
PL 

1 

 
 

 
 
 
 
 

TERMOWENTYLATOR 
 

Instrukcja użytkowania 
 
 

 
 
 

Model: FH–04 
0-240V 50/60 Hz 2000W 

 
 

Przed użyciem przeczytaj instrukcję 
 
 

 
Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy, przeczytaj uważnie wszystkie informacje wymie-
nione poniżej, gdyż ich nieprzestrzeganie może spowodować zranienie drugiej osoby, zwiększa 
ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Przed rozpoczęciem użytkowania należy 

upewnić się, że wszystkie części  oraz akcesoria stosowane w tym urządzeniu są sprawne i prawi-
dłowo zamontowane. 
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Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.  
 
Ostrzeżenie!  
Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy kierować się ogólnymi zasadami bezpieczeń-
stwa, w ten sposób zostanie zminimalizowane ryzyko porażenia prądem elektrycznym, powstania 
pożaru oraz urazu.  
 
Zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji  
Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji ob-
sługi . Każde inne użycie jest niedopuszczalne! Szkody wywołane niewłaściwym użytkowa-
niem urządzenia lub użytkowaniem niezgodnym z zasadami bezpieczeństwa, powodują 
utratę gwarancji i odpowiedzialności producenta.  
Proszę zwrócić uwagę na to, aby kabel przyłączeniowy lub wtyczka nie były uszkodzone. Nie uży-
wać termowentylatora nigdy w przypadku , gdy takie uszkodzenie zostanie stwierdzone. Kabel przy-
łączeniowy należy chronić przed ostrymi krawędziami oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
Nie pozostawiać kabla przyłączeniowego na urządzeniu i nie owijać urządzenia kablem przyłącze-
niowym.  
- Chronić urządzenie przed szkodliwym działaniem niskich temperatur w pomieszczeniach, w któ-
rych urządzenie jest używane. Niewłaściwe użytkowanie lub np. złe podłączenie ( zbyt wysokie na-
pięcie) spowodują utratę odpowiedzialności producenta.  
- Urządzenie może pracować tylko z już zamontowanym kablem przyłączeniowym zakończonym 
wtyczką. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego (pasującego) gniazdka zgodnego z danymi 
opisanymi na tabliczce znamionowej.  
- Materiały łatwopalne lub przedmioty takie jak meble, poduszki ,pościel, papier, firanki lub ściany 
itd. muszą być oddalone od urządzenia o minimum 90 cm.  
- Termowentylator nie powinien być podłączony bezpośrednio do puszki rozdzielczej.  
 
Nie wolno przykrywać urządzenia. To prowadzi do jego przegrzania.  
 
- Nie kłaść do suszenia przed urządzeniem żadnych części garderoby, czy też ręczników. To może 
spowodować niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia lub zagrożenie pożarem.  
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka zawsze trzymaj wtyczkę, nigdy nie pociągaj za przewód elektryczny.  
- Kabel przyłączeniowy podczas użytkowania urządzenia nie może znajdować się przed wentylato-
rem.  
- Nie rozkręcać urządzenia pod napięciem – zagrożenie życia.  
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami – zagrożenie życia.  
- Uwaga! Miejsce wypływu powietrza ( kratka) nagrzewa się bardzo mocno podczas użytkowania 
urządzenia. Proszę ustawiać urządzenie w taki sposób , aby nie doszło do przypadkowego potrące-
nia urządzenia lub poparzenia.  
- Wydobywające się z urządzenia powietrze jest bardzo gorące! Po wyłączeniu urządzenie chłodzi 
się stopniowo.  
- Uwaga! Nie wolno wkładać żadnych obcych obiektów w otwór wentylatora . Zagrożenie skalecze-
niem lub porażeniem prądem oraz uszkodzeniem urządzenia.  
- Nie pozostawiaj termowentylatora bez dozoru, lub w pobliżu dzieci czy też osób upośledzonych. 
Urządzenie nie jest zabawką.  
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na wolnym powietrzu.  
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania jako ogrzewanie dla zwierząt.  
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.  
- Termowentylator jest źródłem ciepła dodatkowego – wspomagającego i może być wykorzystywany 
wyłącznie do takich celów. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru lub opuszczać mieszka-
nia jeśli urządzenie pracuje.  
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- Termowentylator należy utrzymywać w czystości . Zabrudzenie urządzenie może doprowadzić do 
spięcia elektrycznego i zniszczenia urządzenia. Termowentylator musi zawsze swobodnie zasysać 
i wyrzucać powietrze.  
- Nie używaj termowentylatora w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub ogniem.  
- Nie rozpylaj w pobliżu urządzenia łatwopalnych substancji – zagrożenie pożarem.  
- Termowentylator nie jest odporny na działanie wody. Urządzenie nie może być użytkowane w ła-
zience i w bezpośrednim sąsiedztwie wanien , węży z wodą itp.  
- Musi być zawsze zapewniony dostęp do gniazdka, do którego jest przyłączony kabel przyłącze-
niowy urządzenia, aby można było w każdej chwili odłączyć urządzenie od prądu.  
- Przed każdym użyciem urządzenia trzeba sprawdzić czy kabel przyłączeniowy nie jest uszko-
dzony. Jeśli kabel lub urządzenie mają ślady uszkodzeń, termowentylator nie może być używany.  
- Jeśli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez uprawnioną do tego 
celu firmę lub osobę.  
- Jeśli termowentylator ma zostać przestawiony na inne miejsce należy wyłączyć urządzenie, a na-
stępnie wyjąć wtyczkę z gniazdka . Przed przestawieniem należy poczekać aż urządzenie ostygnie.  
- Nie podłączaj termowentylatora do wyłączników czasowych , ani do przedłużaczy. 
- Dla bezpieczeństwa własnego i dzieci nie zostawiaj niepotrzebnych elementów po opakowaniu.  
- Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Należy trzymać je z daleka od urządzenia i stale 
kontrolować.  
- OSTROŻNIE - Niektóre części tego urządzenia podczas pracy mogą być bardzo gorące i spowo-
dować oparzenia.  
 
FUNKCJE 

 
 

 
1. 2000W heating element - 2000W Element grzewczy  
2. Indicator Light - Lampka kontrolna 
3. Thermostat dial – Termostat – regulator temperatury  
4. On/Off dial- 2 heat settings and fan only - Przełącznik Włącz/Wyłącz - 2 stopnie grzania i sam 
nawiew  
 
Regulacja temperatury 
Wyboru odpowiedniej temperatury dokonuje się przez zmianę pozycji przełącznika (Thermostat 
dial).  
Włączanie/Wyłączanie urządzenia  

1. Tylko wentylator (zimny nawiew) 
2. 1 grzałka (max 1000W) 
3. 2 grzałki (max 2000W)  

1 

2 

3 
4 
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Wskazówka: Po włączeniu urządzenia grzewczego przy pierwszym użytkowaniu i po długim cza-
sie, kiedy urządzenie nie było używane jest możliwe pojawienie się nieprzyjemnego zapachu.  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
W urządzenie jest wbudowany element zabezpieczający je przed przegrzaniem,. Czujnik w mo-
mencie przegrzania urządzenia wyłącza je automatycznie. Element grzejny załączy się automa-
tycznie po wystygnięciu urządzenia, tak aby było ono ponownie gotowe do pracy. W przypadku 
gdy sytuacja się powtarza należy sprawdzić czy jakieś przedmioty nie zakłócają cyrkulacji powie-
trza. Jeśli cyrkulacja powietrza jest prawidłowa , a zabezpieczenie wyłącza element grzejny, na-
leży wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się ze sprzedawcą.  
 
Parametry  
Urządzenia posiada grzałki o mocy maksymalnej 2000W, natężenie przepływającego przez nie 
prądu może dochodzić do 10 A przy napięciu 220-240V / 50-60 Hz.  
 
Eksploatacja  
Ustaw termowentylator na płaskiej i twardej powierzchni wolnej od jakichkolwiek przeszkód, w od-
ległości co najmniej 0,9 metra od materiałów łatwopalnych, ścian i innych przedmiotów. Przełącz-
nik ustaw w pozycji OFF i podłącz grzejnik do sieci elektrycznej. Ustaw termostat w pozycję MAX 
przekręcając go powoli w kierunku ruchu wskazówek zegara. Załącz grzejnik ustawiając przełącz-
nik w wybranej pozycji. Zapali się lampka. Gdy temperatura otoczenia osiągnie odpowiedni po-
ziom, kręć pokrętłem termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do mo-
mentu, w którym urządzenie wyłączy się. Takie ustawienie termostatu odpowiada wybranej przez 
Ciebie temperaturze otoczenia. Termostat będzie automatycznie załączał i wyłączał urządzenie, 
aby utrzymywać nastawioną temperaturę. Jeżeli chcesz wyłączyć grzejnik, ustaw przełącznik w 
pozycję OFF a następnie odłącz go od sieci elektrycznej.  
 
Gdy urządzenie nie działa  
Upewnij się, czy jest podłączone do sieci elektrycznej i czy w gniazdku jest zasilanie. Sprawdź, czy 
są zewnętrzne przyczyny problemów z uruchomieniem grzejnika. Jeżeli znajdziesz powód awarii, 
odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odczekaj co najmniej 10 minut, żeby wystygło. Ostrożnie 
usuń przeszkodę. Podłącz ponownie grzejnik do sieci elektrycznej i uruchom go ustawiając prze-
łącznik w odpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy termostat nie jest ustawiony na zbyt niską tempera-
turę. Zmień ustawienie termostatu kręcąc nim w kierunku ruchu wskazówek zegara do momentu 
uruchomienia grzejnika. Jeżeli urządzenie nadal nie działa, odłącz je od sieci elektrycznej i prze-
każ do wyspecjalizowanego serwisu lub punktu sprzedaży.  
 
Czyszczenie i konserwacja  
Zalecamy czyszczenie grzejnika raz w miesiącu oraz przed okresem dłuższego przechowywania. 
Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw do wystygnięcia. Do czyszczenia elementów 
zewnętrznych używaj suchej szmatki. Wnętrze urządzenia można czyścić sprężonym powietrzem. 
Nie wolno do czyszczenia używać wody, wosku ani innych środków chemicznych. Urządzenie na-
leży czyścić stosując się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, a następnie włożyć go do ory-
ginalnego opakowania i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie wolno rozkręcać grzej-
nika. Silnik jest fabrycznie odpowiednio nasmarowany i nie wymaga dodatkowej konserwacji.  
 
 
WARUNKI GWARANCJI  
1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru. 
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które 
powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu fabrycz-
nego lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.  
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Gwarancja nie obejmuje  
1. Elementów i materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.  
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymiany elementów i materiałów ulegających zużyciu 
eksploatacyjnemu. 
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowy-
wania. 
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynni-
kami zewnętrznymi. 
5.Uszkodzeń będącym skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.  
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania 
niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednych środkach chemicz-
nych. 
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłą-
czenia, montażu, lub zastosowania nieodpowiedniego źródła energii elektrycznej.  

 
WSKAZÓWKI SERWISOWE 
Sprawdź czy gniazdko elektryczne jest sprawne. 
Czy wszystkie wymagane przełączniki znajdują się w pozycji „ON”? 
Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka i włączona.  
Upewnij się, że wentylator stoi na równej powierzchni. 
UWAGA: Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione. 
ZACHOWAJ DOWÓD ZAKUPU TOWARU. 
W PRZYPADKU ROSZCZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI, DOWÓD ZAKUPU JEST WYMAGANY. 
 
 

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. 
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