INSTRUKCJA OBSŁUGI I
UŻYTKOWANIA
INSTRUKCJE GWARANCYJNE

MODEL: AOR102
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PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ
URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ.

UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

UWAGA: ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM NIE ZDEJMUJ OBUDOWY
URZĄDZENIA.

NIE PODEJMUJ SIĘ SAMODZIELNEJ NAPRAWY, POZOSTAW TO

WYKFALIFIKOWANYM OSOBOM.

Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie
uwagi użytkownika na obecność "niebezpiecznego napięcia" we wnętrzu
produktu, które może stanowić istotne zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym.
Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi
użytkownika na obecność ważnych instrukcji użytkowania oraz konserwacji (serwisowania)
w dokumentacji dołączonej do urządzenia
NIE PRZEKRĘCAJ GRZEJNIKA DO GÓRY NOGAMI PODCZAS JEGO UŻYTKOWANIA
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zakupienie naszego gzrejnika olejnego. Każdy product został wykonany
by zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność. Przed pierwszzym użyciem przeczytaj
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uważnie instrukcję I zachowaj ją.
MONTAŻ
Wyciągnij grzejnik i wszystkie części z pudełka.
1、 Obróć grzejnik do góry nogami..
2、 Umieść podstawę z kółkami pomiędzy krańcowymi żeberkami.
3、 Przymocuj je do grzejnika za pomocą elementów w kształcie litery U i nakrętek
skrzydełkowych, które zostały dołączone.
4、 Mocno dokręć nakrętki skrzydełkowe.

5、 Obróć grzejnik do normalnej pozycji.

OPIS CZĘŚCI
1.

Pokrętło do ustawiania mocy

2.

Kontrola termostatu

3.

Rączka

4.

Żeberka wypełnione olejem

5.

Kółka

6.

Schowek na przewód

7.

Turbo

8.

Przycisk turbo

9.

Zegar

UŻYTKOWANIE GRZEJNIKA OLEJNEGO
Umieść grzejnik na podłodze przynajmniej 90cm zdala od ściany i innych przedmiotów
tj. Ściana, meble, zasłony, rośliny itp.
(Upewnij się, że źródło zasilania, którego będziesz używać odpowiada temu
umieszczonemu na naklejce)
Ustaw pokrętło kontroli termostatu w pozycji “O” i pokrętła/przyciski mocy w pozycji
“OFF”; podłącz grzejnik do źródła zasilania.
OBSŁUGA
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1、 Temperatura może być ustawiona za pomocą termostatu. Przekręć gałkę zgodnie z
ruchem wwskazówek zegara by zwiększyć temp.; I w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara by ją zmniejszyć. Postępuj zgodnie z powyższymi
instrukcjami do momentu uzyskania upragnionej temp.
2、 Włącz grzejnik na jedno z poniższych ustawień.
A)05 żeberek: włącz przycisk jeden (I) dla 500W
Włącz przycisk dwa (II) dla 500W
Włącz przyciski jeden i dwa (I&Ⅱ) dla 1000W.
B)07 żeberek: włącz przycisk jeden (I) dla 600W
Włącz przycisk dwa (II) dla 900W
Włącz przyciski jeden i dwa (I&Ⅱ) dla 1500W.
C)09 żeberek: włącz przycisk jeden (I) dla 800W
Włącz przycisk dwa (II) dla 1200W
Włącz przyciski jeden i dwa (I&Ⅱ) dla 2000W
D)11 żeberek: włącz przycisk jeden (I) dla 1000W
Włącz przycisk dwa (II) dla 1500W
Włącz przyciski jeden i dwa (I&Ⅱ) dla 2500W
3、 Kiedy włączysz grzejnik zaświeci się kontrolka.
4、 Przekręcając gałkę kontroli termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zwiekszysz “ustawioną” temp.
5、 Przekręcając gałkę kontroli termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara zmniejszysz “ustawioną” temp.
6、 Nigdy nie przykrywaj grzejnika gdy jest włączony. Jeśli grzejnik jest przykryty
stanowi to ryzyko pożaru.
7、 Kiedy skończysz używać grzejnika wyłącz go: wyłącz przyciski jeden i dwa (I i II) i
ustaw pokrętło kontroli termostatu na pozycję “0”.,odłącz od źródła zasilania.
OBSŁUGA ZEGARA
Tarcza zegara składa się z ruchomej ponumerowanej podziałki

z ruchomymi

czerwonymi bolcami oraz nieruchomej tarczy centralnej. Kiedy ruchome czerwone bolce
są przesunięte w kierunku tarczy centralnej, zegar jest wyłączony. Kiedy są przesunięte
w kierunku ponumerowanej podziałki, zegar jest włączony. Każdy czerwony bolec
odpowiada 15min. działania. Jeśli jest potrzeba, można pominąć zegar .
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□

Kręć podziałką do czasu aż obecny czas będzie naprzeciwko wskaźnika.

□

Przesuń czerwone bolce (odpowiadające właściwemu czasowi działania grzejnika)
w kierunku zewnętrznej ponumerowanej podziałki.

□

Czerwone bolce odpowiadające czasowi niedziałania grzejnika są przesunięte w
kierunku wewnętrznej tarczy.

□

Aby grzejnik działał zgodnie z zegarem przesuń przycisk pominięcia na pozycję “O”.

□

Aby pominąć zegar, przesuń przycisk pominięcia na pozycję “I”.

PRZYKŁAD:
Przypuśćmy że jest teraz godz. 23. Przekręć
pokrętło aż “23” będzie naprzeciwko wskaźnika
(i.e. pozycja A).
Aby grzejnik działał pomiędzy 8:00 a 15:00,
Przesuń przycisk pominięcia na “O”, wszystkie
czerwone bolce pomiędzy “8” i “15”” (i.e. obszar
B) są przesuniete w stronę zewn. Podziałki, a te
pomiędzy “15”i “8” są przesunięte w stronę
wewn.
UWAGA:
Aby grzejnik dobrze funkcjonował musi być podłączony do zasilania i włączony. Druga
rączka wskaże, kiedy źródło zasilania jest włączone.
CZYSZCZENIE GRZEJNIKA OLEJNEGO
1、 Zawsze wyłącz i odłącz grzejnik od źródła zasilania przed rozpoczęciem
czyszczenia.
2、 Czyść zewnętrzną część grzejnika za pomocą wilgotnej szmatki a poźniej wytrzyj
suchą.
3、 NIE UŻYWAJ wosków ani preparatów do polerowania, które mogą spowodować
odbarwienie grzejnika.
PRZECHOWYWANIE GRZEJNIKA OLEJNEGO
1、 Zachowaj pudełko w celu posezonowego przechowywania w nim grzejnika.
2、 Czyść grzejnik postępując wg powyższych instrukcji.
3、 Usuń podstawę z kółkami.
4、 Umieść grzejnik i podstawę z kółkami w oryginalnym pudełku i przechowuj w
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chłodnym i suchym miejscu.
5、 Jeśli chcesz przechowywać grzejnik całkowicie złożony, przykryj go aby ochronić
go przed kurzem.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1、 Uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją.
2、 Zawsze odłączaj grzejnik od źródła zasilania kiedy go nie używasz lub gdy go
czyścisz.
3、 Nie zostawiaj włączonego grzejnika bez nadzoru.
4、 Nigdy nie przykrywaj grzejnika bo może to spowodować ryzyko pożaru.
5、 Trzymaj grzejnik w odległości min. 90cm od jakiegokolwiek łatwopalnego
materiału np. Meble, zasłony, pościel, papier itp.
6、 Utrzymuj grzejnik w czystości. Nie pozwól by przedmioty dostały się do wentylacji
bo może to

spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie grzejnika.

7、 Uważny nadzór jest wymagany jeśli urządzenie jest używane przez lub w pobliżu
dzieci.
8、 Nigdy nie pozwól aby przewód dotykał mokrych lub

gorących powierzchni, aby

był poskręcany lub był w zasięgu dzieci.
9、

Nie używaj na zewnątrz.

10、 Nie umieszczaj na lub w pobliżu piekarnika/kuchenki gazowej ani elektrycznej.
11、 Nigdy nie używaj grzejnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub jeśli
urządzenie źle działa lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
12、 Nigdy nie próbuj otwierać żadnej jego części ani nie próbuj demontować żadnych
części które nie są do tego przeznaczone. Odpowiedzialność za złe działanie grzejnika
nie będzie brana pod uwagę jeśli powyższe instrukcje nie bedą przestrzegane.
13、 Nie używaj grzejnika do żadnych innych celów niż jego przeznaczenie.
14、 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
15、 Odpowiednie regulacje dot. Usuwania oleju podczas składowania urządzenia muszą
być przestrzegane.
16、 Wszystkie naprawy grzejnika muszą być przeprowadzane tylko przez serwisy lub
osoby do tego uprawione.
17、 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby starsze
bez nadzoru.
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18、 Małe dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urz
ądzeniem.
19、 Jeśli przewód jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub serwis
przez niego rekomendowany w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
20、 Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio w pobliżu gniazda.
21、 Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
22、 Ten grzejnik jest wypełniony odpowiednią ilością specjalnego oleju. Naprawy
wymagające otwierania pojemników oleju mogą być wykonywane tylko przez
producenta lub serwis przez niego rekomendowany, z którymi należy się kontaktować w
razie wycieku oleju z grzejnika. Regulacje dotyczące bepiecznego składowania oleju jak i
samego urządzenia muszą być przestrzegane.
KARTA GWARANCYJNA
IMPORTER / GWARANT
FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN

:

Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL:

+48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtel-brzesko.pl

e-mail: biuro@comtel-brzesko.pl , serwis@comtel-brzesko.pl

Nazwa i model

Data sprzedaży

Nr fabryczny

Podpis i pieczątka sprzedawcy
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Adnotacje o naprawie
Data przyjęcia do
naprawy

LP

opis naprawy

pieczątka/podpis

1

2

3

4

WARUNKI GWARANCJI
1.

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL z siedzibą Plac
Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części
gwarancji Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem.

2.

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką LAUSON
zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą
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gwarancyjną

i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera –

gwaranta.
4.

Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.

5.

W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji
ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.

6.

Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na
usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z
zastrzeżeniem punktu 10.

7.

Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
-dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczątkę sprzedawcy.

8.

Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się
do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec
przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie
do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.

9.

Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed
uszkodzeniem w czasie transportu.

10. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
-

uszkodzeń

spowodowanych

działaniem

czynników

zewnętrznych,

niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania
niezgodnego z Instrukcja Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione
osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
-używania urządzeń w celach komercyjnych,
-zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle
wykonaną instalacją antenową,
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-uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i
bezpiecznym opakowaniu,
-uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia
powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji,
nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym
zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz

zniszczenie

urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na
urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień
kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru
konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same
zbliżone parametry techniczne w przypadku:
-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej
usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające
używanie go,
-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa,
reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy

reklamowany

sprzęt

serwis

comtel

sprawdza

pod

względem

poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany
Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem
sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.
IMPORTER / GWARANT
FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN

:

Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL:

+48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtel-brzesko.pl

e-mail: biuro@comtel-brzesko.pl , serwis@comtel-brzesko.pl
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