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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

GRZEJNIK KONWEKTOROWY 
MODEL: ZYY-VS-01SS 

 
 
 

 
 

Przed użyciem produktu zapoznaj się z jego instrukcją użytkowania. 
 



PL 

2 

 

 

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w  dobrze izolowanych 
pomieszczeniach lub jako ogrzewanie uzupełniające do sporadycznego 

użytku. 
 
 
DANE TECHNICZNE 
Moc : 2000W  
Napięcie zasilania - 220-240 V, ~ 50/60HZ 
Zakresy mocy: 750/1250/2000W 
 

 
 

1. WŁĄCZNIK z przełącznikiem mocy 
2. REGULOWANY TERMOSTAT 
3. STOPKA 
4. KRATKA NAWIEWU 
5. UCHWYT 
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UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się , czy nie uległo uszkodzeniu w czasie 
transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu 
skontaktowania się z punktem sprzedaży. 

- zamocować stopki (3) za pomocą załączonych wkrętów 
- ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu 
- podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji 
- wybrać moc pracy urządzenia przełącznikiem (1) 

- urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu temperatury działania termostatem (2) 
W celu określenia właściwej temperatury dla danego pomieszczenia ustaw przełącznik w 
pozycji maksymalnej i termostat w pozycji „Maximum" , po osiągnięciu odpowiedniej 
temperatury przekręć pokrętło termostatu w lewo do momentu wyłączenia się urządzenia. 
Ustawiona temperatura będzie podtrzymywana na stałe. 
Jeśli chcesz uzyskać niższą temperaturę grzania wybierz jeden z przełączników o 
zmniejszonej mocy i powtórz procedurę opisaną powyżej. 
Konwektor posiada automatyczne zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu, pozwala to na 
wyłączenie urządzenia i ostygnięcie w momencie przegrzania. Sprawdź czy nic nie 
ogranicza przepływu powietrza i uruchom grzejnik powtórnie. Jeżeli sytuacja się powtarza 
skontaktuj się z elektrykiem w celu ustalenia przyczyny przegrzewania. 

 
Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może wydzielać się 
specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to 
zjawisko normalne. 
 

UWAGA 
Dla optymalnej wydajności zamknij okna i drzwi w ogrzewanym 
pomieszczeniu. 
Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych grzejnika, spowoduje to 
uruchomienie automatycznego zabezpieczenia przeciwko przegrzaniu. 
 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci 
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie 
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do 
czyszczenia 

- obudowę przecierać wilgotną szmatką 
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PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej 
instrukcji 
- urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie 
- urządzenie działa tylko w pionowym ustawieniu 
- należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie 
nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania 
-urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za 
przewód zasilający 

- nigdy nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp. 
- nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych 
- nie używać w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz gdzie używa 
się palnych rozpuszczalników, lakierów itp. 

- nie używać na wolnym powietrzu 
- nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami 
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać 
 
- nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji 
temperatura powierzchni grzejnika może być wysoka 
- nie stosować urządzenia do suszenia ubrań 
- nie zakrywać otworów wylotowych urządzenia 
- nie prowadzić kabla zasilającego nad grzejnikiem gdzie znajdują się otwory wylotowe 
ciepłego powietrza 
- urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi 
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba ze będą one nadzorowane 
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo 
- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru 
- przed schowaniem urządzenia należy odczekać aż ostygnie 
- należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek 
uszkodzeń, nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone 
- jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on 
zostać wymieniony w wyspecjalizowanym serwisie 
- napraw sprzętu może dokonać jedynie wyspecjalizowany punkt serwisowy 
- wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub 
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania 
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu 
przetwarzaniu lub recyklingowi 
- urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i 
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
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Ochrona środowiska 
Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów po opakowaniowych. 
Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego . Wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do 
zwykłych śmieci razem z innymi odpadami.  

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 
szczegółowych 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. 

WARUNKI GWARANCJI 
1. Gwarant udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia. 
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupienia danego towaru. 
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania 
gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, 
nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią 
wykonania. 
4. W przypadku wystąpienia w/w wad gwarant dokona bezpłatnej naprawy danego 
urządzenia w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym lub wymiany towaru na wolny od 
wad. 
5. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową. 
6. . Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia 
i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od Gwaranta 

Gwarancja nie obejmuje 
1. Elementów i materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu. 
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymiany elementów, materiałów ulegających 
zużyciu eksploatacyjnemu. 
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub 
przechowywania. 
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i 
czynnikami 
zewnętrznymi. 
5. Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki  
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania 
niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków 
chemicznych  
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego 
podłączenia, montażu i eksploatacji urządzenia. 
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Gwarancja traci ważność w wypadku 
1. Stwierdzenia przez gwaranta przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych 
w urządzeniu przez osoby nieuprawnione. 

2. Stwierdzenia przez gwaranta ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione. 
 
 
 
Wyprodukowano w Chinach dla: 
IMPORTER / DYSTRYBUTOR: 
NERGIS Sp.z.o.o.Sp.k. 
ul.Ludowa 17 lok.U1 
00-780 Warszawa 
www.nergis.pl 
 
 

 

http://www.nergis.pl/

