
Grzejnik ceramiczny 2000 W | Carlo Milano LV-400 (NX6737)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• grzejnik

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne

Zasilanie 220 – 240 V, 50 Hz

3 stopnie ogrzewania 800 W, 1200 W, 2000 W

Prąd wejściowy 16 A

Klasa ochrony IP20

Wymiary 18,2 x 16,9 x 45,2 x cm

Waga 2 kg

Użytkowanie

Ustaw grzejnik na płaskiej powierzchni tak, aby nie było ryzyka, że się przewróci. 

Naciśnij przycisk            aby ustawić niską temperaturę (750 W). 

Naciśnij przycisk             aby ustawić średnią temperaturę (1200 W). 

Naciśnij przyciski            i            jednocześnie aby ustawić wysoką temperaturę (2000 W). 

Za pomocą pokrętła ustaw termostat. Po użyciu wyłącz grzejnik (pokrętło termostatu w pozycji „-”)

i wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem wyłącz grzejnik i  odłącz od zasilania.  Przed czyszczeniem lub transportem

poczekaj, aż nagrzewnica ostygnie. Do czyszczenia nie używaj wody ani rozpuszczalników. Oczyść

urządzenie  za  pomocą  miękkiej,  wilgotnej  szmatki,  do  której  możesz  w  razie  potrzeby  dodać

odrobinę detergentu. Przechowuj grzejnik w suchym miejscu.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Należy się upewnić, że urządzenie jest zasilane z łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie

awarii można było szybko je odłączyć.

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

• Przed każdym uruchomieniem należy  sprawdzić  urządzenie  pod kątem uszkodzeń.  Jeśli

urządzenie, kabel lub wtyczka są wyraźnie uszkodzone, nie należy ich używać. Nie należy

używać urządzenia w przypadku jego nieprawidłowego działania lub upadku.

• Urządzenia nie należy zakrywać, aby zapobiec jego przegrzaniu.

• Nie należy stawiać urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem ściennym.

• Należy upewnić  się,  że  urządzenie  ma dobrą  stabilność  podczas  pracy  oraz  że  nikt  nie

potknie się o kabel zasilający. Kabel nie powinien zwisać, aby zapobiec jego zerwaniu. Nie

należy ciągnąć za przewód zasilający ani  przenosić urządzenia trzymając jedynie za ten

kabel.

• Kabel  należy  ułożyć  tak,  aby  nie  był  zgnieciony  ani  złamany  oraz  nie  miał  kontaktu

z gorącymi powierzchniami.

• Kabla nie należy układać pod dywanem.

• Nie  należy  podłączać  urządzenia  do  przedłużacza  ponieważ  może  to  spowodować  jego

przegrzanie i pożar.

• Urządzenia należy używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

• Należy upewnić się, że otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie są zablokowane przez

inne obiekty.

• Grzejnika nie należy używać w bardzo małych pokojach, z których korzystają osoby, które

nie są w stanie samodzielnie wyjść z pomieszczenia.

2



• Należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane, przed czyszczeniem lub

przeniesieniem go w inne miejsce.

• Urządzenia  nie  wolno  używać  w  pobliżu  łatwopalnych  materiałów  lub  w  miejscu

przechowywania benzyny, farby lub innych łatwopalnych płynów lub gazów.

• Nie należy używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub na basenu.

• Produkt należy trzymać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.

• Dzieci w wieku 3-8 lat mogą obsługiwać urządzenie tylko pod nadzorem lub po instrukcji

bezpiecznego  użytkowania  sprzętu  i  wynikających  z  tego  zagrożeń  pod  warunkiem,  że

urządzenie zostanie umieszczone w normalnym miejscu użytkowania. Dzieci w wieku 3-8

lat  nie  mogą  wkładać  wtyczki  do  gniazdka,  regulować,  czyścić  i/lub  przeprowadzać

konserwacji.

• Niniejsze  urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  użytku  przez  osoby  (w  tym  dzieci)  o

upośledzonych  zdolnościach  sensorycznych  lub  umysłowych,  lub  osoby  nie  posiadające

doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich

bezpieczeństwo  lub  otrzymują  od  nich  instrukcje  dotyczące  obsługi  urządzenia.  Dzieci

muszą być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.

• UWAGA! Niektóre części produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować poparzenia.

• Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci lub osób wrażliwych.

• Nie zasłaniaj!

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności 

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX6737  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 2014/30/UE odnoszącej się

do  kompatybilności  elektromagnetycznej  oraz  z  dyrektywą  niskonapięciową

2014/35/UE.
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