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Inteligenta
elektroniczna kiełkownica

H O M E    G A R D E N&

Instrukcja obsługi

PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJE

Zdjęcie produktu przedstawione w instrukcji ma charakter poglądowy. 
Wyrób finalny może nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzoru.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Inteligenta elektroniczna kiełkownica to nowy produkt firmy Rongwei. 
Urządzenie cechuje bardzo dobra konstrukcja oraz unikatowy i 
nowoczesny wygląd, jest proste w obsłudze, bezpieczne i niezawod-

ne.

Kiełkownica Rongwei działa w oparciu o system cyrkulacji wodnej i 
dopasowuje swoją pracę do pory roku oraz temperatury otoczenia. 
Urządzenie w łatwy sposób wspomaga wzrost pożywnych, smacznych 

i zdrowych kiełków fasoli.

• Separacja elektryki od części mających kontakt z wodą; spryski-
wacz 360°
• Stałe utrzymywanie PTC, automatyczne dopasowanie mocy i 
energooszczędność

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i zdrowy produkt 
końcowy podczas korzystania z tego rodzaju urządzenia, 
należy wybierać elementy wykonane z przyjaznego dla 
środowiska tworzywa PP (poniższe informacje mają charakter 
poglądowy).
1. Przyjazne dla środowiska materiały nadające się do 
ponownego wykorzystania i recyklingu.
2. Materiały nietoksyczne, bezwonne i nieulegające rozkładowi.

INFORMACJE O PRODUKCIE

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nie działa spryskiwacz:
a. Brak wody: dodaj wodę.
b. Brak prądu: sprawdź podłączenie do prądu.
c. Zablokowany wlot pompy: dodaj wodę, aby przepłukać pompę. 
d. Uszkodzona pompa wodna: wymień pompę (skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub producentem).
e. Problem z płytką drukowaną: wymień płytkę drukowaną (skontaktuj 
się ze sprzedawcą lub producentem).

Mała ilość wody ze spryskiwacza:
a. Wlot pompy wodnej zanieczyszczony drobinkami: dodaj wody, aby 
przepłukać pompę.
b. Spryskiwacz jest zablokowany: zdemontuj spryskiwacz i wyczyść 
jego otwory.
c. Problem z pompą: wymień pompę (skontaktuj się ze sprzedawcą).

Ramiona spryskiwacza nie obracają się płynnie:
a. Spryskiwacz jest zatkany: zdemontuj spryskiwacz i wyczyść jego 
otwory.
b. Zablokowany wlot pompy: dodaj wodę, aby przepłukać pompę. 
c. Woda w zbiorniku jest zbyt gęsta: wymień wodę w zbiorniku.

ROZWIĄZYWANIE TYPOWYCH
PROBLEMÓW ORAZ WSKAZÓWKI

● Surowo zabrania się zanurzania podstawy, panelu sterowania i 
części bazowej w wodzie w celu ich czyszczenia, ponieważ spowoduje 
to przedostanie się wody do płytki drukowanej, co zaburzy pracę 
urządzenia lub spowoduje ryzyko wycieku.
● Jeśli na wtyczce jest woda, należy wtyczkę osuszyć przed 
włożeniem do gniazda elektrycznego. Surowo zabrania się wlewania 
wody do otworu w gnieździe zasilania, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa.
● Nie wyciągać wtyczki mokrymi dłońmi, aby uniknąć ryzyka porażenia 
prądem.
● Podczas czyszczenia lub kiedy produkt jest nieużywany, należy 
wyciągnąć wtyczkę z zasilania, aby uniknąć zagrożenia.
● W przypadku awarii produktu musi on zostać naprawiony przez 
profesjonalny personel producenta lub wyznaczony przez producenta 
punkt konserwacyjny. Surowo zabrania się samodzielnego 
demontowania urządzenia i naprawy, ponieważ może to grozić 
niebezpieczeństwem.
● Chronić urządzenie przed upadkiem, aby zapobiec jego pęknięciu.
 Surowo zabronione jest używanie produktu bez wody, w przeciwnym 
razie może dojść do spalenia pompy.
● Uprawę kiełków fasoli należy prowadzać w ciemnym miejscu, 
zapewniając jednocześnie wentylację .pomieszczenia – wówczas 
uprawa kiełków przynosi lepsze efekty. W fazie wzrostu kiełków należy 
wybrać ciemniejsze miejsce do uprawy, w przeciwnym razie pędy 
staną się czerwone.
● Kiełki nie powinny być uprawiane w temperaturze pomieszczenia 
przekraczającej 30°C.
● Aby uniknąć niebezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia 
przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta 
lub jego dział konserwacji bądź przez inny, pełnoetatowy personel.

UWAGA

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
KIEŁKOWANIA

SPOSÓB UŻYCIA

BUDOWA URZĄDZENIA

Pokrywka

Spryskiwacz

Szalka do
kiełkowania 2

Szalka do
kiełkowania 1

Komora
kiełkowania

Pompka wodna
Pojemnik na wodę

Podstawa

Przełącznik

• Oryginalne moduły uprawy trzy-sezonowej
• Stylowy i nowoczesny wygląd
• Prosta i wygodna obsługa
• Możliwość ręcznego spryskiwania
• Funkcja zapamiętywania ustawień

CECHY PRODUKTU

WSKAZÓWKI

Jeśli niektóre kiełki rosną zbyt powoli, może to oznaczać, że 
spryskiwacz nie działa prawidłowo i niektóre nasiona nie 
otrzymują wystarczającej ilości wody.

UWAGA

    Wlej wodę: wlej wodę do dolnej 
przegrody podstawy, napełnij aż do 
oznaczonego poziomu.

1

   Włóż kiełki: zamontuj pompkę, umieść 
komorę kiełkowania na podstawie, a 
szalkę w komorze. Rozłóż kiełki na 
szalkach.
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    Uruchom urządzenie: nałóż osłonę 
przeciwsłoneczną, A01: naciśnij przycisk 
„Switch” i wciśnij odpowiedni przycisk 
pory roku, aby rozpocząć pracę 
urządzenia. S01: włącz odpowiedni 
przycisk pory roku, aby urządzenie 
rozpoczęło pracę i automatycznie 
wyłączyło się po jej zakończeniu. Jeśli 
chcesz dopasować czas pracy, wciśnij 
przycisk „Time”. W modelu kiełkownicy 
WT-60 wybierz opcje dotyczącą 
kiełkowania lub opcje fermentacji. 
Następnie naciśnij przycisk "Start up". 
Aby przerwać wciśnij "Stop".
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    Wymiana wody: ponieważ kiełki fasoli 
powstają ze składników wody, musi być 
ona wymieniana każdego dnia. Dzięki 
funkcji zapamiętywania ustawień nie 
trzeba na nowo ustawiać urządzenia po 
wymianie wody. Wyjmij wtyczkę zasilania, 
wlej wodę do zbiornika, podłącz wtyczkę 
do prądu – urządzenie będzie 
kontynuowało pracę wykonywaną przed 
odłączeniem od prądu.
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(Uwaga: poniższe informacje mają charakter poglądowy)

NAZWA

MATERIAŁ KORPUSU

MATERIAŁ KOMORY 

MATERIAŁ SZALEK

MOC ZNAMIONOWA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE

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