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1.Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania. 

• Urządzenie elektryczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.  Nie wkładaj wtyczki do 

uszkodzonego lub luźnego gniazdka elektrycznego. 

• Urządzenie elektryczne nie nadaje się do montażu w miejscach, w których występuje styczność z 

otwartym strumieniem wody. 

• Urządzenie musi stać w pozycji pionowej. 

• Pomieszczenie, w którym używane jest urządzenie musi być utrzymane w suchości.  

• Nie włączaj i nie wyłączaj urządzenia poprzez bezpośrednie wyjęcie wtyczki zasilającej z gniazdka 

elektrycznego. 

• Urządzenia nie wolno myć otwartym strumieniem wody. 

• Zachowaj min. 20 cm odstępu pomiędzy urządzeniem, a ścianą. 

• Nie modyfikuj instalacji zasilającej, wtyczek lub kabla zasilającego. 

• Unikaj wysokiej temperatury i bezpośredniej ekspozycji urządzenia na słońcu. 

• Urządzenie powinno być podłączone tylko do kranu wody zimnej. 

• Do czyszczenia urządzenia nie używaj alkoholu, wosku lub benzyny, aby uniknąć uszkodzeń. 

• W przypadku uszkodzenia urządzenia, skontaktuj się z serwisem naprawczym. 

2. Instalacja. 

• Nie podłączaj do źródła prądu nierozpakowanego urządzenia. 

• Rozpakuj urządzenie z załączonych taśm i elementów ochronnych. 

• Podczas rozpakowywania lub przenoszenia, nie przechylaj urządzenia pod kątem większym niż 45 

stopni. 

• Ustaw urządzenie na stabilnym podłożu. 

• Przed instalacją zamknij główny zawór wody. 

• Otwórz kran, do którego będzie podłączone urządzenie i spuść pozostałą w instalacji wodę. 

• Odłącz kran i podłącz główny rozgałęźnik wodny do instalacji wodnej. 

• Podłącz wylot wody, znajdujący się z tyłu urządzenia do rozgałęźnika.  

3. Obsługa. 

• Otwórz główny rozgałęźnik po zakończeniu instalacji. 

• Spuść wodę z kranu wody gorącej i zimnej. 

• Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Nie podłączaj kilu urządzeń jednocześnie do jednego 

gniazdka elektrycznego. 

• Naciśnij na kran wody gorącej i poczekaj aż zbiornik z wodą gorącą napełni się, a z kranu poleci woda. 

• Wciśnij przycisk wody gorącej i zimnej z tyłu urządzenia. Poczekaj aż urządzenie zacznie grzać i chłodzić 

wodę. 

• Po 15 minutach można korzystać z wody gorącej (temperatura 75-90 stopni C). Po około 30 minutach 

można korzystać z wody zimnej (temperatura 4-12 stopni C). 

• W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane 4-5 dni, spuść wodę z urządzenia za pomocą zatyczki, 

znajdującej się z tyłu urządzenia. 

• W przypadku, gdy nie korzystasz z wody gorącej wyłącz przycisk wody gorącej z tyłu urządzenia, by 

uniknąć poparzenia się wodą np. przez dziecko. 
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4. Konserwacja. 

• Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwującej lub serwisowej zawsze odłącz urządzenie od 

zasilania elektrycznego. 

• Nigdy nie używaj środków chemicznych lub detergentów, które mogłyby dostać się do zbiorników 

wody. 

• Jeśli do kondensatora dostał się kurz, wytrzyj go używając lekko wilgotnej, czystej i delikatnej szmatki. 

Wytrzyj czyszczoną powierzchnię do sucha. 

• Nie rozpylaj bezpośrednio na urządzeniu środków czyszczących lub wody w sprayu. 

• Po zakończeniu czynności konserwujących, upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche. Napełnij 

zbiorniki wodą i podłącz urządzenie do prądu. 

• Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, nie wolno podłączać go do źródła prądu. Należy 

skontaktować się z serwisem.  

 

 


