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Instrukcja użytkowania 
GRZEJNIK KWARCOWY 

 

 
 
 

Model: NSB–80S 
0-240V 50/60 Hz 800W 

 
 
 

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ! 
 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 
Przed użyciem nowego grzejnika należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. 

ZACHOWAJ TĘ BROSZURĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU! 
 

Po wyjęciu z opakowania upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i nadaje się do użytkowa-
nia. 

Zwróć szczególną uwagę na informacje dotyczące BEZPIECZEŃSTWA. 
Zachowaj dowód zakupu na wypadek zgłoszenia serwisu gwarancyjnego tego urządzenia. 
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WAŻNE 
- Nie używaj  tego urządzenia do suszenia ubrań lub tkanin. 
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdol-
nościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są 
one nadzorowane lub zostały poinstruowane jak korzystać z urządzenia przez osobę odpowie-
dzialną za ich bezpieczeństwo.  
- Otwórz opakowanie i upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone. Nie pozostawiaj żadnych 
pozostałości po opakowaniu, takich jak torby i zszywki w zasięgu dzieci. 
- Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy źródło zasilania elektrycznego odpowiada tym wska-
zanym na urządzeniu. 
- Używaj sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. Nie używaj go do żadnych innych zastosowań, ponie-
waż może to stanowić niebezpieczeństwo. 
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym lub 
wadliwym użytkowaniem. 
Korzystanie z każdego urządzenia elektrycznego wymaga znajomości podstawowych zasad, takich 
jak: 
- nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami, 
- nigdy nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (na przykład: deszcz, 
słońce, itp.) 
- urządzenie należy zawsze ustawiać na płaskiej i stabilnej powierzchni 
- gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka  
- NIGDY NIE PRZYKRYWAJ URZĄDZENIA. 
- nie używaj urządzenia w pobliżu płynów lub materiałów łatwopalnych 
- nie używaj grzejnika w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek, basenów lub łatwopalnych mate-
riałów 

- jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie podłączaj grzejnika. Skonsultuj się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem w celu wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego 

- nie podłączaj urządzenia do przedłużacza  
- przed czyszczeniem urządzenia lub przeprowadzaniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie 
- nie umieszczaj grzejnika poniżej gniazdka elektrycznego 
- grzejnik należy umieścić co najmniej 1 metr od ściany i wszelkich materiałów łatwopalnych,  
- ten grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie do kontroli temperatury w pomieszczeniu.  
-  nie należy używać grzejnika z programatorem, zegarem lub zdalnym urządzeniem przełączają-
cym.  
 
URZĄDZENIE 
1. Przełącznik sterujący (400W+400W) 
2. Grill / siatka bezpieczeństwa 
3. Podpora urządzenia 
4. Regulator przechyłu  
5. Uchwyt do przenoszenia 
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EKSPLOATACJA 
Upewnij się, że napięcie w zasilaniu elektrycznym jest takie samo jak wskazane na tabliczce zna-
mionowej grzejnika. 
 
BEZPIECZEŃSTWO 
- grzejnik jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. Grzejnik nie będzie działać, jeśli zostanie 
umieszczony na nierównej lub miekkiej powierzchni (np.: puszysty dywan) 
- to urządzenie ma jeden wyłącznik zabezpieczający. Ten mechanizm odłącza urządzenie, gdy jest 
przechylone lub przewrócone.  

 
UŻYTKOWANIE i KONSERWACJA 
1. Ustaw produkt w pozycji pionowej na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni. Upewnij 
się, że w pobliżu nie ma nic łatwopalnego ani wrażliwego na ciepło (w promieniu 1 metra dookoła 
urządzenia). 

2. Wybierz żądane ustawienie mocy, włączając jeden lub więcej przełączników ciepła (każdy 400 
W). Naciśnij przełącznik „Turn”, aby rozpocząć oscylację. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć oscy-
lację urządzenia. 

3. Grzejnik należy regularnie czyścić. 
4. Najpierw odłącz wtyczkę zasilania i poczekaj, aż grzejnik ostygnie, a następnie wytrzyj miękką, 
wilgotną szmatką. Nie używaj detergentów ani środków ściernych. 
3. Nie czyść powierzchni ostrym lub twardym narzędziem. 
4. Nie czyść żadnych lakierowanych części za pomocą ścieralnych środków czyszczących lub roz-
puszczalników. Podczas czyszczenia upewnij się, że grzejnik jest w pozycji pionowej.  
 
SPECYFIKACJA 
Napięcie: 220-240 V 50/60 Hz 800 W. 
Maksymalny pobór mocy: 800 W (400 + 400)  
Wymiary: 240 x 88 x 365 mm 
Waga: 0,8 kg  

 
Prawidłowa utylizacja tego produktu 

 

Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu 
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 
domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie 
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy 
dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD. W celu uzyskania szcze-
gółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, użytkownik powinien skontaktować się z punktem 
sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym. Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu 
nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. 

 
GWARANCJA: 
To urządzenie nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. W przypadku 
uszkodzenia lub awarii, należy zwrócić produkt do miejsca zakupu wraz z dowodem zakupu, 
w celu wymiany lub naprawy. 
 
 
Wyprodukowano w Chinach dla: 
IMPORTER / DYSTRYBUTOR: 
NERGIS Sp.z.o.o.Sp.k. 
ul.Ludowa 17 lok.U1 
00-780 Warszawa 
www.nergis.pl 
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