settings for 
Monday: 
1. The LED display 
will show "00", 
use the "+" or "-," 
buttons to set the 
start time from 0h 
to 24h, then press 
OK to confirm. The  
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device will turn on 
at the set time. 
2. The LED display 
will show "00", 
use the "+" or "-," 
buttons to set the 
end time from 0h 
to 24h, then press 
OK to confirm. The 
device turns off at 
the set time. 
3. The default 
settings are: start 
- "00", stop - "00" - 
the device will not 
work on the day for 
which the settings 
are made. 

5 - second 
flickering

If you do not 
program the 
runtime within 5 
seconds, the setting 
mode for Monday 
will exit and it 
will automatically 
switch to the 
programming mode 
for Tuesday. 

Digits „2” – „7” 
is flashing on 
the display – 
means Monday 
- Sunday

The method of setting the working 
time for the rest of the days of 
the week is the same as for 1 - 
Monday. 

Remarks 1. Only one working time period 
(from switching on time to 
switching off time) can be set for 
one day. 
2. Only full on and off hours can 
be set. 
3. Both the switch-on and switch-
off times must be programmed. 
4. Each of the seven days must 
have a programmed start or end 
time or a default setting that the 
device will remain turned off 
throughout the day. When the 
settings for the last - seventh day 
are completed, the weekly timer 
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indicator light is on in the LED 
display.

Quick setting 1. When LED 1-7 is flashing, use 
the "+" or "-" buttons and press OK 
to select and confirm the day from 
Monday to Sunday for which you 
want to program the operating 
time. The unselected day will have 
default settings (start: "00", stop: 
"00" - no work). The start and end 
time of work on the 7th day must 
be set (if the device is to be turned 
off on the 7th day (Sunday), set 
start: "00", stop: "00", then press 
OK). The weekly work program will 
be activated. 
2. P6 has the function of saving the 
weekly timer settings (switching 
off the weekly timer function does 
not erase the settings made in 
program 6). The settings made in 
program 6 are deleted when the 
device is disconnected from the 
power supply.

Disabling 
the weekly 
timer 

Press the button  the seventh time to turn off 
the weekly timer.

Description 
of the LED 
display 

• When the settings have been entered, the LED 
display shows the ambient temperature, the 
indicator of the weekly timer and the indicators of 
active functions. 

• In heating mode (heating in 1st gear or heating 
in 2nd gear, not in set temperature mode), after 
selecting one of the programs: 

-  the display shows the ambient temperature and 
the indicator of the weekly programmer lights up 
constantly when it is the time for which the heating 
is programmed. 

-  the display shows the ambient temperature and the 
timer lamp blinks when it is the time in which no 
heating is programmed.

• In the set temperature mode, after selecting one of 
the programs: 

-  The display shows the ambient temperature, 
the indicator of the weekly timer and the set 
temperature mode constantly light up when it is 
the time for which the heating is programmed. 

-  The display shows the ambient temperature, the 
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set temperature mode indicator light is constantly on, 
and the timer indicator light flashes when it is a time 
in which no heating is programmed.

• Functions: louver oscillation, heating in 1st gear, 
heating in 2nd gear, set temperature, open window 
(quick temperature drop detection) can be operated 
in weekly timer mode or in normal operation mode.

• The indicator of the each function lights up when it is 
active.

Modes table:

M
o
d
e

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

P1 8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

P2 18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

P3 8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00 OFF OFF

P4 18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a OFF OFF

P5 OFF OFF OFF OFF OFF 00:00-
23:59

00:00-
23:59

P6 Free  
mode

Free 
mode

Free 
mode

Free 
mode

Free 
mode

Free 
mode

Free 
mode

R
e
m
a
r
k
s

a: In programs P2 and P4, the heating is turned off on the next day.

In the P6 program, the time range for the settings is 00-24h, the heating start 
time must be earlier than the heating end time. Otherwise programming will 
fail.

Cancel-lation

Cancel-ing 
the set 
tempe-rature

1. Pressing the button „  „ while making settings in the set 
temperature mode will cancel settings and exit this mode. 

2. When the device is already operating in the set temperature 
mode, to cancel these settings, first press the button  

„ „ then press the button „  „.

3. When you cancel the set temperature while heating in the first 
heat gear, the device will switch to heating in the first heat gear, 
but without the set temperature. 
When you cancel the set temperature while heating in the second 
heat gear, the device will switch to heating in the second heat 
gear, but without the set temperature.
4. When the device is working in the set temperature mode, 
pressing the button „  „ spowoduje wyłączenie trybu 
ustawionej temperatury.

Anulowanie 
programatora 
tygodnio-
wego

1. Podczas wprowadzania ustawień w trybie programatora 

tygodniowego naciśniecie przycisku „ „ spowoduje kasację 
ustawień i wyjście z tego trybu.
2.Gdy urządzeniu już pracuje w trybie programatora 
tygodniowego, aby anulować te ustawienia należy najpierw 

wcisnąć przycisk „ „ a następnie przycisk „ „ .
3.1 W trybie ustawionej temperatury, gdy anulujemy tryb 
programatora tygodniowego, urządzenie przejdzie do trybu 
grzania na drugim biegu.
3.2 W trybie grzania na pierwszym biegu, gdy anulujemy 
ustawienia programatora tygodniowego, urządzenie przejdzie do 
grzania na pierwszym biegu. 
W trybie grzania na drugim biegu, gdy anulujemy ustawienia 
programatora tygodniowego, urządzenie przejdzie do grzania na 
drugim biegu.
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heat gear, the device will switch to heating in the second heat 
gear, but without the set temperature.
4. When the device is working in the set temperature mode, 

pressing the button „ „ will disable set temperature mode.

Canceling the 
weekly timer 

1. Pressing the button „ „ while the setting the weekly timer 
mode will cancel settings and exit this mode. 
2. When the unit is already working  in the weekly timer mode, 

first press the button „ „ then pressthe button „ „ to 
cancel settings.
3.1 In the set temperature mode, when you cancel the weekly 
timer mode, the unit will enter the heating mode in the second 
heat gear. 
3.2 In heating mode in the first gear, when the weekly timer 
settings are canceled, the device will switch to heating in the first 
gear.
In heating mode in the second gear, when the weekly timer 
settings are canceled, the device will switch to heating in the 
second gear.

Overheating The maximum detection temperature is 51°C, the device turns off 
when the detected temperature reaches 51°C.

6. USE AND REPLACEMENT OF THE REMOTE CONTROL BATTERY 
1. Before using the remote control for the first time, remove the plastic insulation foil from the battery. 

Pull it out in the direction shown by the arrows in figure 1.
2. If the battery in the remote control requires replacement, to remove it you need to: 

• release the lock - the direction is shown by arrow 2 in figure 2, 
• then pull out the drawer with the battery - the direction is shown by the arrow 3 in 
• figure 2, 
• replace the battery,  
• after replacing the battery, insert the drawer with the new battery into the remote control until 

the lock engages. 
3. A lithium battery CR2025 is used in the remote control.

Fig. 1 Fig. 2
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7. CLEANING AND MAINTENANCE 
• Before starting cleaning and maintenance, disconnect the device from the power source, disconnect 

the plug from the socket. 
• It is recommended to use a soft damp cloth and neutral detergent for cleaning. Do not use abrasive 

cloths or appliances or cleaning agents that could damage the casing of the appliance. 
• Do not pour water on or immerse the device in water or other liquids.
• Check that the hot air outlet and air inlet are free of dust and dirt. 
• When cleaning, be especially careful not to touch the heating elements. 
• In the event of failure and / or malfunction of the device, disconnect it from the power supply and 

contact an authorized service center.

ATTENTION! As a result of continuous development works, the appearance and specification of the 
product may slightly differ from the device shown on the packaging.

8. UTILIZATION
INFORMATION ON CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN 
DIRECTIVE 2012/19 / EU

PAfter end of device life, the device must not be disposed of with household waste. We pay 
particular attention to the key role of the consumer in the recycling of this type of waste. The 
device must be disposed of at a waste disposal center. Sorting waste such as old electrical 
and electronic equipment prevents negative consequences for the environment and human 

health which could result from inappropriate disposal of such waste. Sorting such waste allows the 
materials from which these devices are made to be recovered, resulting in significant energy and resource 
savings. Such disposal requirements are marked with the label of the crossed waste container placed on 
the device.
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GWARANCJA

1. Produkty objęte są gwarancją producenta w okresie 24-miesięcy licząc od dnia sprzedaży
2. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenia objętego gwarancją, okres gwarancji ulega 

wydłużeniu o okres naprawy urządzenia liczony w pełnych dniach.
3. Gwarancją objęte są ukryte wady produkcyjne wyrobów.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:

1. Nieprawidłowym montażem, rozruchem lub/i obsługą wykonywaną niezgodnie 
z dokumentacją techniczną urządzenia.

2. Nieprawidłowym podłączeniem lub zasilaniem urządzenia napięciem innym niż podane 
na tabliczce znamionowej i/lub dokumentacji techniczno ruchowej urządzenia.

3. Naprawami lub modyfikacjami konstrukcyjnymi urządzenia we własnym zakresie.
4. Eksploatacją urządzeń w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem i cechami 

konstrukcyjnymi wyrobu (tłuszcze, pyły, zbyt wysokie lub/i niskie temperatury…)
5. Spaleniem silników elektrycznych uruchamianych lub/i eksploatowanych bez zabezpieczeń 

termicznych określonych w dokumentacji techniczno ruchowej.
6. Niewłaściwą konserwacją urządzeń (lub zaniechaniem konserwacji) przewidzianą 

w dokumentacji Technicznej.
5. Stwierdzone uszkodzenia urządzenia objętego Gwarancją należy zgłosić  

Climateo.eu Sp. z o.o. | Kokotów 703 | 32-002 Kokotów | tel. + 48 12 352 34 25
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać 

1. Model urządzenia
2. Numer seryjny
3. Datę zgłoszenia reklamacji
4. Opis uszkodzenia
5. Datę zakupu
6. Kopię dowodu zakupu

7. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia 
reklamacji.

8. Urządzenia należy zdemontować, zapakować i wysłać do  
Climateo.eu Sp. z o.o. | Kokotów 703 | 32-002 Kokotów | tel. + 48 12 352 34 25

9. W przypadku zasadności reklamacji urządzenie zostanie naprawione (lub wymienione na nowe) 
i odesłane do Nabywcy . Koszt przesyłki pokrywa Gwarant .

10. Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji o sposobie realizacji gwarancji, tj. o naprawie bądź 
wymianie urządzenia na nowe.

11. W przypadku stwierdzenia bezzasadnego roszczenia gwarancyjnego urządzenie zostanie 
naprawione i/lub odesłane na koszt Nabywcy, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Nabywce 
kosztów naprawy oraz wysyłki reklamowanego towaru.

12. Zmiany konstrukcyjne urządzeń i/lub samowolne naprawy skutkują utratą gwarancji.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



KARTA GWARANCYJNA

Nazwa urządzenia: Pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy:

Model:

Nr fabr. / nr silnika:

Nr rachunku / faktury:

Data sprzedaży:

Nazwa i adres firmy:

Telefon kontaktowy:

Osoba do kontaktu:

Dane zgłaszającego reklamację:

Adnotacje o przebiegu napraw

Data zgłoszenia Data naprawy Uszkodzenie Rodzaj naprawy Wykonał serwis
(podpis i pieczęć )



Kokotów 703
32-002 Kokotów
biuro@eberg.eu

tel. +48 12 352 34 25
www.eberg.eu


