MalTec grzejnik olejowy HEAT2511
11 dużych żeber
Instrukcja Obsługi i Konserwacji

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ
NIE STAWIAJ KALORYFERA DO GÓRY NOGAMI PODCZAS JEGO PRACY
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zakup naszego kaloryfera olejowego. Każda część tego urządzenia została
wyprodukowana z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności. Przed pierwszym
skorzystaniem ze sprzętu prosimy przeczytać tę instrukcję i zatrzymać ją w przypadku
późniejszego odwołania się do niej.

Zabezpieczenia przed przegrzaniem
1. Automatyczny rozłącznik termiczny
Automatycznie wyłącza grzejnik w momencie gdy dochodzi do jego przegrzania. W
momencie gdy powróci do normalnej temperatury, resetuje urządzenie.
2. Bezpiecznik termiczny
W przypadku gdy zawiedzie automatyczny rozłącznik termiczny, grzejnik wyposażony jest
w dodatkowe zabezpieczenie, które jest bezpiecznikiem rozłączającym zasilanie. Jeżeli
dojdzie do sytuacji w której bezpiecznik się przepalił, urządzenie należy oddać do serwisu
w celu jego wymiany, oraz naprawy.

MONTAŻ
1. Wyciągnij kaloryfer oraz wszystkie akcesoria z opakowania.
2. Obróć kaloryfer do góry nogami.
3. Umieść na końcowych raszkach blaszki do wmontowania kółek.
4. Zamontuj kółka korzystając z bolców U i przykręć je dołączonymi śrubkami.
5. Mocno przykręć śrubki.
6. Ustaw kaloryfer na kółkach, we właściwej pozycji.

2/6

CZĘŚCI
1. Kółka
2. Włącznik/Wyłącznik
3. Termostat
4. Uchwyt
5. Przednia pokrywa
6. Żebra grzejnika
7. Schowek na przewód

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
Umieść kaloryfer na podłodze w odległości przynajmniej 1 metra od ściany i jakichkolwiek
innych obiektów, np. mebli, zasłon, roślin.
(upewnij się że napięcie sprzętu odpowiada źródłowi zasilania w pomieszczeniu, w którym
sprzęt jest używany)
Z ustawioną kontrolką termostatu i włącznikiem mocy na pozycji ‘OFF’ (wyłączony),
podłącz kaloryfer do źródła zasilania.
UŻYWANIE TERMOSTATU I WŁĄCZNIKA REGULACJI MOCY
1. Temperatura w pomieszczeniu może być dostosowana za pomocą termostatu.
Przesuń gałkę termostatu w kierunku ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć
poziom ciepła, a przesuwając gałkę w przeciwnym kierunku, obniżasz temperaturę
do pożądanego poziomu.
2. Przełącz grzejnik na jeden z możliwych poziomów mocy.
◦ Przełączając jeden raz: (I) 1000W
◦ Przełączając dwa razy: (II) 1500W
◦ Przełączając trzy razy: (III) 2500W.
◦ Uwaga: ten kaloryfer jest napełniony olejem. Schładza się powoli po wyłączeniu
go. Jeśli chcesz przestawić urządzenie, poczekaj aż się schłodzi, wykorzystaj
także rączkę, która ułatwia transport.
3. Ustaw pokrętło termostatu na MAX, gdy kaloryfer nagrzeje się do pożądanej
temperatury zacznij go skręcać w lewo w stronę MIN, do momentu gdy lampka
zgaśnie. Urządzenie jest ustawione, będzie teraz automatycznie włączać się/
wyłączać, utrzymując pożądaną temperaturę.
4. Światełka mocy zapalają się podczas pracy urządzenia.
5. Przekręcenie pokrętła termostatu w kierunku ruchu wskazówek zegara spowoduje
wzrost ‘ustawionej’ temperatury.
6. Przekręcenie pokrętła termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara spowoduje spadek ‘ustawionej’ temperatury
7. Nie przykrywaj kaloryfera gdy jest włączony. Grozi to pożarem.
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8. Gdy przestaniesz korzystać z urządzenia, wyłącz wszystkie włączniki. Ustaw
termostat oraz pozostałe włączniki na pozycje ‘0’. Odłącz sprzęt od źródła zasilania.
CZYSZCZENIE KALORYFERA OLEJOWEGO
1. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie z zasilania.
2. Czyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia przecierając je wilgotną szmatką i
osusz suchą szmatką.
3. NIE używaj wosku lub innych substancji polerujących, ponieważ może to
spowodować reakcję i przebarwienia kaloryfera.
PRZECHOWYWANIE KALORYFERA OLEJOWEGO
1. Zachowaj oryginalne opakowanie kaloryfera.
2. Czyść urządzenie zgodnie z powyższymi wskazówkami.
3. Odłącz kółka oraz ich blaszki.
4. Umieść kaloryfer, kołka oraz blaszki w oryginalnym opakowaniu, przechowuj w
chłodnym, suchym miejscu.
5. Jeśli masz zamiar przechowywać grzejnik w całości, bez rozmontowywania go,
upewnij się, że jest całkowicie zakryty, aby uniknąć jego zabrudzenia.
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. Przeczytaj uważnie instrukcję zanim skorzystasz z urządzenia i zachowaj ją w razie
późniejszego odniesienia się do niej.
2. Podczas czyszczenia urządzenia lub kiedy go nie używasz, zawsze odłączaj je z
zasilania.
3. Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru.
4. Nigdy nie przykrywaj grzejnika, ponieważ grozi to pożarem.
5. Umieść kaloryfer w odległości przynajmniej 90 cm od łatwopalnych materiałów,
takich jak meble, zasłony, pościele, papier.
6. Utrzymuj kaloryfer w czystości. Nie pozwól aby do wnętrza dostały się jakiekolwiek
przedmioty, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub
zniszczenie urządzenia.
7. Dokładny nadzór musi zostać zachowany gdy sprzętem posługują się dzieci lub
znajduje się on blisko nich.
8. Uważaj aby kabel nie dotykał mokrych lub gorących powierzchni, zaginał się lub był
w zasięgu małych dzieci.
9. Sprzęt nie jest dostosowany do korzystania na zewnątrz.
10. Nie umieszczaj na grzejniku lub w jego pobliżu gorących gazów lub palników.
11. Nigdy nie korzystaj z urządzenia kiedy ma uszkodzony kabel lub wtyczkę lub gdy
sprzęt jest wadliwy.
12. Nie otwieraj i nie rozkręcaj części urządzenia oraz kontrolek. Własnoręcznie
wykonywane naprawy wiążą się z utratą gwarancji.
13. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których został on przeznaczony.
14. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego.
15. Regulacje związane z usuwaniem oleju powinny być przestrzegane według
określonych zaleceń.
16. Jakiekolwiek naprawy powinny być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis.
17. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby niedoinformowane
bez nadzoru osoby doświadczonej.
18. Należy pilnować aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
19. Jeśli kabel elektryczny jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta
lub agenta aby uniknąć niebezpieczeństwa.
20. Grzejnik nie może być umieszczany bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
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21. Nie korzystaj z grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, prysznica lub
basenów.
22. Grzejnik jest wypełniony specjalnym olejem. Naprawy związane z otwieraniem
zbiornika olejowego powinny być wykonywane tylko przez producenta lub
serwisanta, którego należy poinformować, jeśli będzie miał miejsce wyciek oleju.
Regulacje związane z usuwaniem oleju powinny być przestrzegane według
określonych zaleceń.
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Deklaracja CE
Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MalTec grzejnik olejowy HEAT2511 - 11
dużych żeber spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2014/35/EU, oraz spełnia następujące
standardy:
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008
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