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Przed rozpocz ęciem u żytkowania nale ży przeczyta ć instrukcj ę 
obsługi, a nast ępnie przechowywa ć ją w dost ępnym miejscu! 

 
 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis instalacji urządzenia, jego obsługi oraz 
konserwacji i służy jako ważne źródło informacji oraz poradnik.  
Znajomość i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa i obsługi stanowi warunek bezpiecznej i prawidłowej pracy z 
urządzeniem. 
Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania 
wypadkom oraz zasad BHP. 
Instrukcja obsługi stanowi integralny element urządzenia i należy ją przechowywać w 
pobliżu urządzenia, aby osoby instalujące urządzenie, prowadzące prace konserwacyjne 
i obsługujące lub czyszczące urządzenie miały do niej stały dostęp. 
 
 

1. Bezpiecze ństwo 
 

Urządzenie zostało wykonane wg aktualnie uznanych zasad techniki. Jednakże 
urządzenie może stanowić źródło zagrożeń, jeśli będzie używane niewłaściwie lub 
niezgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wszystkie osoby, które użytkują urządzenie, muszą uwzględniać zalecenia i wskazówki 
zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. 

 
 
1.1 Wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa 
 

• Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi. Gdy urządzenie zostanie przeka-
zane osobie trzeciej, wówczas należy jej przekazać także niniejszą instrukcję obsługi. 

• Nie należy używać urządzenia, jeśli jest ono niesprawne lub uszkodzone, albo 
spadło na podłogę. 

• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia , jak również przez 
osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi, umysłowymi oraz 
o niewielkim doświadczeniu i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały 
poinstruowane odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały 
wynikające z tego zagrożenia. 

• Dzieci  nie powinny się bawić urządzeniem.  
• Czyszczenia i konserwacji u żytkowej  nie  mog ą przeprowadzać dzieci , chyba, że 

ukończyły one 8 lat i pozostają pod nadzorem. 

• Dzieci poni żej 8 roku  życia nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia i przewodu 
przyłączeniowego. 
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• Prace konserwacyjne i naprawcze mogą prowadzić wyłącznie osoby wykwalifikowane, 
stosując przy tym oryginalne części zamienne oraz akcesoria. Nie nale ży 
podejmowa ć prób naprawy urz ądzenia na własn ą rękę. 

• Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych, które nie są zalecane przez 
producenta. Może to prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych dla 
użytkownika, urządzenie może ulec uszkodzeniu lub spowodować uszczerbek na 
zdrowiu i życiu osób, a ponadto skutkuje to utratą gwarancji. 

• O ile nie uzyskano wyraźniej zgody producenta, zabrania się dokonywać jakichkol-
wiek zmian lub modyfikacji urządzenia, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń i 
zapewnić optymalne działanie. 

• Nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego ze źródłami ciepła i ostrymi 
krawędziami. Przewód zasilający nie powinien zwisać ze stołu lub innego blatu. 
Należy uważać, aby nikt nie mógł nadepnąć na kabel lub potknąć się o niego. 

• Kabel zasilający nie może być zagięty, zagnieciony, splątany, zawsze musi być 
całkowicie rozwinięty. 

• Nigdy nie stawiać urządzenia lub innych przedmiotów na kablu zasilającym.  
• Przewodu nie wolno układać na wykładzinie dywanowej ani na innych materiałach 

termoizolacyjnych. Przewodu nie wolno zakrywać. Przewód należy trzymać z dala 
od obszaru roboczego i nie wolno zanurzać go w wodzie. 

• Okresowo kontrolować przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie 
użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeśli przewód jest 
uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń należy zlecić jego wymianę 
zakładowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi. 

• Urządzenie nie przewiduje współpracy z zewnętrznym włącznikiem czasowym 
lub zdalnym sterowaniem. 

• Nie przesuwać i nie przechylać urządzenia podczas pracy.  
• Urządzenie należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. 
 



 
 

 

- 60 - 

1.2 Wyjaśnienie symboli 
 

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz kwestii technicznych oznaczono w 
niniejszej instrukcji obsługi odpowiednimi symbolami. Wskazówek tych należy 
bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć ewentualnych wypadków, uszczerbku na życiu 
i zdrowiu osób oraz szkód rzeczowych. 

 ZAGROŻENIE!  
Ten symbol sygnalizuje bezpo średnie zagro żenie, którego konsekwencj ą 
mog ą być powa żne obra żenia ciała lub śmierć.  

� W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać zamieszczonych 
wskazówek. 

 OSTRZEŻENIE! 
Ten symbol sygnalizuje niebezpieczne sytuacje, któr e mog ą doprowadzi ć 
do ci ężkich obra żeń ciała lub śmierci. 

� W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać zamieszczonych 
wskazówek. 

 OSTROŻNIE! 
Ten symbol sygnalizuje mo żliwo ść zaistnienia niebezpiecznych sytuacji, 
które mog ą doprowadzi ć do lekkich obra żeń lub uszkodzenia, wadliwego 
działania i/lub zniszczenia urz ądzenia. 

� W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać zamieszczonych 
wskazówek. 

WSKAZÓWKA! 
Symbol ten oznacza rady i informacje, których nale ży przestrzega ć, aby 
obsługa urz ądzenia stała si ę efektywna i bezusterkowa. 
 

 GORĄCA POWIERZCHNIA! 
Symbol ostrzega przed gor ącą powierzchni ą urządzenia podczas jego pracy. 
Lekcewa żenie ostrze żenia grosie poparzeniem! 

� W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać zamieszczonych 
wskazówek. 
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1.3 Źródła zagro żeń 

 ZAGROŻENIE!  
Niebezpiecze ństwo pora żenia pr ądem elektrycznym! 

W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać poniższych wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa. 
 

� Nie użytkować urządzenia, gdy przewód przyłączeniowy lub wtyczka są uszkodzone, 
gdy urządzenie nie działa prawidłowo, jest uszkodzone lub upadło. Jeśli przewód 
zasilający jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń należy zlecić jego 
wymianę zakładowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi. 

� Przewód zasilający zawsze odłączać od gniazdka ciągnąc tylko za wtyczkę.  

� Nigdy nie przenosić, nie przesuwać i nie unosić urządzenia za przewód zasilający. 

� W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia. W przypadku naruszenia 
przyłączy elektrycznych lub przebudowy konstrukcji elektrycznej lub 
mechanicznej, wystąpi zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 

� Nigdy nie zanurzać wtyczki w wodzie ani innych cieczach. 

� Nie wolno stosować żadnych żrących detergentów i należy uważać, aby do 
urządzenia nie przedostała się woda. 

� Nigdy nie  obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękoma lub stojąc na mokrej 
posadzce. 

� Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, 

- gdy urządzenie nie jest używane, 
- gdy podczas użytkowania wystąpią zakłócenia, 
- przed czyszczeniem urządzenia. 

 

 ZAGROŻENIE!  
Niebezpiecze ństwo uduszenia si ę! 

� Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych takich, jak worki 
plastikowe i elementy styropianowe.  
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 OSTRZEŻENIE! 
Zagro żenie oparzeniem! 

W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać poniższych wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa. 
 
� Upewnić się, że podczas pracy urządzenia nie dojdzie do wykipienia cieczy. Nie 

przepełniać zbiornika. 
� Przed zlaniem wody ze zbiornika zawsze należy pozwolić jej przestygnąć. 

� Podczas wymiany pojemników GN lub operowania w pobliżu gorącego bemaru istnieje 
niebezpieczeństwo poparzenia rąk o gorące powierzchnie lub gorącą parą. Podczas 
obsługiwania urządzenia należy stosować rękawice ochronne. 

� Podczas pracy lub po włączeniu urządzenia nigdy  nie umieszczać rąk wewnątrz 
zbiornika. Wcześniej należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania 
elektrycznego (wtyczka odłączona od gniazdka), a woda w zbiorniku jest zimna.  
W tym celu umieścić dłoń 2 do 5 cm nad zbiornikiem.  

 

 OSTRZEŻENIE! 
Niebezpiecze ństwo po żaru i wybuchu! 

W przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia występuje niebezpieczeństwo 
pożaru lub wybuchu w wyniku zapalenia się jego zawartości.  
W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać poniższych wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa. 
 
� Nigdy  nie użytkować urządzenia w pobliżu palnych, łatwo zapalnych materiałów (np. 

benzyna, spirytus, alkohol itd.). Wysoka temperatura może spowodować ich 
parowanie i w efekcie styczności ze źródłami zapłonu może dojść do deflagracji, 
a w konsekwencji szkód osobowych i rzeczowych.   

� W razie pożaru, przed podjęciem czynności gaśniczych, najpierw wyciągnąć 
wtyczkę z gniazdka lub odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.  
Uwaga:  Nie zraszać urządzenia wodą, gdy jest ono jeszcze pod napięciem: 
Niebezpiecze ństwo pora żenia pr ądem!  

 

 OSTROŻNIE! 
Aby unikn ąć ewentualnego uszkodzenia urz ądzenia nale ży stosowa ć się 
do poni ższych wskazówek. 

� Nigdy nie użytkować urządzenia bez wody w zbiorniku! Regularnie kontrolować 
poziom wody. 
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1.4 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

 OSTROŻNIE! 
Urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane do u żytku 
przemysłowego i powinno by ć obsługiwane tylko  przez wykwalifikowany 
personel restauracji, stołówek i tym podobnych plac ówek. 

 
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia gwarantowane jest tylko przy zgodnym z 
przeznaczeniem zastosowaniu, odpowiednio do danych zawartych w instrukcji obsługi. 

Wszystkie czynności techniczne, także montaż i konserwacja, mogą być wykonywane 
wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. 

Bemar  jest przeznaczony tylko  do utrzymywania temperatury potraw  w odpowiednich 
pojemnikach GN. 

Bemaru nie  należy używać do: 
 

- przygotowywania potraw; 

- do umieszczania i podgrzewania palnych, szkodliwych dla zdrowia 
i łatwo parujących cieczy lub materiałów itp. 

 

 OSTROŻNIE! 
Stosowanie urz ądzenia w celu ró żnym lub odbiegaj ącym od jego normalnego 
przeznaczenia jest zabronione i uznawane za u żytkowanie niezgodne z 
przeznaczeniem. 
Wyklucza si ę jakiekolwiek roszczenia wobec producenta lub / i j ego pełnomo-
cników z tytułu szkód powstałych wskutek u żytkowania urz ądzenia niezgodnie 
z jego przeznaczeniem. 
Odpowiedzialno ść za szkody powstałe w czasie u żytkowania urz ądzenia w 
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem ponosi tylko  i wył ącznie u żytkownik. 
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2. Informacje ogólne 
2.1 Odpowiedzialno ść i gwarancja 
 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zostały zestawione przy 
uwzględnieniu obowiązujących przepisów, aktualnej wiedzy konstruktorskiej i 
inżynierskiej oraz naszej wiedzy, a także naszych wieloletnich doświadczeń. 
Również tłumaczenia instrukcji obsługi zostały wykonane jak najbardziej rzetelnie. 
Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu. 
Wersją rozstrzygającą jest załączona instrukcja obsługi w języku niemieckim.  
W przypadku zamówienia modeli specjalnych lub opcji dodatkowych, oraz w sytuacji 
zastosowania najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej, dostarczone urządzenie 
może różnić się od objaśnień oraz rysunków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.  

 OSTROŻNIE! 
Przed rozpocz ęciem wszelkich czynno ści zwi ązanych z urz ądzeniem, 
zwłaszcza przed jego uruchomieniem, nale ży uwa żnie przeczyta ć niniejsz ą 
instrukcj ę obsługi!  

Producent nie ponosi odpowiedzialno ści  za szkody i usterki wynikające z: 

- nieprzestrzegania wskazówek dotyczących obsługi i czyszczenia; 
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem; 
- wprowadzania zmian przez użytkownika; 
- zastosowania niedopuszczonych części zamiennych. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie, 
służących poprawie właściwości użytkowych urządzenia oraz jego ulepszaniu. 
 

2.2 Ochrona praw autorskich 
 

Niniejsza instrukcja obsługi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjęcia i inne elementy 
podlegają ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta, 
zabrania się powielania treści instrukcji obsługi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek 
sposób (także fragmentów), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej zawartości 
osobom trzecim. Naruszenia powyższego skutkują obowiązkiem wypłaty 
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń. 

WSKAZÓWKA! 
Dane, teksty, rysunki, zdj ęcia i inne opisy zawarte w niniejszej instrukcji, 
podlegaj ą ochronie prawem autorskim oraz prawem ochrony włas ności 
przemysłowej. Ka żde nadu życie w jej wykorzystaniu jest karalne. 

 
2.3 Deklaracja zgodno ści 
 

 

Urządzenie spełnia aktualnie obowiązujące normy oraz wytyczne Unii 
Europejskiej. Powyższe potwierdzamy w Deklaracji Zgodności WE. 
W razie potrzeby chętnie prześlemy Państwu odpowiednią Deklarację 
Zgodności. 
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3. Transport, opakowanie i magazynowanie 
3.1 Kontrola dostawy 
 

Po dotarciu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i czy 
nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku stwierdzenia widocznych 
uszkodzeń transportowych, należy odmówić przyjęcia urządzenia lub dokonać przyjęcia 
warunkowego.  

Zakres szkody należy wpisać do dokumentów przewozowych / listu przewozowego 
spedytora. Następnie należy zgłosić reklamację. 

Ukryte szkody należy zgłosić bezpośrednio po ich stwierdzeniu, gdyż roszczenia 
odszkodowawcze można zgłaszać tylko w ramach obowiązujących terminów reklamacji. 
 
 

3.2 Opakowanie 
 

Prosimy nie wyrzucać kartonu od urządzenia. Może on być potrzebny do przechowywania 
urządzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysyłki urządzenia do naszego punktu 
serwisowego w razie wystąpienia ewentualnych uszkodzeń. Przed uruchomieniem 
urządzenia należy całkowicie usunąć z niego zewnętrzny i wewnętrzny materiał 
opakowaniowy.  

WSKAZÓWKA!  
Przy utylizacji opakowania nale ży przestrzega ć przepisów obowi ązujących w 
danym kraju. Materiały opakowaniowe nadaj ące się do powtórnego u żytku, 
należy wprowadzi ć do recyklingu.  

Prosimy sprawdzić, czy urządzenie oraz akcesoria są w komplecie. Jeżeli brakowałoby 
jakiś części, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. 
 
 
 

3.3 Magazynowanie 
 

Opakowanie należy pozostawić zamknięte do momentu instalacji urządzenia, a podczas 
przechowywania należy stosować się do oznaczeń dotyczących sposobu ustawienia i 
magazynowania opakowania.  

Opakowane urządzenia należy przechowywać zawsze zgodnie z poniższymi warunkami: 
 

- nie składować na wolnym powietrzu, 

- przechowywać w suchym pomieszczeniu, chroniąc przed kurzem, 

- nie wystawiać na działanie agresywnych środków, 

- chronić przed działaniem promieni słonecznych, 

- unikać wstrząsów mechanicznych, 

- w przypadku dłuższego magazynowania (powyżej trzech miesięcy), 
regularnie kontrolować stan wszystkich części oraz opakowania,  
w razie konieczności urządzenie odświeżyć i odnowić. 
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4. Parametry techniczne 
4.1 Dane techniczne 
 

Nazwa 
Kąpiel wodna / bemar  
z zaworem spustowym  

Nr art.: 200207 

Wykonanie: stal chromowo-niklowa 

Rozmiar: 1/1 GN, gł. 200 mm  

Regulacja temperatury: 1 – 10 

Wartości przyłączeniowe: 1,2 kW / 230 V 50 Hz 

Wymiary: szer. 355 x gł. 550 x wys. 295 mm 

Ciężar: 9,5 kg 

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych! 
 
 
4.2 Zestawienie podzespołów urz ądzenia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokrętło regulatora 
temperatury 

Zawór spustowy 

Przełącznik WŁ/WYŁ   
ze zintegrowaną kontrolką 

sieciową (zielona) 

 

Zbiornik 
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5. Instalacja i obsługa 
5.1 Instalacja 
 
Ustawienie 
 
• Rozpakować urządzenie i usunąć materiał opakowaniowy. 

 OSTROŻNIE! 
� Nigdy  nie usuwać z urządzenia tabliczki znamionowej i oznakowań 

ostrzegawczych. 

• Ustawić urządzenie na równym, stabilnym, suchym i wodoodpornym podłożu 
odpornym na wysoką temperaturę. 

• Nigdy  nie ustawiać urządzenia przy krawędzi stołu, aby nie dopuścić do przechylenia 
lub upadku. 

• Nigdy  nie ustawiać urządzenia na podłożu palnym. 

• Nigdy  nie należy ustawiać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. 

• Nie ustawiać urządzenia w pobliżu stanowisk z otwartym ogniem, pieców 
elektrycznych, pieców grzewczych lub innych źródeł ciepła. 

• Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio przy ścianach z materiałów palnych.  
• Ze wszystkich stron musi być zachowany wystarczający odstęp od ścian, szaf, 

regałów itd., aby zapewniona była swobodna cyrkulacja gorącego powietrza 
wydostającego się z urządzenia. 

 
Podłączenie 

 ZAGROŻENIE! Niebezpiecze ństwo pora żenia pr ądem elektrycznym! 
W przypadku nieprawidłowej instalacji urz ądzenie mo że powodowa ć 
obra żenia!  
Przed instalacj ą należy porówna ć dane lokalnej sieci elektrycznej z danymi 
technicznymi urz ądzenia (patrz tabliczka znamionowa). Urz ądzenie podł ączyć 
tylko przy pełnej zgodno ści!  
Urządzenie mo że być podł ączane tylko do prawidłowo zainstalowanych, 
pojedynczych gniazdek ze stykiem ochronnym.  
Przewodu zasilaj ącego nie nale ży odł ączać ciągnąc za kabel, zawsze 
należy chwyta ć za obudow ę wtyczki. 
 

• Obwód elektryczny gniazdek musi być zabezpieczony przez min. 16A. Urządzenie 
podłączać tylko bezpośrednio do gniazda wtykowego, naściennego; nie wolno 
używać rozgałęźników ani gniazd wtykowych, wielokrotnych. 

• Urządzenie ustawić w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna i aby w razie 
potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci. 
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5.2 Obsługa 
 

• Przed rozpoczęciem użytkowania, urządzenie należy dokładnie oczyścić zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w punkcie 6 „Czyszczenie“ . 

• Przekręcić pokrętło regulatora temperatury do pozycji „0“. 

• Upewnić się, że zawór spustowy jest zamknięty (dźwignia przekręcona w lewo). 

• Napełnić zbiornik wodą. Poziom napełnienia należy dostosować do głębokości 
stosowanych pojemników GN. 

WSKAZÓWKA!  
Do zbiornika urz ądzenia wla ć ciepł ą wod ę, oszczędzi to czas i energi ę! 

 

 OSTROŻNIE! 
Dopilnowa ć, aby poziom wody nie opadał poni żej znacznika „MIN“! 
Podczas pracy nale ży to regularnie kontrolowa ć! 

 
• Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka. 

• Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika Wł./Wył . W przełączniku zaświeci 
się zielona kontrolka zasilania. 

• Pokrętło regulatora temperatury ustawić na żądaną temperaturę. 

• Urządzenie jest gotowe do podtrzymywania temperatury potraw. 

• Odpowiedni pojemnik GN (1/1 GN, głębokość 200 mm) umieścić w zbiorniku 
urządzenia i napełnić żądanymi, ciepłymi  potrawami. 

• Po zakończeniu użytkowania, pokrętło regulatora temperatury ustawić na pozycji 
„0“  i odłączyć urządzenie od gniazdka (ciągnąc za wtyczkę!).  

• Przed opróżnieniem zbiornika z wody za pośrednictwem zaworu spustowego należy 
poczekać, aż urządzenie ostygnie. 

 
� Urządzenie posiada funkcję ochrony przed przegrzaniem (ogranicznik 

temperatury) . Gdy urządzenie zostanie przypadkowo włączone bez wody lub 
przy zbyt niskim poziomie wody w zbiorniku, zadziała zabezpieczenie i wyłączy 
urządzenie. 

 Przed opróżnieniem zbiornika z wody za pośrednictwem zaworu spustowego 
należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.  

 Poprzez otwór w płycie dna nacisnąć przycisk RESET (za pomocą izolowanego 
kołka, np. jednobiegunowego testera napięcia lub izolowanego wkrętaka). Musi 
nastąpić słyszalne „klikni ęcie“ . Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy. 
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6. Czyszczenie 
 

 OSTROŻNIE! 
Przed czyszczeniem odł ączyć urządzenie od zasilania elektrycznego 
(wyci ągnąć wtyczk ę!). 
Urządzenie nie jest przystosowane do spłukiwania bezpo średnim 
strumieniem wody. W zwi ązku z tym do oczyszczania urz ądzenia nie nale ży 
używać strumienia pod ci śnieniem! Uwa żać, aby do urz ądzenia nie dostała 
się woda.  

 
o Regularnie czyścić urządzenie. 

o Do czyszczenia nie stosować środków zawierających chlor, ani szorstkich czy 
agresywnych, które mogłyby uszkodzić powierzchnie urządzenia. 

o Do usuwania opornych zabrudzeń nie stosować ostrych przedmiotów ani narzędzi.  
o Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze  należy poczekać, aż urządzenie i woda 

w zbiorniku ostygną, w innym przypadku istnieje zagro żenie poparzeniem!  

o Pod zaworem spustowym ustawić odpowiednie naczynie o wystarczającej 
pojemności. Całkowicie zlać wodę ze zbiornika. 

o Zbiornik myć ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego środka myjącego. Pomocniczo 
używać miękką ściereczkę lub gąbkę. Opłukać czystą wodą, którą należy 
przepuszczać przez zawór spustowy. 

o Obudowę urządzenia przetrzeć za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.  

o W przypadku intensywnego użytkowania urządzenia na dnie zbiornika mogą 
powstawać osady kamienia. Należy je regularnie usuwać stosując roztwór octu z 
wodą lub dostępny w handlu środek odkamieniający (przestrzegać wskazówek 
producenta umieszczonych na opakowaniu). 
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7 Utylizacja 
 

Stare urz ądzenia 
 

Po zakończeniu okresu eksploatacji, stare urządzenie należy poddać utylizacji, zgodnie 
z obowiązującymi w danym kraju regulacjami. Zalecamy skontaktować się ze 
specjalistyczną firmą lub nawiązać kontakt z komórką ds. utylizacji we władzach gminy. 

 OSTRZEŻENIE! 
Aby wykluczy ć ewentualne nadu życia i zwi ązane z tym zagro żenia, nale ży 
przed oddaniem urz ądzenia do utylizacji zadba ć o to, by nie dało si ę go 
ponownie uruchomi ć. W tym celu nale ży odł ączyć urządzenie od zasilania i 
odci ąć kabel zasilaj ący. 

 OSTROŻNIE! 
 

 

Podczas utylizacji urz ądzenia nale ży post ępowa ć 
zgodnie z wła ściwymi przepisami pa ństwowymi lub 
regionalnymi. 
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