
 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

TERMOWENTYLATOR 
FH-801-2004 

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcje obsługi. Przestrzegaj środków bezpieczeństwa. 

Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości  



 

 

 

1. DANE TECHNICZNE 

Model: FH-801-2004 

Moc nominalna: 1000 W / 2000 W 

Napięcie znamionowe: 220~240V 

Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz 

Tryby pracy: Wiatrak, Niska Moc, Wysoka Moc 

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: TAK 

  

2. OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

PRZECZYTAJ DOKŁADNIE PONIŻSZE INSTRUKCJE. PODCZAS UŻYTKOWANIA WSZELKICH 

URZĄDZEŃ ZAWSZE PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA 

• Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada wymaganiom urządzenia. 

• Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia – dotykaj tylko uchwytów lub gałek. 

• Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj przewodów, wtyczek, urządzenia ani jego 

elementów w wodzie, ani w żadnym innym płynie. 

• Gdy nie używasz urządzenia lub przed czyszczeniem, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania. 

• Nie używaj urządzenia, jeśli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone, lub gdy urządzenie jest w 

jakikolwiek sposób uszkodzone. 

• Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować 

obrażenia. 

• Nie używaj produktu na zewnątrz. 

• Pilnuj, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu oraz by nie stykał się z gorącymi 

powierzchniami. 

• Nie ciągnij za kabel, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. 

• Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych 

instrukcji lub jakimkolwiek innym niewłaściwym użytkowaniem, lub niewłaściwą obsługą 

urządzenia. 

• Nigdy nie umieszczaj łatwopalnych przedmiotów lub odzieży na urządzeniu. 

• Zapewnij bezpieczną wolną przestrzeń 50 cm u góry i po bokach urządzenia oraz 120 cm z przodu 

urządzenia. 

• Nigdy nie używaj termowentylatora w pomieszczeniu, w którym znajdują się lub są używane gazy 

wybuchowe, takie jak benzyna, lub łatwopalne kleje. 

• Zapobiegaj przegrzaniu urządzenia, utrzymując wloty i wyloty powietrza w czystości oraz wolne 

od wszystkiego, co mogłoby spowodować ich zatkanie. Od czasu do czasu sprawdź wszystkie 

wloty i wyloty urządzenia, by upewnić się, czy nie nagromadził się w nich kurz.  

• W przypadku przegrzania termowentylatora wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem 

wyłączy urządzenie. 



 

 

 

• Nie wkładaj do kratki żadnych ciał obcych. 

• Tylna kratka musi znajdować się z dala od wszelkich tkanin, firan lub zasłon. 

 

3. SPOSÓB UŻYCIA TERMOWENTYLATORA 

• Wyjmij termowentylator z opakowania i usuń wszelkie opakowania dodatkowe. Następnie umieść 

produkt w wybranym miejscu. 

• Upewnij się, że pomiędzy termowentylatorem a meblami, zasłonami itp. jest zachowana 

bezpieczna odległość – 50 cm od góry i po bokach oraz 120 cm z przodu urządzenia. 

• Rozwiń przewód zasilający i podłącz go do gniazdka sieciowego. 

• Aby włączyć termowentylator, obróć pokrętło w prawo do pozycji „*”, tj. w trybie chłodnego 

powietrza. Obróć pokrętło do pozycji „I”, aby uzyskać małą moc, „II”, aby uzyskać maksymalną 

moc. 

 

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA 

Termowentylator posiada wbudowane urządzenie zabezpieczające, które wyłączy produkt, jeśli dojdzie do 

przypadkowego przegrzania. Aby zresetować termowentylator, wykonaj następujące czynności: 

• Przekręć regulator do pozycji „0”. 

• Odłącz termowentylator od prądu i odczekaj 5-10 minut, aż urządzenie ostygnie. 

• Gdy urządzenie ostygnie, podłącz je do prądu i używaj normalnie. 

• Ustaw przełącznik funkcji w żądane położenie (Wiatrak, Niska Moc, Wysoka Moc). 

Ostrzeżenie: 

❖ Nie używaj grzejnika w pobliżu prysznica, wanny lub basenu. 

❖ Nie stawiaj termowentylatora bezpośrednio pod gniazdem zasilania.  

❖ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 

autoryzowanego serwisanta lub osoby o porównywalnych kwalifikacjach, gdyż inne 

postępowanie może stwarzać zagrożenie. 

❖ Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie przykrywaj go. 

❖ To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź przez osoby bez 

doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane 

w zakresie właściwego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 

bezpieczeństwo.  

❖ Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.  

Uwaga: NIGDY NIE PRZYKRYWAJ TERMOWENTYLATORA 

NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYM PŁYNIE. 

 

 



 

 

 

• Ustaw pokrętło termowentylatora w pozycji odpowiadającej pożądanej temperaturze. 

• Kiedy temperatura w pomieszczeniu jest komfortowa, obróć przełącznik termowentylatora powoli 

w lewo, do ustawienia minimalnego, aż urządzenie się wyłączy. 

• Przełącznik termowentylatora automatycznie utrzymuje żądaną temperaturę w pomieszczeniu. 

• Możesz obrócić przełącznik termowentylatora w lewo do pozycji minimalnej lub przekręcić 

przełącznik w prawo do pozycji maksymalnej, aby obniżyć lub podwyższyć temperaturę. 

• NIGDY NIE PRZYKRYWAJ TERMOWENTYLATORA 

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

• Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania. 

• Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. 

• Wyczyść korpus termowentylatora suchą szmatką. NIE DOPUŚĆ do przedostania się wody do 

urządzenia. 

• NIE używaj mydła ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić obudowę termowentylatora. 

• Przed ponownym użyciem odczekaj, aż urządzenie wyschnie. 

• Regularnie czyść wloty i wyloty powietrza odkurzaczem (przy regularnym użytkowaniu 

termowentylatora, wykonuj tę czynność co najmniej dwa razy w roku). 

• Gdy urządzenie nie jest używane, zalecamy włożenie termowentylatora w oryginalne opakowanie 

i przechowywanie w chłodnym, suchym miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Designed in Poland 
Made in P.R.C. 
 
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.heckermann.pl 

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology 

Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East 
Area,Shangxue Industrial Zone, 
Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China 

 

 


