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Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją użytkowania. Urządzenia 
należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania. Instrukcję 
należy zachować do późniejszego wykorzystania. 
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ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA    
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ  

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że 
napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
PRZESTROGA 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. 

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.  
• Urządzenia nie należy używać do innych celów niż te, dla których jest ono 

przeznaczone. 
• Urządzenia nie wyłączać z  sieci ciągnąc za przewód sieciowy, bowiem grozi 

to niebezpieczeństwem uszkodzenia przewodu sieciowego/gniazda 
sieciowego.   

• Urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym/widełkami przewodu 
sieciowego nie należy używać. Jeżeli doszło do uszkodzenia przewodu 
sieciowego, jego wymiany powinien dokonać specjalistyczny serwis.   

• Może zaistnieć taka sytuacja, że przez parę minut po pierwszym włączeniu z 
urządzenia będzie wydobywać się słaby odór. Odór ten jest nieszkodliwy i 
występuje w większości tego rodzaju urządzeń. Chodzi o zgromadzone 
resztki pyłu lub smarów z procesu produkcji, które po jakimś czasie ulotnią 
się.   
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• Powierzchnia tego urządzenia jest gorąca. Urządzenia nigdy nie umieszczać 
na miejscu, skąd mogłoby spaść do wanny w łazience lub do innych 
pojemników  z wodą.   

• Jeżeli  urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć go z sieci elektrycznej – 
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.  

• Przewodu sieciowego nie umieszczać pod dywan itd. Przewód należy 
umieszczać w miejscach wykluczających ryzyko zahaczenia o niego.   

• Urządzenie powinno być używać w sposób, który został opisany w tej 
instrukcji. Inne sposoby używania, które nie są zalecane przez producenta, 
mogą spowodować pożar , porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia 
ciała.   

• PRZESTROGA! W celu uniknięcia przegrzania urządzenia i co za tym idzie 
zagrożenia  powstania pożaru, urządzenia nigdy nie należy przykrywać.   

• Napraw i konserwacji mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani  
pracownicy serwisu.   

• Urządzenia używać tylko w pozycji pionowej i nie pozostawiać go bez 
nadzoru.   

• Urządzenia nie używać w środowisku wilgotnym.   
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OPIS URZĄDZENIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ustawienie stopnia mocy 
2. Ustawienie temperatury 
3. Siatka zewnętrzna 
4. Elementy grzewcze  
 
OBSŁUGA URZĄDZENIA  

• Przed użyciem wyłącznik główny ustawić w pozycji  OFF/WYŁĄCZONE 
• Wyboru temperatury dokonuje się poprzez kombinację ustawienia wyłącznika 

i termostatu. Najwyższego poziomu ogrzewania osiągniemy ustawiając 
wyłącznik w pozycji   II. i termostatu na poziom maksymalny - +. 

• W przypadku zamiaru obniżenia temperatury, wyłącznik należy ustawić w 
pozycji I. i powtórzyć wskazany powyżej schemat czynności.   

• W celu osiągnięcia cyrkulacji powietrza bez ogrzewania (nadmuch zimnego 
powietrza), należy wybrać tylko  FAN/wentylator. 

• Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku jego 
przewrócenia się. Jeżeli dojdzie do jego aktywacji, pokrętło wentylatora 
należy ustawić w pozycji   OFF/VYPNUTO i wyłączyć go z sieci, pozostawić 
go do wystygnięcia i dopiero potem powtórnie włączyć.   
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UWAGA 
• Urządzenia nie przykrywać, bowiem może to prowadzić do jego przegrzania  i 

aktywowania automatycznego wyłączenia.   
• Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku jego 

przewrócenia się. Wyłącznik nie zadziała, jeżeli urządzenie używane jest w 
pozycji pionowej na równej i stabilnej powierzchni.  W przypadku 
przewrócenia się, urządzenie automatycznie wyłączy się.  

 
CZYSZCZENIE I KOSERWACJA  

• Aby urządzenie niezawodnie działało, należy go regularnie czyścić.   
• Wyłącznik ustawić w pozycji  OFF/ WYŁĄCZONE, urządzenie wyłączyć 

z sieci i pozostawić do wystygnięcia. 
• Powierzchnie wyczyścić miękką, lekko nawilżoną szmatką. Nie używać 

środków abrazyjnych, bowiem mogą one  porysować  powierzchnię 
urządzenia.   

• Lekko osadzony pył można usunąć za pomocą miękkiej szmatki lub 
odkurzacza.   

• Przed powtórnym użyciem należy dbać o to, aby powierzchnia urządzenia 
była zupełnie sucha.   

• W przypadku, gdy urządzenie nie będzie przez jakiś czas używane, należy go 
przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Znamionowy zakres napięcia 220–240 V 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Znamionowa maksymalna moc     1500 W 

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów 
naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 

 


