INSTRUKCJA OBSŁUGI
BLENDER BK100N
OPIS OGÓLNY
1. Zatyczka + miarka o poj.30 ml
2. Pokrywa
3. Pojemnik o poj.1,5 l
4. Uchwyt
5. Korpus
6. Przełącznik sterujący
ZESPÓŁ TNĄCY
A. Nóż
B. Uszczelka
C. Podstawa
DANE TECHNICZNE
– moc: 400 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 60
sekund
– przerwa przed ponownym rozpoczęciem
pracy: 2 minuty
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy umyć
wszystkie części blendera mające kontakt z
żywnością, czyli: zatyczkę (1), pokrywę (2),
pojemnik (3) oraz zespół tnący (fot.2.).
– aby zdemontować pokrywę (2) należy
przekręcić ją zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i wysunąć. Analogicznie demontujemy
również zatyczkę (1) znajdującą się w pokrywie.
– aby zdemontować pojemnik (3) należy
przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i wysunąć trzymając za uchwyt (4)
– w celu umycia można zdemontować również
zespół tnący znajdujący się w spodzie
pojemnika (3). Należy przekręcić go przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara i wysunąć (fot.4.).
Zespołu tnącego nie wolno całkowicie zanurzać
w wodzie. Przed ponownym montażem
wszystkie elementy należy dokładnie wysuszyć.

OBSŁUGA
– upewnić się, że urządzenie jest odłączone od
sieci a przełącznik (6) ustawiony jest w pozycji
„0”
– korpus (5) ustawić na płaskiej i stabilnej
powierzchni
– zamontować pojemnik (3) wraz z zespołem
tnącym. Pojemnik (3) należy ustawić na
korpusie (5) i przekręcić przeciwnie do ruchu

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛEНДЕР BK100N
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Защитная кнопка + мерка объемом 30 мл
2. Крышка
3. Емкость объемом 1,5 л
4. Ручка
5. База
6. Кнопка управления
НОЖЕВОЙ БЛОК
А. Нож
В. Прокладка
С. Подставка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 400 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– максимальное время непрерывной работы:
60 сек.
– перерыв между циклами работы: 2 мин.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Перед первым использованием вымойте все
детали
блендера,
которые
будут
в
последствии контактировать с пищевыми
продуктами, т.е.: защитнyю кнопкy (1),
крышкy (2), емкость (3) и ножевой блок
(фото 2).
– чтобы снять крышку (2), необходимо
повернуть крышку по часовой стрелке и
снять. Таким же образом необходимо снять
защитную кнопку (1), которая находится на
крышке.
– чтобы снять стеклянную емкость (3),
необходимо повернуть ее по часовой стрелке
и снять емкость, придерживая за ручку (4)
– чтобы произвести очистку, можно также
отсоединить
ножевой
блок,
который
находится внизу емкости (3). Следует
повернуть блок против часовой стрелки и
вынуть (фото 4). Запрещается полностью
погружать ножевой блок в воде. Перед
следующей установкой все элементы следует
тщательно высушить.
РАБОТА УСТРОЙСТВА
– убедитесь, что прибор отсоединен от сети,
а кнопка управления (6) установлена в пол.
«0»
– установить корпус (5) на ровной, твердой
поверхности
– установить емкость (3) и ножевой блок.
Емкость (3) установить на базу (5) и
повернуть против часовой стрелки (фото 5).

wskazówek zegara (fot.5.) Urządzenie posiada
zabezpieczenie przed uruchomieniem go bez
prawidłowo założonego pojemnika (3). W
przypadku problemów z uruchomieniem
blendera należy sprawdzić czy w/w element jest
prawidłowo zamontowany.
– umieścić produkty spożywcze w pojemniku
(3).
Maksymalny
dopuszczalny
poziom
zaznaczony jest na pojemniku (MAX). Aby
uniknąć chlapania zaleca się nie przekraczać
pojemności 1,2 l.
– założyć pokrywę (2) na pojemnik (3) i
zablokować ją przekręcając przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
– włożyć zatyczkę (1) do otworu w pokrywie (2)
i zablokować ją przekręcając przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara
– podłączyć urządzenie do sieci
– w zależności od przetwarzanych produktów
wybrać przełącznikiem (6) niskie lub wysokie
obroty (pozycja 1 lub 2)
– w celu włączenia pracy pulsacyjnej, należy
przekręcić i przytrzymać przełącznik (6) w
pozycji „P”. Po zwolnieniu przełącznika wraca
on automatycznie na pozycję „0”. Po skończeniu
pracy należy wyłącznik (6) ustawić w pozycji
„0”, odłączyć urządzenie od sieci oraz odczekać
do zatrzymania się noża (A).
UWAGA
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej
urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak
wystarczających przerw w pracy urządzenia
mogą doprowadzić do nieodwracalnego
uszkodzenia silnika i utraty gwarancji. W
przypadku zablokowania urządzenia w trakcie
pracy, przed czyszczeniem wyłączyć z sieci i
odczekać do zatrzymania noża. Nie należy
uruchamiać blendera bez produktów.
PRZYDATNE WSKAZÓWKI
– Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w
sporządzaniu przecierów należy wkładać do
pojemnika małe porcje zamiast dużych.
– W przypadku przetwarzania produktów
stałych, należy je uprzednio pociąć na mniejsze
kawałki (2-3 cm).
– Akcesoria i pojemniki nie są przystosowane do
przygotowywania gorących potraw.
– Do mieszania składników o stałej konsystencji
zaleca się używania blendera w trybie
pulsacyjnym, aby zapobiec zablokowaniu noży

Прибор имеет защитную систему блокировки
работы при неправильно установленной
чаше. Если в начале работы устройства
возникнут проблемы, убедитесь, что в/у
элемент установлен правильно.
– загрузить пищевые продукты в емкость (3).
Максимальный уровень загрузки обозначен
на емкость (МАХ). Чтобы избежать
разбрызгивания продуктов, рекомендуем
заполнение чаши до уровня 1,2 л.
– установить крышку (2) на емкость (3) и
заблокировать, поворачивая против часовой
стрелки
– установить защитную кнопку (1) в
отверстиe крышки (2) и заблокировать,
поворачивая против часовой стрелки
– подключить прибор к сети
– в зависимости от ингpедиентов, кнопкой
выбрать высокие или низкие обороты
(положение 1 или 2)
– чтобы включить пульсационный режим
работы, следует кнопку (6) повернуть и
придержать в положении «Р». Кнопка
автоматически возвращается в пол «0» после
окончания работы. После окончания работы
следует кнопку (6) установить в положении
«0», отсоединить прибор от сети и подождать
до полной остановки ножа (А)
ВНИМАНИЕ
Необходимо соблюдать допустимое время
непрерывной
работы
устройства.
Превышение время работы, а также
отсутствие необходимых перерывов в работе
устройства могут привести к серьезным
повреждениям двигателя и потере гарантии.
В случае блокировки прибора во время
работы, перед очисткой отключить прибор от
сети и подождать до полной остановки ножа.
Запрещается
работа
устройства
без
продуктов
СОВЕТЫ
– Для получения желаемых пюреобразных
масс,
следует
загружать
продукты
маленькими порциями, а не большими.
– Твердые ингредиенты предварительно
следует нарезать на мелкие кусочки (2–3 см).
– Аксессуары и емкости не предназначены
для приготовления горячих блюд.
– Bo избежания блокировки режущих ножей,
рекомендуем
пульсационную
работу
устройства при перемешивании твердых
ингредиентов.

tnących.
– Zatyczka (1) pełni również funkcję miarki o
pojemności 30 ml
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć
urządzenie od sieci. Elementów blendera nie
wolno myć w zmywarkach do naczyń oraz w
bardzo gorącej wodzie. Korpusu (5) oraz
zespołu tnącego (fot.2.) nie wolno zanurzać w
wodzie. Korpus można czyścić wilgotną
szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Nie czyścić noża zespołu tnącego (A) gołymi
rękami. Do czyszczenia użyć szczoteczki.
Pozostałe elementy, czyli zatyczkę (1), pokrywę
(2) oraz dzbanek (3) można myć w ciepłej
wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Proste czyszczenie pojemnika i noża:
– Opróżnić pojemnik (3) i napełnić go wodą.
– Umieścić pojemnik (3) na korpusie (5) i
przekręcić przełącznik (6) kilka razy na pozycję
„P”.
– Wylać wodę z pojemnika i opłukać. Nie wolno
czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi
szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten
sposób zniszczyć urządzenie.

– Защитная кнопка (1) может быть также
использована как мерная емкость объемом 30
мл
ВНИМАНИЕ
Перед чисткой отключите прибор от сети.
Запрещается мыть элементы блендера в
посудомоечных машинах, а также в очень
горячей воде. Запрещается базу (5) и ножевой
блок (фото 2) погружать в воду Базу можно
чистить влажной тканью с добавлением
жидкости для мытья посуды. Запрещается
чистить ножевой блок (А) голыми руками.
Для
чистки
пользоваться
щеточкой.
Остальные элементы, т.е. защитную кнопку
(1), крышку (2) и емкость (3) можно мыть в
теплой воде с добавлением жидкости для
мытья посуды. Простая чистка емкости и
ножа:
– Опорожнить емкость (3) и наполнить
водой.
– Установить емкость (3) на базу (5) и
прокрутить несколько раз кнопку (6) в пол.
«Р».
– Вылить воду из емкость и ополоснуть.
Запрещается чистить прибор острыми или
металлическими губками, поскольку таким
образом можно повредить устройство.
OCHRONA ŚRODOWISKA
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które – прибор изготовлен из материалов, которые
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu могут использованы вторично
lub recyklingowi,
– передайте прибор в специализированный
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu, пункт для дальнейшей утилизации
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
ГАРАНТИЯ
– urządzenie przeznaczone jest do użytku – устройство предназначено только для
prywatnego w gospodarstwie domowym,
домашнего использования
– nie może być używane do celów zawodowych, –
запрещается
использование
в
– gwarancja traci ważność w przypadku профессиональных целях
nieprawidłowej obsługi.
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Przed pierwszym użyciem należy uważnie Перед первым использованием внимательно
zapoznać się z całością treści niniejszej прочитайте инструкцию по эксплуатации.
instrukcji.
–
Перед
подключением
к
сети,
– Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do удостоверьтесь, что напряжение прибора (см.
gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w инструкцию) соответствует напряжению
instrukcji.
сети.
– Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w – Hе погружать устройствo или сетевой шнур
wodzie.
в воду.
– Nie używać na wolnym powietrzu.
– Hе использовать на открытом воздухе.
– Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku – Только для домашнего использования.

domowego.
– Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła.
– Przewodu urządzenia nie prowadzić w pobliżu
gorących powierzchni.
– Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem,
– Nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać
blendera.
– Przed włączeniem urządzenia należy się
upewnić czy wszystkie jego elementy są
odpowiednio zamontowane.
– Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
– Do pojemnika nie należy wkładać materiałów
takich jak: papier, karton, plastik, metal itp.
Grozi to zablokowaniem mechanizmu tnącego,
wznieceniem ognia lub porażeniem prądem.
– Nie uruchamiać urządzenia jeżeli pojemnik nie
został prawidłowo umieszczony na korpusie lub
bez odpowiednio założonej pokrywy wraz z
miarką.
– Podczas pracy urządzenia należy trzymać rękę
na pokrywie lekko ją dociskając.
– Przed wyjęciem pojemnika z obudowy silnika
lub podniesieniem pokrywy należy wyłączyć
urządzenie (przełącznik (5) w pozycji „0”) i
poczekać na całkowite zatrzymanie ostrza.
– Zawsze odłączać urządzenie od zasilania,
jeżeli pozostaje ono bez nadzoru, przed
montażem lub demontażem oraz przed
czyszczeniem.
– Urządzenie nie może być używane z
uszkodzonym nożem.
– Nóż jest elementem eksploatacyjnym i nie jest
objęty gwarancją.
– Nie włączać urządzenia bez produktów.
– Nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu,
a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć
dopiero po jego zatrzymaniu.
– Używać tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami.
– Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego
obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
– Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym
przewodem przyłączeniowym. Jeżeli przewód
zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec
niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony

– Не устанавливать прибора вблизи
источников тепла.
– Запрещается нахождение сетевого шнура
вблизи горячих поверхностей.
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,
чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность. Обратите внимание на то,
чтобы дети не игрались с прибором.
– Не разрешайте детям пользоваться
прибором без присмотра взрослых.
– Перед включением прибора убедитесь, что
все элементы установлены правильно.
– Hе прикасаться мокрыми руками.
– Не загружать в емкость таких предметов
как: бумага, картон, пластмасса, металл и т.п.
Угроза блокировки режущего механизма,
появления огня или удара током.
– Запрещается начало работы, если емкость
установлена на базе неправильно или без
соответственно установленной крышки с
мерной емкостью.
– Во время работы устройства, руку следует
держать на крышке, слегка нажимая ее.
– Перед тем, как снять емкость с базы или
поднять крышку, следует выключить прибор
(кнопка (5) в пол. «0») и подождать до
полной остановки ножа.
– Всегда следует отсоединить прибор от сети,
если прибор остается без контроля, перед
установкой или демонтажем элементов,
также перед чисткой.
– Запрещается работа устройства, если нож
неисправен.
–
Нож
является
эксплуатационным
элементом, гарантия не распространяется на
нож.
– Не включать прибора без продуктов.
– Не прикасаться ножа, если прибор
работает, после окончания работы можно
прикасаться только после его полной
остановки.
– Использовать только с оригинальными
аксессуарами, входящими в комплект.
– Обратите внимание, чтобы к одной сети не
было подключено слишком много устройств.
– Запрещается эксплуатация прибора, если
сетевой шнур поврежден. Если сетевой шнур
поврежден во избежание опасности, следует

w Serwisie Producenta.
– Napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie
modernizacje
lub
stosowanie
nieoryginalnych
części
zamiennych
lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania.
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.

произвести замену в Сервис Центре
Производителя.
– Pемонт может быть произведён только
авторизованным сервис центром (список
центров в приложении и на веб саите
www.eldom.eu). Запрещаются какие либо
поправки или использование других чем
оригинальные
запасных
частей
или
элементов устройства, что может опасным.
– фирма Eldom sp z o.o. не несет
ответственности за возможные повреждения,
возникшие в результате неправильного
обращения
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BLENDER BK2S
БЛEНДЕР BK2S
OPIS OGÓLNY
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Zatyczka
1. Пробка
2. Pokrywa
2. Крышка
3. Pojemnik szklany
3. Стеклянная чаша
4. Uszczelka zespołu tnącego
4. Уплотнитель режущего механизма
5. Nóż
5. Нож
6. Podstawa zespołu tnącego
6. Основа режущего механизма
7. Obudowa silnika
7. Корпус двигателя
8. Przełącznik sterujący
8. Переключатель
9. Zmontowany pojemnik
9. Собранная чаша
DANE TECHNICZNE
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– moc: 500 W
– мощность: 500 Вт
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 3 – макс. время непрерывной работы – 3 мин.
minuty
– перерыв перед следующим включением – 1
– przerwa przed ponownym rozpoczęciem мин.
pracy: 1 minuta
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
КAК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛЕНДЕРОМ
Przed pierwszym użyciem wszystkie części Перед первым использованием тщательно
blendera mające kontakt z żywnością muszą być очистить все детали, которые входят в
dokładnie
wyczyszczone
(patrz
sekcja: контакт с пищевыми продуктами (См.раздел:
Czyszczenie i konserwacja).
ЧИСТКА И УХОД).
Montaż pojemnika szklanego:
СБОРКА СТЕКЛЯННОЙ ЧАШИ
– Należy się upewnić, że blender jest wyłączony – Необходимо убедиться, что блендер
(przełącznik (8) na pozycji „0”).
выключен (кнопка «8» в пол «0»)
– Założyć uszczelkę (4) dookoła noża (5)
– Установить уплотнитель (4) на нож (5)
– Włożyć nóż (5) w podstawę zespołu tnącego – Установить нож на основу режущего
(6)
механизма (6)
– Umieścić zmontowaną podstawę zespołu – Установить собранную основу режущего
tnącego na dnie pojemnika (3) i dokręcić
механизма на основание чаши (3) и закрутить
– Umieścić pojemnik szklany na obudowie – Установить стеклянную чашу на корпус
silnika (7). Krawędź noża musi dokładnie двигателя (7). Края режущего механизма
przylegać do obudowy silnika.
должны плотно соприкасаться с корпусом
– Założyć pokrywę na pojemnik i dokładnie двигателя..
docisnąć.
– Установить крышку на чашу и тщательно
– Włożyć zatyczkę (1) do otworu w pokrywie прижать.
(2) i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek – Установить пробку (1) в отверстие в

zegara w celu zamknięcia.
Sposób użycia:
– Upewnić się, że wtyczka urządzenia włożona
jest do gniazdka z uziemieniem.
– Umieścić produkty spożywcze w pojemniku
(3).
– Założyć pokrywę (2) i zatyczkę (1); (patrz:
montaż pojemnika szklanego).
– Włączyć silnik za pomocą przełącznika
sterującego (8). Pozycja przełącznika musi być
dostosowana do produktów spożywczych w
pojemniku (patrz tabela: regulacja prędkości).
Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia może
trwać 3 min. Jeżeli czas ten zostanie
przekroczony należy natychmiast wyłączyć
urządzenie i odczekać przynajmniej 1 min.
przed jego ponownym użyciem. Przekroczenie
maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem
urządzenia i utratą gwarancji.
– Przed wyjęciem pojemnika z obudowy silnika
należy upewnić się, że urządzenie jest
wyłączone (przełącznik sterujący w pozycji „0”)
REGULACJA PRĘDKOŚCI
UŻYCIE
NISKA (pozycja 1-2) płyny
WYSOKA (pozycja 3-5) produkty o bardziej
zwartej konsystencji, do mieszania płynów i
składników stałych
PULSACYJNA (przytrzymać przełącznik na
pozycji „P”) kruszenie lodu oraz do krótkiej
pracy
PRZYDATNE WSKAZÓWKI
– Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w
sporządzaniu papek i przecierów należy wkładać
do pojemnika małe porcje zamiast dużych.
– W przypadku przetwarzania produktów
stałych, należy je uprzednio pociąć na mniejsze
kawałki (2-3 cm).
– Podczas używania blendera należy zawsze
położyć rękę na pokrywie urządzenia.
– Należy zachować ostrożność podczas
mieszania gorących cieczy.
– Do mieszania składników o stałej konsystencji
zaleca się używania blendera w trybie
pulsowym, aby zapobiec zablokowaniu noży
tnących.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Proste czyszczenie pojemnika:
– Opróżnić pojemnik i napełnić go wodą.
– Umieścić pojemnik na obudowie silnika i
przekręcić przełącznik kilka razy na pozycję

крышке (2) и повернуть по часовой стрелке с
целью закрытия.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ
– Убедиться в том, что прибор подключен к
розетке c заземлением.
– Вложить пищевые продукты в чашу (3).
– Установить крышку (2) и пробку (1);
(смотри: сборка стеклянной чаши).
–
Включить
двигатель
с
помощью
переключателя
(8).
Положение
переключателя
зависит
от
пищевых
продуктов в чаше (смотри таблицу:
регулировка скорости). Максимальное время
непрерывной работы устройства – 3 мин.
Если время работы превышено, необходимо
немедленно выключить устройство и
подождать 1 мин. прежде чем включить
прибор снова. Превышение максимального
времени работы может привести к
повреждению устройства и потери гарантии.
Перед тем, как снять чашу с корпуса
двигателя убедитесь, что прибор выключен
(переключатель в положении «0»)
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НИЗКАЯ (положение 1-2) жидкости
ВЫСОКАЯ (положение 3-5) продукты более
густой консистенции, чтобы перемешать
жидкости и твердые ингредиенты
ПУЛЬСАЦИОННАЯ
(придерживать
переключатель в пол. «P») измельчение льда,
короткий цикл работы
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы достичь желаемых результатов при
приготовлении пюре, необходимо вкладывать
небольшие кусочки продуктов.
– Твердые ингрeдиенты необходимо порезать
на мелкие кусочки (2-3 см).
– Во время работы устройства, необходимо
всегда держать руку на крышке.
– Будьте
особенно
осторожны
при
перемешивании горячих жидкостей.
– Чтобы избежать блокировки ножей, в
случае ингредиентов твердых, рекомендуется
использование пульсационного режима.
ВНИМАНИЕ
ОБЫЧНАЯ ОЧИСТКА ЧАШИ:
– Опорожнить чашу и наполнить водой.
– Установить чашу на корпус двигателя и
провернуть переключатель несколько раз в

„P”.
– Wylać wodę z pojemnika i opłukać.
Dokładne czyszczenie pojemnika:
– Przed odkręceniem zespołu tnącego należy
upewnić się, iż pojemnik jest całkowicie pusty
– Zachować ostrożność mając do czynienia z
ostrzami.
– Wszystkie części ruchome można myć w
zmywarce Czyszczenie obudowy silnika:
– Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
– Obudowę silnika należy czyścić wilgotną
szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Nie wolno zanurzać obudowy silnika w wodzie!
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym należy uważnie zapoznać się z
całością treści niniejszej instrukcji.
– Przewód przyłączeniowy urządzenia należy
podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek
ochronny o parametrach zgodnych z podanymi
w instrukcji
– Nie zanurzać przewodu lub obudowy silnika w
wodzie.
– Nie używać na wolnym powietrzu.
– Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego.
– Nie dotykać gorących powierzchni. Należy
używać uchwytów lub gałek.
– Nie włączać urządzenia bez produktów.
– Nie należy pozostawiać używanego
urządzenia bez nadzoru.
– Używać tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami.
– Nie przekraczać maksymalnego czasu pracy
ciągłej urządzenia (3 minuty). Jeżeli czas ten
zostanie przekroczony należy natychmiast
wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 1
min. przed jego ponownym użyciem.
– Do pojemnika nie należy wkładać materiałów

положение «P».
– Вылить воду из чаши и ополоснуть водой.
ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ЧАШИ:
– Перед демонтировкой режущего механизма
убедитесь, что чаша пуста.
– Соблюдайте осторожность при обращении
с ножами.
– Все съемные детали можно мыть в
посудомоечной машине. Очистка корпуса:
– Перед очисткой отсоедините прибор от
сети.
– Корпус очистить влажной тканью с
добавлением жидкости для мытья посуды.
Запрещается погружать корпус в воду!
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично,
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации.
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования, прибор не может
быть использован в комерческих целях,
– в случае неправильной эксплуатации,
гарантия не является действительной.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед первым использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации.
– Cетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в руководстве
– Не опускать корпус прибора или шнур в
воду.
– Hе использовать на открытом воздухе.
– Не прикасаться к горячим элементам
устройства. Использовать ручки.
– Если устройство использовано детьми или
если дети находятся вблизи, необходим
тщательный контроль взрослого.
– Hе превышать допустимое рабочее время
без перерыва (3 минуты). Если время
превышено,
необходимо
немедленно
выключить прибор и подождать 1 мин. перед
тем как снова включить прибор.
– Запрещается вкладывать такие предметы
как бумага, картон, пластик, металл и др. в
чашу.
– Запрещается включение устройства, если
чаша установлена на корпусе двигателя
неправильно или же без соответственно
установленной крышки с измерителем.

takich jak: papier, karton, plastik, metal itd.
– Nie uruchamiać urządzenia jeżeli pojemnik nie
został prawidłowo umieszczony na obudowie
silnika lub bez odpowiednio założonej pokrywy
wraz z miarką.
– Podczas pracy urządzenia należy trzymać rękę
na pokrywie lekko ją dociskając.
– Przed wyjęciem pojemnika z obudowy silnika
lub podniesieniem pokrywy należy wyłączyć
urządzenie (przełącznik sterujący w pozycji „0”)
i poczekać na całkowite zatrzymanie ostrza.
Jeśli urządzenie nie jest używane lub przed jego
czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka. Urządzenie musi wychłodzić się
zanim zostanie poskładane lub rozmontowane.
– Przewodu urządzenia nie prowadzić w pobliżu
gorących powierzchni.
– Produkty spożywcze dużych rozmiarów oraz
przedmioty metalowe nie mogą być wkładane
do urządzenia. Grozi to zablokowaniem
mechanizmu tnącego i wznieceniem ognia lub
porażenia prądem.
– Urządzenie nie może być używane z
uszkodzonym nożem.
– W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte
lub styka się z materiałem łatwopalnym może
pojawić się ryzyko zaprószenia ognia.
– Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem.
– Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego
obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
– Nie należy czyścić urządzenia metalowymi
czyścikami, których kawałki mogą się odłamać i
dotknąć części elektrycznych, co może
spowodować porażenie prądem.
– Nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób.
– Napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania.
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody

– Во время работы необходимо держать руку
на крышке, слегка прижимая.
– Перед тем как снять чашу с корпуса или же
открыть крышку необходимо устройство
выключить (переключатель в положении «0»)
и
подождать
пока
нож
полностью
остановится Если вы не используете
устройство или перед очисткой, необходимо
отсоединить шнур от сети. Прибор должен
полностью остыть перед монтировкой и
демонтировкой.
– Сетевой шнур не может находиться вблизи
других горячих поверхностей
– Запрещается вкладывать в чашу продукты
больших
размеров
и
металлические
предметы. Может привести к блокировке
режущего механизма и появлению огня или
удару током
– Запрещается использование устройства с
поврежденным ножом.
– В случае если прибор накрыт или
соприкасается с легковоспламеняющимися
материалaми может возникнуть опасность
распространения огня.
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность.
– Необходимо обратить внимание чтобы к
одной сети не подключить большое
количество приемных устройств.
–
Запрещается
очистка
прибора
металлическими предметами, части которых
могут отл oматься и соприкоснуться с
электрическими элементами, что может быть
причиной удара током.
– Hе использовать, если сетевой шнур
поврежден.
В
случае
повреждения
необходимо обратиться в сервис центр
производителя.
– Pемонт может быть произведён только
авторизованным сервис центром (cервис
центры поданы в приложении и на
www.eldom.eu). Запрещаются какие либо
поправки или использование других чем
оригинальные
запасных
частей
или
элементов устройства, что может опасным.
– Фирма АО Эльдом (Eldom sp z o.o.) не
несет
ответсвенности
за
возможные

powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROZDRABNIACZ BL100N
DANE TECHNICZNE
– napięcie zasilania 230 V ~ 50 Hz
– moc znamionowa 200 W
– dopuszczalny czas pracy ciagłej: 30 sekund
–
czas
przerwy
przed
ponownym
użytkowaniem: 5 minut
BUDOWA URZĄDZENIA
1. Włącznik I/II bieg
2. Korpus urządzenia
3. Rozdrabniacz
4. Adaptor trzepaczki
5. Trzepaczka
6. Pokrywa pojemnika do miksowania
7. Pojemnik do miksowania
8. Nóż
9. Pojemnik
10. Podstawka na akcesoria
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy wszystkie
elementy poza korpusem dokładnie umyć i
wysuszyć
(patrz:
„CZYSZCZENIE
I
KONSERWACJA”). Duży pojemnik (9) służy
jedynie jako naczynie pomocnicze a jego kształt
ogranicza możliwość chlapania np. przy ubijaniu
białek. Trzepaczka (5) służy tylko do ubijania
jajek. Używanie trzepaczki do innych
produktów spowoduje uszkodzenie urządzenia.
Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku (A) lub (B).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest
wciśnięty jeden z przycisków. Przyciskiem (B)
uzyskujemy większe obroty. Nie wolno używać
urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych
twardych produktów lub do mielenia orzechów,
kawy i suszonych roślin strączkowych. Jeśli
urządzenie się zablokuje, należy przed
wyczyszczeniem odłączyć je od sieci. Nóż
rozdrabniacza (3) oraz nóż (8) są bardzo ostre.
Można je dotykać tylko przy wyłączonym z
sieci urządzeniu i dopiero jak się zatrzymają.
Noże są elementami eksplatacyjnymi, podlegają
normalnemu zużyciu i nie są objęte gwarancją.
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej
urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak
wystarczających przerw w pracy urządzenia
mogą doprowadzić do nieodwracalnego
uszkodzenia silnika i utraty gwarancji.

повреждения возникшие в результате
неправильной эксплуатации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
БЛЕНДЕР-МИКСЕР BL100N
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
– напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
– номинальная мощность: 200 Вт
– допустимое время непрерывной работы: 30
сек.
– время перерыва перед повторным
включением: 5 мин.
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
1. Выключатель I/II скоростей
2. Корпус прибора
3. Насадка-блендер
4. Держатель венчика
5. Венчик
6. Крышка ёмкости для микширования
7. Ёмкость для микширования
8. Нож
9. Ёмкость
10. Подставка для принадлежностей
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Перед первым включением необходимо все
элементы, кроме корпуса, тщательно вымыть
и высушить (смотри: «ОЧИСТКА И УХОД»).
Большая ёмкость (9) служит только в
качестве вспомогательного сосуда, а её форма
ограничивает возможность расплёскивания –
например, при взбивании яичных белков.
Венчик (5) служит только для взбивания
яичных белков. Использование венчика для
других продуктов приведёт к повреждению
прибора. Прибор начинает работу после
нажатия и удерживания кнопки (А) или (В).
Блендер-миксер работает до тех пор, пока
остаётся нажатой одна из кнопок. Нажатием
кнопки (В) достигается бóльшая скорость
вращения. Нельзя пользоваться прибором для
измельчения льда, костей и других твёрдых
продуктов или для размола орехов, кофе и
сушёных зёрен стручковых растений. В
случае заедания прибора необходимо перед
очисткой отключить его от сети. Нож
насадки-блендера (3) и нож (8) очень острые.
Можно касаться их только при отключённом
от сети приборе и лишь после их остановки.
Ножи
являются
эксплуатационными
элементами и подвергаются обычному
износу, гарантия на них не распространяется.
Необходимо соблюдать время непрерывной
работы прибора. Превышение времени

Akcesoria i pojemniki nie są przystosowane do
przygotowywania gorących potraw. Jeżeli
urządzenie zwalnia podczas miksowania lub
ubijania należy przerwać pracę i w miarę
możliwości rozrzedzić miksowany lub ubijany
produkt.

работы, а также отсутствие достаточных
перерывов в работе прибора могут привести
к необратимому повреждению двигателя и
утрате гарантии. Принадлежности и ёмкости
не приспособлены к приготовлению горячих
блюд. Если прибор замедляет работу во
время
микширования
или
взбивания,
необходимо
прервать
работу
и
по
возможности разбавить микшируемый или
взбиваемый продукт.
SKŁADANIE URZĄDZENIA
СБОРКА ПРИБОРА
Rys.1 – montaż rozdrabniacza
Рис.1 – сборка насадки-блендера
Rys.2 – montaż trzepaczki
Рис.2 – сборка венчика
Rys.3 – montaż korpusu z pojemnikiem do Рис.3 – сборка корпуса с ёмкостью для
miksowania
микширования
Rys.4 – montaż urządzenia w celu Рис.4 – сборка прибора для хранения
przechowywania
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
ОЧИСТКА И УХОД
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć Перед тем, как приступить к очистке,
urządzenie od sieci. Urządzenia nie wolno необходимо отключить прибор от сети.
zanurzać w wodzie. Korpus (2) można wytrzeć Прибор нельзя погружать в воду. Корпус (2)
wilgotną szmatką. Rozdrabniacz (3) i trzepaczkę можно вытереть влажной тряпочкой. Чтобы
(5) w celu umycia można odłączyć od miksera вымыть насадку-блендер (3) и венчик (5),
(2). Można je myć wodą z dodatkiem płynu do можно отсоединить их от миксера (2). Их
mycia naczyń. Rozdrabniacza oraz trzepaczki можно мыть водой с добавлением жидкости
nie wolno zanurzać całkowicie w wodzie. для мытья посуды. Насадку-блендер и венчик
Zanurzać można tylko końcówkę z nożem нельзя полностью погружать в воду.
rodrabniacza oraz końcówkę trzepaczki po Погружать можно только наконечник с
odłączeniu od adaptora (4). Pojemniki (8, 9) nie ножом насадки -блендера и наконечник
nadają się do mycia w zmywarce i do венчика после отсоединения от держателя
przechowywania produktów w lodówce. (4). Ёмкости (8, 9) не приспособлены для
Całkowite zanurzenie w wodzie rozdrabniacza мытья их в посудомоечной машине и для
(3) lub trzepaczki (5) może spowodować хранения продуктов в холодильнике. Полное
zatarcie końcówek i utratę gwarancji. Nie погружение в воду насадки-блендера (3) или
czyścić noża gołymi rękami. Do czyszczenia венчика (5) может привести к заеданию
użyć szczoteczki. Nie wolno czyścić urządzenia хвостовиков и утрате гарантии. Нельзя
ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami чистить нож голыми руками. Для очистки
ponieważ można w ten sposób zniszczyć следует пользоваться щёточкой. Нельзя
urządzenie.
чистить прибор жёсткой, абразивной тканью
или губкой, поскольку таким образом можно
повредить прибор.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie – перед первым включением ознакомьтесь,
zapoznać się z całością treści niniejszej пожалуйста, внимательно с полным текстом
instrukcji
настоящей инструкции;
– urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej – прибор необходимо подключить к сети,
z parametrami prądu podanymi na obudowie
соответствующей
параметрам
тока,
– należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci указанным на корпусе;
przed czyszczeniem i konserwacją, a także w – всегда отключайте прибор от сети перед
razie nieprawidłowego działania oraz po очисткой и уходом за ним, а также в случае
zakończeniu używania,
неправильной работы и по окончании
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze пользования;

poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za
przewód zasilający,
– nie używać na wolnym powietrzu,
– nie dotykać urządzenia mokrymi lub
wilgotnymi dłońmi,
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub
spryskiwać,
– nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały
dostęp do urządzenia,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo,
– nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia
bez nadzoru,
– nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy
ciągłej urządzenia,
UWAGA
Istnieje możliwość zranienia w wyniku
niewłaściwego użytkowania. Należy zachować
ostrożność podczas manipulowania ostrzami
tnącymi oraz podczas opróżniania pojemnika i
podczas czyszczenia,
– zawsze odłączać urządzenie od zasilania,
jeżeli pozostaje on bez nadzoru oraz przed
składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem,
– nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać
urządzenia,
– przed włączeniem urządzenia należy się
upewnić czy wszystkie jego elementy są
odpowiednio zamontowane,
– nie włączać urządzenia bez produktów,
– nie należy używać płynów o temperaturze
wyższej niż 50°C
– urządzenie nie może być używane z
uszkodzonym nożem,
– ostrza nie mogą być ostrzone. Należy je
wymienić jeśli nie tną właściwie lub są zużyte
– nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu,
a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć
dopiero po jego zatrzymaniu,
– używać tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami,
– należy regularnie sprawdzać czy przewód
zasilający i całe urządzenie nie ma
jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć
urządzenia
jeżeli
uszkodzenia
zostaną
stwierdzone,

– прибор всегда необходимо отключать от
сети, взявшись за вилку, а не за провод
питания;
– не пользуйтесь прибором на открытом
воздухе;
– не касайтесь прибора мокрыми или
влажными руками или ногами;
– прибор нельзя погружать в воду или
опрыскивать;
– следите за тем, чтобы дети или животные
не имели доступа к прибору.
– прибор не предназначен для пользования
лицами
(в
том
числе
детьми)
с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями без
надзора со стороны лица, отвечающего за их
безопасность;
– не оставляйте включённый прибор без
надзора;
– не превышайте допустимое время
непрерывной работы прибора;

– перед влючением прибора необходимо
убедиться в том, что все его элементы
собраны соответствующим образом;
– не включайте прибор без продуктов;
– не следует использовать жидкости с
температурой выше 50°С;
–
нельзя
пользоваться
прибором
с
повреждённым ножом;
– лезвия нельзя затачивать. Необходимо
заменить их, если они не режут надлежащим
образом или изношены;
– не касайтесь ножа при включённом
приборе, а после отключения от сети его
можно касаться только после его остановки;
– прибор можно использовать только с
принадлежностями, входящими в его
комплект;
– необходимо регулярно проверять провод
питания и весь прибор на предмет какихлибо повреждений. Не включайте прибор в

– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę
urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz
na stronie ww.eldom.eu,
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania,
– firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROZDRABNIACZ BL50N
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik I bieg
2. Włącznik II bieg
3. Korpus
4. Końcówka rozdrabniacza
DANE TECHNICZNE
– moc: 200 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
–
czas
przerwy
przed
ponownym
użytkowaniem: 5 minut
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy zdemontować
i dokładnie umyć oraz wysuszyć końcówkę
rozdrabniacza (4), patrz: „CZYSZCZENIE I
KOSERWACJA. Sposób montażu przedstawia
fot

случае обнаружения повреждений;
– не пользуйтесь прибором в случае
повреждения провода питания, падения
прибора или повреждения его другим
образом. Ремонт прибора следует поручить
авторизованному сервису; перечень сервисов
– в приложении и на сайте www.eldom.eu;
– ремонт прибора может производить только
авторизованный сервисный пункт. Любая
модернизация или использование других,
кроме оригинальных, запасных частей или
элементов прибора запрещается и угрожает
безопасности эксплуатации;
– фирма «Эльдом Сп.з о.о.» не несёт
ответственности за возможный ущерб,
возникший в результате неправильной
эксплуатации прибора.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлено из материалов, которые
можно подвергать повторной переработке
или рециклингу;
–
прибор
необходимо
сдать
на
соответствующий пункт, занимающийся
сбором и рециклингом электрических и
электронных приборов.
ГАРАНТИЯ
– прибор предназначено для личного
пользования в домашнем хозяйстве;
–
нельзя
использовать
прибор
для
производственных целей;
– гарантия утрачивает силу в случае
неправильного обслуживания; Подробные
условия гарантии – в приложении
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛЕНДЕР BL50N
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Включатель (скорость 1)
2. Включатель (скорость 2)
3. Корпус
4. Измельчитель
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 200 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– макс. время непрерывной работы – 30 сек.
– перерыв перед следующим включением – 5
мин.
КAК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛЕНДЕРОМ
Перед первым использованием блендер
необходимо разобрать, тщательно промыть
водой и осушить. Блендер можно мыть водой
с иcпользованием средства для мытья
посуды. Запрещается полностью погружать в

2. Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i
przytrzymaniu
przycisku
(1)
lub
(2).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest
wciśnięty jeden z przycisków. Przyciskiem (2)
uzyskujemy większe obroty. Należy zapoznać
się z warunkami bezpieczeństwa zawartymi w
dalszej części instrukcji. Należy przestrzegać
czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie
czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w
pracy urządzenia mogą doprowadzić do
nieodwracalnego uszkodzenia silnika. W
przypadku zablokowania urządzenia przed
czyszczeniem wyłączyć z sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno
zanurzać w wodzie oraz myć w zmywarkach do
naczyń. Korpus (3) wytrzeć wilgotną szmatką.
Końcówkę rozdrabniacza (4) w celu umycia
można odłączyć od korpusu (3). Można ją myć
wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie
wolno jej zanurzać całkowicie w wodzie.
Zanurzać można tylko końcówkę z nożem.
Całkowite zanurzenie końcówki (4) może
spowodować zatarcie noża i utratę gwarancji
Nie czyścić noża gołymi rękami. Do
czyszczenia użyć szczoteczki. Nie wolno
czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi
szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten
sposób zniszczyć urządzenie.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji,
– przewód przyłączeniowy należy podłączyć do
gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w
instrukcji,
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– nie używać na wolnym powietrzu,
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego,
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
– przed włączeniem urządzenia należy się

вoду. Разpешается пoгружение только
стержня с ножом. Способ монтировки
представлен на фот.2. Прибор начинает
работу при включении кнопки (1) или (2).
Блендeр работает так долго как долго нажата
одна из кнопок. Более высокие обороты
можно
доcтичь
нажимая
кнопку(2)
Необходимо ознакомиться с прaвилами
безопасности
изложенными
в
нижеследующей
части
инструкции.
Необходимо соблюдать время непрерывной
работы устройства. Работа устройства свыше
предуcмотренного времени, а также при
отсутствие необходимых перерывов в работе
может
привести
к
неисправимым
повреждениям
двигателя.
В
случае
блокировки устройства перед чисткой,
отключить от сети.
ВНИМАНИЕ
Перед чисткой отсоедините шнур питания от
сети. Запрещается погружать прибор в воду, а
также мыть в посудомоечной машине.
Корпус (3) протереть влажной тканью.
Измельчитель можно отсоединить от корпуcа
(3) с целью очистки. Корпус можно мыть
водой с добавлением средства для мытья
посуды. Запрещается полное погружение в
воду. Разpешается пoгружение только
стержня с ножом. Не чистить нож руками.
При
чистке
использовать
щеточку.
Запрещается чиcтить уcтpойство острым
абразивным материалом или губкой; можно
повредить прибор.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации,
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в руководстве,
– не опускать прибор или шнур в воду,
– не использовать на открытом воздухе,
– не оставляйте прибор без присмотра возле
детей,
– лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность,
– во время работы фритюрницы, прибор

upewnić czy wszystkie jego elementy są
odpowiednio zamontowane
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– zawsze odłączać blender od zasilania, jeżeli
pozostaje on bez nadzoru, oraz przed
składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem
– nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać
blendera
– urządzenie nie może być używane z
uszkodzonym nożem
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
urządzenia,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły
się sprzętem
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu,
kości i innnych twardych produktów lub do
mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin
strączkowych,
– nie rozdrabniać gorących produktów,
– nóż rozdrabniacza jest od spodu nieosłonięty –
prosimy zachować szczególną ostrożność,
– nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu,
a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć
dopiero po jego zatrzymaniu,
– nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy
ciągłej urządzenia
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę
urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz
na stronie www.eldom.eu,
– urządzenie może być używane tylko z
oryginalnie dołączoną końcówką rozdrabniającą
(4),
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania.
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody

должен находиться вдали от детей,
– не прикасаться мокрыми руками
– перед очисткой прибор выключать,
вынимая вилку из розетки,
– не использовать для измельчения льда,
кости и др твердых продуктов или для
измельчения орехов, кофейных зерен,
сушенных бобовых растений,
– не измельчaть горячих продуктов,
– нож измельчителя (4) не защищeн снизу –
просим быть очень осторожными,
– не прикасаться ножа если прибор включен,
можнo прикасаться только после того как
прибор выключен, после полной остановки,
– не превышать допустимое рабочее время
без перерыва
– не использовать, если сетевой шнур
поврежден, или если прибор упал или
поврежден.
В
случае
повреждения
необходимо обратиться в сервис центр
производителя. Сервис центры поданы в
приложении и на www.eldom.eu
– прибор может быть использован только с
оригинальным измельчителем (4), входящим
в комплект,
– запрещается использование прибора, если
сетевой шнур поврежден, если прибор упал
или поврежден иначе. В случае повреждения
необходимо обратиться в сервис центр
производителя. Сервис центры поданы в
приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведён только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– Фирма Ельдом (Eldom sp z o.o.) не несет
ответственности за возможные повреждения,
возникшее в результате неправильной
эксплуатации
прибора.
Гарантийное
обязательство не распространяется на нож
измельчитель,
т.к.
подвергается
естественному износу

powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia. Nóż rozdrabniacza jest elementem
eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji
podane są w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROZDRABNIACZ BL75
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik I bieg
2. Włącznik II bieg
3. Korpus
4. Rozdrabniacz
DANE TECHNICZNE
– moc: 200 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
–
czas
przerwy
przed
ponownym
użytkowaniem: 5 minut
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy zdemontować
i dokładnie umyć oraz wysuszyć rozdrabniacz
(4). Można go myć wodą z dodatkiem płynu do
mycia naczyń. Nie wolno go zanurzać
całkowicie w wodzie. Zanurzać można tylko
końcówkę z nożem. Sposób montażu
przedstawia fot
2. Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i
przytrzymaniu
przycisku
(1)
lub
(2).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest
wciśnięty jeden z przycisków. Przyciskiem (2)
uzyskujemy większe obroty. Należy zapoznać
się z warunkami bezpieczeństwa zawartymi w
dalszej części instrukcji. Należy przestrzegać
czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie
czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w
pracy urządzenia mogą doprowadzić do

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично,
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации.
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования,
– прибор не может быть использован вне
дома,
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛЕНДЕР BL75
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Включатель (скорость 1)
2. Включатель (скорость 2)
3. Корпус
4. Измельчитель
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– макс. время непрерывной работы – 30 сек.
– перерыв перед следующим включением – 5
мин.
КAК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛЕНДЕРОМ
Перед первым использованием блендер
необходимо разобрать, тщательно промыть
водой и осушить. Блендер можно мыть водой
с иcпользованием средства для мытья
посуды. Запрещается полностью погружать в
вoду. Разpешается пoгружение только
стержня с ножом. Способ монтировки
представлен на фот.2. Прибор начинает
работу при включении кнопки (1) или (2).
Блендeр работает так долго как долго нажата
одна из кнопок. Более высокие обороты
можно доcтичь нажимая кнопку (2)
Необходимо ознакомиться с прaвилами
безопасности
изложенными
в
нижеследующей
части
инструкции.
Необходимо соблюдать время непрерывной
работы устройства. Работа устройства свыше

nieodwracalnego uszkodzenia silnika. W предуcмотренного времени, а также при
przypadku zablokowania urządzenia przed отсутствие необходимых перерывов в работе
czyszczeniem wyłączyć z sieci.
может
привести
к
неисправимым
повреждениям
двигателя.
В
случае
блокировки устройства перед чисткой,
отключить от сети.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
ВНИМАНИЕ
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć Перед чисткой отсоедините шнур питания от
wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno сети. Запрещается погружать прибор в воду, а
zanurzać w wodzie oraz myć w zmywarkach do также мыть в посудомоечной машине.
naczyń. Korpus (3) wytrzeć wilgotną szmatką. Корпус (3) протереть влажной тканью
Rozdrabniacz (4) w celu umycia można Измельчитель можно отсоединить от корпуcа
odłączyć od korpusu (3). Można go myć wodą z (3) с целью очистки. Корпус можно мыть
dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie wolno водой с добавлением средства для мытья
go zanurzać całkowicie w wodzie. Zanurzać посуды. Запрещается полное погружение в
można tylko końcówkę z nożem. Nie czyścić воду. Разpешается пoгружение только
noża gołymi rękami. Do czyszczenia użyć стержня с ножом. Не чистить нож руками.
szczoteczki. Nie wolno czyścić urządzenia При
чистке
использовать
щеточку.
ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami Запрещается чиcтить уcтpойство острым
ponieważ można w ten sposób zniszczyć абразивным материалом или губкой; можно
urządzenie.
повредить прибор.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie – перед первым использованием внимательно
zapoznać się z całością treści niniejszej прочитайте инструкцию по эксплуатации,
instrukcji,
– сетевой шнур включать только в сеть с
– przewód przyłączeniowy należy podłączyć do напряжением указанным в руководстве,
gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w – не опускать прибор или шнур в воду,
instrukcji,
– не использовать на открытом воздухе,
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w – не оставляйте прибор без присмотра возле
wodzie,
детей,
– nie używać na wolnym powietrzu,
– лица (в том числе дети) с ограниченными
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu физическими,чувствительными
или
urządzenia,
умственными способностями не могут
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku использовать
данный
прибор,
за
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi исключением ситуаций, когда будут под
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub контролем лица, ответственного за их
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane безопасность,
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich – не прикасаться мокрыми руками
bezpieczeństwo
– перед очисткой прибор выключать,
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
вынимая вилку из розетки,
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od – не использовать для измельчения льда,
sieci,
кости и др твердых продуктов или для
– nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, измельчения орехов, кофейных зерен,
kości i innnych twardych produktów lub do сушенных бобовых растений,
mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin – не измельчaть горячих продуктов,
strączkowych,
– нож измельчителя (4) не защищeн снизу –
– nie rozdrabniać gorących produktów,
просим быть очень осторожными,
– nóż rozdrabniacza (4) jest od spodu – не прикасаться ножа если прибор включен,
nieosłonięty – prosimy zachować szczególną можнo прикасаться только после того как
ostrożność,
прибор выключен, после полной остановки,
– nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, – не превышать допустимое рабочее время
a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć без перерыва

dopiero po jego zatrzymaniu,
– nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy
ciągłej urządzenia
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę
urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz
na stronie www.eldom.eu,
– urządzenie może być używane tylko z
oryginalnie dołączonym rozdrabniaczem (4),
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji
podane są w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROZDRABNIACZ BL75N
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik I bieg
2. Włącznik II bieg
3. Korpus
4. Końcówka rozdrabniająca
DANE TECHNICZNE
– moc: 200 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
–
czas
przerwy
przed
ponownym
użytkowaniem: 5 minut
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy zdemontować
i dokładnie umyć oraz wysuszyć końcowkę (4).
Można ją myć wodą z dodatkiem płynu do
mycia naczyń. Nie wolno jej zanurzać
całkowicie w wodzie. Zanurzać można tylko

– не использовать, если сетевой шнур
поврежден, или если прибор упал или
поврежден.
В
случае
повреждения
необходимо обратиться в сервис центр
производителя. Сервис центры поданы в
приложении и на www.eldom.eu
– прибор может быть использован только с
оригинальным измельчителем (4), входящим
в комплект,
– ремонт может быть произведён только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично,
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации.
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования,
– прибор не может быть использован вне
дома,
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛЕНДЕР BL75N
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Включатель (скорость 1)
2. Включатель (скорость 2)
3. Корпус
4. Измельчитель
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 200 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– макс. время непрерывной работы – 30 сек.
– перерыв перед следующим включением – 5
мин.
КAК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛЕНДЕРОМ
Перед первым использованием блендер
необходимо разобрать, тщательно промыть
водой и осушить. Блендер можно мыть водой
с иcпользованием средства для мытья
посуды. Запрещается полностью погружать в

końcówkę z nożem. Sposób montażu
przedstawia fot.2.
Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i
przytrzymaniu
przycisku
(1)
lub
(2).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest
wciśnięty jeden z przycisków. Przyciskiem (2)
uzyskujemy większe obroty. Należy zapoznać
się z warunkami bezpieczeństwa zawartymi w
dalszej części instrukcji. Należy przestrzegać
czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie
czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w
pracy urządzenia mogą doprowadzić do
nieodwracalnego uszkodzenia silnika. W
przypadku zablokowania urządzenia przed
czyszczeniem wyłączyć z sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno
zanurzać w wodzie oraz myć w zmywarkach do
naczyń. Korpus (3) wytrzeć wilgotną szmatką.
Końcówkę rozdrabniającą (4) w celu umycia
można odłączyć od korpusu (3). Można ją myć
wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie
wolno jej zanurzać całkowicie w wodzie.
Zanurzać można tylko końcówkę z nożem. Nie
czyścić noża gołymi rękami. Do czyszczenia
użyć szczoteczki. Nie wolno czyścić urządzenia
ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami
ponieważ można w ten sposób zniszczyć
urządzenie.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy zapoznać się
z całością treści niniejszej instrukcji,
– przewód przyłączeniowy należy podłączyć do
gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w
instrukcji,
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,
– nie używać na wolnym powietrzu,
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła,
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
urządzenia,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby

вoду. Разpешается пoгружение только
стержня с ножом. Способ монтировки
представлен на фот.2. Прибор начинает
работу при включении кнопки (1) или (2).
Блендeр работает так долго как долго нажата
одна из кнопок. Более высокие обороты
можно доcтичь нажимая кнопку (2)
Необходимо ознакомиться с прaвилами
безопасности
изложенными
в
нижеследующей
части
инструкции.
Необходимо соблюдать время непрерывной
работы устройства. Работа устройства свыше
предуcмотренного времени, а также при
отсутствие необходимых перерывов в работе
может
привести
к
неисправимым
повреждениям
двигателя.
В
случае
блокировки устройства перед чисткой,
отключить от сети.
ВНИМАНИЕ
Перед чисткой отсоедините шнур питания от
сети. Запрещается погружать прибор в воду, а
также мыть в посудомоечной машине.
Корпус (3) протереть влажной тканью
Измельчитель можно отсоединить от корпуcа
(3) с целью очистки. Корпус можно мыть
водой с добавлением средства для мытья
посуды. Запрещается полное погружение в
воду. Разpешается пoгружение только
стержня с ножом. Не чистить нож руками.
При
чистке
использовать
щеточку.
Запрещается чиcтить уcтpойство острым
абразивным материалом или губкой; можно
повредить прибор.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации,
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в руководстве,
– не опускать прибор или шнур в воду,
– не использовать на открытом воздухе,
– не оставляйте прибор без присмотра возле
детей,
– лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность,
– не прикасаться мокрыми руками
– перед очисткой прибор выключать,
вынимая вилку из розетки,

dzieci nie bawiły się sprzętem,
– przed włączeniem urządzenia należy się
upewnić czy wszystkie jego elementy są
odpowiednio zamontowane,
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
UWAGA
Istnieje możliwość zranienia w wyniku
niewłaściwego użytkowania. Należy zachować
ostrożność podczas manipulowania ostrzami
tnącymi oraz podczas czyszczenia,
– zawsze odłączać urządzenie od zasilania,
jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed
składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem,
– nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać
urządzenia,
– nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu,
kości i innnych twardych produktów lub do
mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin
strączkowych,
– nie rozdrabniać gorących produktów,
– urządzenie może być używane tylko z
oryginalnie dołączonym rozdrabniaczem (4),
– nóż rozdrabniacza (4) jest od spodu
nieosłonięty – prosimy zachować szczególną
ostrożność,
– nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu,
a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć
dopiero po jego zatrzymaniu,
– urządzenie nie może być używane z
uszkodzonym nożem,
– nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy
ciągłej urządzenia,
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę
urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz
na stronie www.eldom.eu,
– wszelkie modernizacje lub stosowanie
nieoryginalnych
części
zamiennych
lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania,
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia. Nóż rozdrabniacza jest elementem
eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,

– не использовать для измельчения льда,
кости и др твердых продуктов или для
измельчения орехов, кофейных зерен,
сушенных бобовых растений,
– не измельчaть горячих продуктов,
– нож измельчителя (4) не защищeн снизу –
просим быть очень осторожными,
– не прикасаться ножа если прибор включен,
можнo прикасаться только после того как
прибор выключен, после полной остановки,
– не превышать допустимое рабочее время
без перерыва
– не использовать, если сетевой шнур
поврежден, или если прибор упал или
поврежден.
В
случае
повреждения
необходимо обратиться в сервис центр
производителя. Сервис центры поданы в
приложении и на www.eldom.eu
– прибор может быть использован только с
оригинальным измельчителем (4), входящим
в комплект,
– ремонт может быть произведён только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично,
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации.

który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji
podane są w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROZDRABNIACZ BL76
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik I bieg
2. Włącznik II bieg
3. Korpus
4. Końcówka rozdrabniająca
DANE TECHNICZNE
– moc: 350 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
–
czas
przerwy
przed
ponownym
użytkowaniem: 5 minut
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy zdemontować
i dokładnie umyć oraz wysuszyć końcowkę (4).
Można ją myć wodą z dodatkiem płynu do
mycia naczyń. Nie wolno jej zanurzać
całkowicie w wodzie. Zanurzać można tylko
końcówkę z nożem. Sposób montażu
przedstawia fot.2.
Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i
przytrzymaniu
przycisku
(1)
lub
(2).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest
wciśnięty jeden z przycisków. Przyciskiem (2)
uzyskujemy większe obroty. Należy zapoznać
się z warunkami bezpieczeństwa zawartymi w
dalszej części instrukcji. Należy przestrzegać
czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie
czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w
pracy urządzenia mogą doprowadzić do
nieodwracalnego uszkodzenia silnika. W
przypadku zablokowania urządzenia przed
czyszczeniem wyłączyć z sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno
zanurzać w wodzie oraz myć w zmywarkach do

ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования,
– прибор не может быть использован вне
дома,
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛЕНДЕР BL76
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Включатель (скорость 1)
2. Включатель (скорость 2)
3. Корпус
4. Измельчитель
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 350 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– макс. время непрерывной работы – 30 сек.
– перерыв перед следующим включением – 5
мин.
КAК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛЕНДЕРОМ
Перед первым использованием блендер
необходимо разобрать, тщательно промыть
водой и осушить. Блендер можно мыть водой
с иcпользованием средства для мытья
посуды. Запрещается полностью погружать в
вoду. Разpешается пoгружение только
стержня с ножом. Способ монтировки
представлен на фот.2. Прибор начинает
работу при включении кнопки (1) или (2).
Блендeр работает так долго как долго нажата
одна из кнопок. Более высокие обороты
можно доcтичь нажимая кнопку (2)
Необходимо ознакомиться с прaвилами
безопасности
изложенными
в
нижеследующей
части
инструкции.
Необходимо соблюдать время непрерывной
работы устройства. Работа устройства свыше
предуcмотренного времени, а также при
отсутствие необходимых перерывов в работе
может
привести
к
неисправимым
повреждениям
двигателя.
В
случае
блокировки устройства перед чисткой,
отключить от сети.
ВНИМАНИЕ
Перед чисткой отсоедините шнур питания от
сети. Запрещается погружать прибор в воду, а
также мыть в посудомоечной машине.

naczyń. Korpus (3) wytrzeć wilgotną szmatką.
Końcówkę rozdrabniającą (4) w celu umycia
można odłączyć od korpusu (3). Można ją myć
wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie
wolno jej zanurzać całkowicie w wodzie.
Zanurzać można tylko końcówkę z nożem. Nie
czyścić noża gołymi rękami. Do czyszczenia
użyć szczoteczki. Nie wolno czyścić urządzenia
ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami
ponieważ można w ten sposób zniszczyć
urządzenie.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy zapoznać się
z całością treści niniejszej instrukcji,
– przewód przyłączeniowy należy podłączyć do
gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w
instrukcji,
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,
– nie używać na wolnym powietrzu,
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła,
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
urządzenia,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem,
– przed włączeniem urządzenia należy się
upewnić czy wszystkie jego elementy są
odpowiednio zamontowane,
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu,
kości i innnych twardych produktów lub do
mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin
strączkowych,
– nie rozdrabniać gorących produktów,
– nóż urządzenia (4) jest od spodu nieosłonięty –
prosimy zachować szczególną ostrożność,
UWAGA
Istnieje możliwość zranienia w wyniku
niewłaściwego użytkowania. Należy zachować
ostrożność podczas manipulowania ostrzami
tnącymi oraz podczas czyszczenia,
– zawsze odłączać urządzen ie od zasilania,
jeżeli pozostaje on bez nadzoru oraz przed
składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem,

Корпус (3) протереть влажной тканью
Измельчитель можно отсоединить от корпуcа
(3) с целью очистки. Корпус можно мыть
водой с добавлением средства для мытья
посуды. Запрещается полное погружение в
воду. Разpешается пoгружение только
стержня с ножом. Не чистить нож руками.
При
чистке
использовать
щеточку.
Запрещается чиcтить уcтpойство острым
абразивным материалом или губкой; можно
повредить прибор.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации,
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в руководстве,
– не опускать прибор или шнур в воду,
– не использовать на открытом воздухе,
– не оставляйте прибор без присмотра возле
детей,
– лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность,
– не прикасаться мокрыми руками
– перед очисткой прибор выключать,
вынимая вилку из розетки,
– не использовать для измельчения льда,
кости и др твердых продуктов или для
измельчения орехов, кофейных зерен,
сушенных бобовых растений,
– не измельчaть горячих продуктов,
– нож измельчителя (4) не защищeн снизу –
просим быть очень осторожными,
– не прикасаться ножа если прибор включен,
можнo прикасаться только после того как
прибор выключен, после полной остановки,
– не превышать допустимое рабочее время
без перерыва
– не использовать, если сетевой шнур
поврежден, или если прибор упал или
поврежден.
В
случае
повреждения
необходимо обратиться в сервис центр
производителя. Сервис центры поданы в
приложении и на www.eldom.eu
– прибор может быть использован только с
оригинальным измельчителем (4), входящим
в комплект,
– ремонт может быть произведён только

– nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać
urządzenia,
– nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu,
a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć
dopiero po jego zatrzymaniu,
– urządzenie nie może być używane z
uszkodzonym nożem,
– nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy
ciągłej urządzenia,
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę
urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz
na stronie www.eldom.eu,
– urządzenie może być używane tylko z
oryginalnie dołączonym rozdrabniaczem (4),
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych
części zamiennych lub elementów urządzenia
jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu
użytkowania,
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia. Nóż urzadzenia jest elementem
eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji
podane są w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROZDRABNIACZ BL77
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik I bieg
2. Włącznik II bieg
3. Korpus
4. Końcówka rozdrabniająca
DANE TECHNICZNE

авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично,
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации.
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования,
– прибор не может быть использован вне
дома,
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛЕНДЕР BL77
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Включатель (скорость 1)
2. Включатель (скорость 2)
3. Корпус
4. Измельчитель
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

– moc: 350 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
–
czas
przerwy
przed
ponownym
użytkowaniem: 5 minut
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy zdemontować
i dokładnie umyć oraz wysuszyć końcowkę (4).
Można ją myć wodą z dodatkiem płynu do
mycia naczyń. Nie wolno jej zanurzać
całkowicie w wodzie. Zanurzać można tylko
końcówkę z nożem. Sposób montażu
przedstawia fot.2.
Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i
przytrzymaniu
przycisku
(1)
lub
(2).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest
wciśnięty jeden z przycisków. Przyciskiem (2)
uzyskujemy większe obroty. Należy zapoznać
się z warunkami bezpieczeństwa zawartymi w
dalszej części instrukcji. Należy przestrzegać
czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie
czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w
pracy urządzenia mogą doprowadzić do
nieodwracalnego uszkodzenia silnika. W
przypadku zablokowania urządzenia przed
czyszczeniem wyłączyć z sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno
zanurzać w wodzie oraz myć w zmywarkach do
naczyń. Korpus (3) wytrzeć wilgotną szmatką.
Końcówkę rozdrabniającą (4) w celu umycia
można odłączyć od korpusu (3). Można ją myć
wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie
wolno jej zanurzać całkowicie w wodzie.
Zanurzać można tylko końcówkę z nożem. Nie
czyścić noża gołymi rękami. Do czyszczenia
użyć szczoteczki. Nie wolno czyścić urządzenia
ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami
ponieważ można w ten sposób zniszczyć
urządzenie.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy zapoznać się
z całością treści niniejszej instrukcji,
– przewód przyłączeniowy należy podłączyć do
gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w
instrukcji,
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,

– мощность: 350 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– макс. время непрерывной работы – 30 сек.
– перерыв перед следующим включением – 5
мин.
КAК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛЕНДЕРОМ
Перед первым использованием блендер
необходимо разобрать, тщательно промыть
водой и осушить. Блендер можно мыть водой
с иcпользованием средства для мытья
посуды. Запрещается полностью погружать в
вoду. Разpешается пoгружение только
стержня с ножом. Способ монтировки
представлен на фот.2. Прибор начинает
работу при включении кнопки (1) или (2).
Блендeр работает так долго как долго нажата
одна из кнопок. Более высокие обороты
можно доcтичь нажимая кнопку (2)
Необходимо ознакомиться с прaвилами
безопасности
изложенными
в
нижеследующей
части
инструкции.
Необходимо соблюдать время непрерывной
работы устройства. Работа устройства свыше
предуcмотренного времени, а также при
отсутствие необходимых перерывов в работе
может
привести
к
неисправимым
повреждениям
двигателя.
В
случае
блокировки устройства перед чисткой,
отключить от сети.
ВНИМАНИЕ
Перед чисткой отсоедините шнур питания от
сети. Запрещается погружать прибор в воду, а
также мыть в посудомоечной машине.
Корпус (3) протереть влажной тканью
Измельчитель можно отсоединить от корпуcа
(3) с целью очистки. Корпус можно мыть
водой с добавлением средства для мытья
посуды. Запрещается полное погружение в
воду. Разpешается пoгружение только
стержня с ножом. Не чистить нож руками.
При
чистке
использовать
щеточку.
Запрещается чиcтить уcтpойство острым
абразивным материалом или губкой; можно
повредить прибор.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации,
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в руководстве,
– не опускать прибор или шнур в воду,
– не использовать на открытом воздухе,
– не оставляйте прибор без присмотра возле

– nie używać na wolnym powietrzu,
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła,
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
urządzenia,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem,
– przed włączeniem urządzenia należy się
upewnić czy wszystkie jego elementy są
odpowiednio zamontowane,
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu,
kości i innnych twardych produktów lub do
mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin
strączkowych,
– nie rozdrabniać gorących produktów,
– nóż urządzenia (4) jest od spodu nieosłonięty –
prosimy zachować szczególną ostrożność,
UWAGA
Istnieje możliwość zranienia w wyniku
niewłaściwego użytkowania. Należy zachować
ostrożność podczas manipulowania ostrzami
tnącymi oraz podczas czyszczenia,
– zawsze odłączać urządzen ie od zasilania,
jeżeli pozostaje on bez nadzoru oraz przed
składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem,
– nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać
urządzenia,
– nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu,
a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć
dopiero po jego zatrzymaniu,
– urządzenie nie może być używane z
uszkodzonym nożem,
– nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy
ciągłej urządzenia,
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób,
– urządzenie może być używane tylko z
oryginalnie dołączonym rozdrabniaczem (4),
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (wykaz
serwisów w załączniku oraz na stronie
www.eldom.eu).Wszelkie modernizacje lub
stosowanie nieoryginalnych części zamiennych

детей,
– лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность,
– не прикасаться мокрыми руками
– перед очисткой прибор выключать,
вынимая вилку из розетки,
– не использовать для измельчения льда,
кости и др твердых продуктов или для
измельчения орехов, кофейных зерен,
сушенных бобовых растений,
– не измельчaть горячих продуктов,
– нож измельчителя (4) не защищeн снизу –
просим быть очень осторожными,
– не прикасаться ножа если прибор включен,
можнo прикасаться только после того как
прибор выключен, после полной остановки,
– не превышать допустимое рабочее время
без перерыва
– не использовать, если сетевой шнур
поврежден, или если прибор упал или
поврежден.
В
случае
повреждения
необходимо обратиться в сервис центр
производителя. Сервис центры поданы в
приложении и на www.eldom.eu
– прибор может быть использован только с
оригинальным измельчителем (4), входящим
в комплект,
– ремонт может быть произведён только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.

lub elementów urządzenia jest zabronione i
zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia. Nóż urządzenia jest elementem
eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji
podane są w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROZDRABNIACZ BL78
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik I bieg
2. Włącznik II bieg
3. Korpus
4. Końcówka rozdrabniająca
5. Pokrywa pojemnika do miksowania
6. Nóż
7. Pojemnik do miksowania
DANE TECHNICZNE
– moc: 350 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
–
czas
przerwy
przed
ponownym
użytkowaniem: 5 minut
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy wszystkie
elementy poza korpusem dokładnie umyć i
wysuszyć
(patrz:
„CZYSZCZENIE
I
KONSERWACJA).
Sposób
montażu
przedstawiają fot.02. i fot.1.
Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i
przytrzymaniu
przycisku
(1)
lub
(2).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest
wciśnięty jeden z przycisków. Przyciskiem (2)
uzyskujemy większe obroty. Należy zapoznać
się z warunkami bezpieczeństwa zawartymi w
dalszej części instrukcji. Należy przestrzegać

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично,
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации.
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования,
– прибор не может быть использован вне
дома,
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛЕНДЕР BL78
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Включатель (скорость 1)
2. Включатель (скорость 2)
3. Корпус
4. Измельчитель
5. Крышка ёмкости для микширования
6. Нож
7. Ёмкость для микширования
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 350 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– макс. время непрерывной работы – 30 сек.
– перерыв перед следующим включением – 5
мин.
КAК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛЕНДЕРОМ
Перед первым включением необходимо все
элементы, кроме корпуса, тщательно вымыть
и высушить (смотри: «ОЧИСТКА И УХОД»).
Способ монтирования представлен на фот.2.
и Рис.1 фот.2. – сборка насадки-блендера
Рис.1 – сборка корпуса с ёмкостью для
микширования Прибор начинает работу
после нажатия и удерживания кнопки (1) или
(2). Блендер-миксер работает до тех пор, пока
остаётся нажатой одна из кнопок. Нажатием
кнопки (2) достигается бóльшая скорость
вращения. Нельзя пользоваться прибором для

czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie
czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w
pracy urządzenia mogą doprowadzić do
nieodwracalnego uszkodzenia silnika. W
przypadku zablokowania urządzenia przed
czyszczeniem
wyłączyć
z
sieci.
Nóż
rozdrabniacza (4) oraz nóż (6) są bardzo ostre.
Można je dotykać tylko przy wyłączonym z
sieci urządzeniu i dopiero jak się zatrzymają.
Nie wolno używać urządzenia do rozdrabniania
lodu, kości i innych twardych produktów lub do
mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin
strączkowych. Akcesoria i pojemniki nie są
przystosowane do przygotowywania gorących
potraw. Jeżeli urządzenie zwalnia podczas
miksowania lub ubijania należy przerwać pracę i
w miarę możliwości rozrzedzić miksowany lub
ubijany produkt.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć
urządzenie od sieci. Urządzenia nie wolno
zanurzać w wodzie. Korpus (3) oraz pokrywę
pojemnika (5) można wytrzeć wilgotną szmatką.
Końcówkę rozdrabniającą (4) w celu umycia
można odłączyć od miksera (3). Nie wolno
zanurzać jej całkowicie w wodzie. Zanurzać
można tylko część z nożem. Całkowite
zanurzenie w wodzie końcówki rozdrabniającej
(4) może spowodować zatarcie noża i utratę
gwarancji. Pojemnik (7) oraz nóż (6) można
myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Nie czyścić noża gołymi rękami. Do
czyszczenia użyć szczoteczki. Nie wolno
czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi
szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten
sposób zniszczyć urządzenie. Pojemnik (7) nie
nadaje się do mycia w zmywarce i do
przechowywania produktów w lodówce.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,

измельчения льда, костей и других твёрдых
продуктов или для размола орехов, кофе и
сушёных зёрен стручковых растений.
Необходимо соблюдать время непрерывной
работы прибора. Превышение времени
работы, а также отсутствие достаточных
перерывов в работе прибора могут привести
к необратимому повреждению двигателя и
утрате гарантии. Принадлежности и ёмкости
не приспособлены к приготовлению горячих
блюд. Если прибор замедляет работу во
время
микширования
или
взбивания,
необходимо
прервать
работу
и
по
возможности разбавить микшируемый или
взбиваемый продукт.

ОЧИСТКА И УХОД
Перед тем, как приступить к очистке,
необходимо отключить прибор от сети.
Прибор нельзя погружать в воду. Корпус (3)
можно вытереть влажной тряпочкой. Чтобы
вымыть
насадку-блендер
(4),
можно
отсоединить их от миксера (3). Их можно
мыть водой с добавлением жидкости для
мытья посуды. Насадку-блендер нельзя
полностью погружать в воду. Погружать
можно только наконечник с ножом насадкиблендера. Полное погружение в воду
насадки-блендера (4) может привести к
заеданию хвостовиков и утрате гарантии.
Ёмкость
для
микширования
(7)
не
подходящий для мытья их в посудомоечной
машине и для хранения продуктов в
холодильнике. Нельзя чистить нож голыми
руками. Для очистки следует пользоваться
щёточкой. Нельзя чистить прибор жёсткой,
абразивной тканью или губкой, поскольку
таким образом можно повредить прибор.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлено из материалов, которые
можно подвергать повторной переработке
или рециклингу;
–
прибор
необходимо
сдать
на
соответствующий пункт, занимающийся
сбором и рециклингом электрических и
электронных приборов.
ГАРАНТИЯ
– прибор предназначено для личного
пользования в домашнем хозяйстве;
–
нельзя
использовать
прибор
для

– gwarancja traci ważność w przypadku производственных целей;
nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji – гарантия утрачивает силу в случае
podane są w załączniku.
неправильного обслуживания; Подробные
условия гарантии – в приложении
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie – перед первым включением ознакомьтесь,
zapoznać się z całością treści niniejszej пожалуйста, внимательно с полным текстом
instrukcji
настоящей инструкции;
– urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej – прибор необходимо подключить к сети,
z parametrami prądu podanymi na obudowie
соответствующей
параметрам
тока,
– należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci указанным на корпусе;
przed czyszczeniem i konserwacją, a także w – всегда отключайте прибор от сети перед
razie nieprawidłowego działania oraz po очисткой и уходом за ним, а также в случае
zakończeniu używania,
неправильной работы и по окончании
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze пользования;
poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za – прибор всегда необходимо отключать от
przewód zasilający,
сети, взявшись за вилку, а не за провод
– nie używać na wolnym powietrzu,
питания
– nie dotykać urządzenia mokrymi lub – не пользуйтесь прибором на открытом
wilgotnymi dłońmi,
воздухе;
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub – не касайтесь прибора мокрыми или
spryskiwać,
влажными руками или ногами;
– nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały – прибор нельзя погружать в воду или
dostęp do urządzenia,
опрыскивать;
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku – следите за тем, чтобы дети или животные
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi не имели доступа к прибору.
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub – прибор не предназначен для пользования
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane лицами
(в
том
числе
детьми)
с
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich ограниченными физическими, сенсорными
bezpieczeństwo,
или умственными возможностями без
– nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia надзора со стороны лица, отвечающего за их
bez nadzoru,
безопасность;
– nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy – не оставляйте включённый прибор без
ciągłej urządzenia,
надзора;
UWAGA
– не превышайте допустимое время
Istnieje możliwość zranienia w wyniku непрерывной работы прибора;
niewłaściwego użytkowania. Należy zachować – перед влючением прибора необходимо
ostrożność podczas manipulowania ostrzami убедиться в том, что все его элементы
tnącymi oraz podczas opróżniania pojemnika i собраны соответствующим образом;
podczas czyszczenia,
– не включайте прибор без продуктов;
– zawsze odłączać urządzenie od zasilania, – не следует использовать жидкости с
jeżeli pozostaje on bez nadzoru oraz przed температурой выше 50°С;
składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem,
–
нельзя
пользоваться
прибором
с
– nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać повреждённым ножом;
urządzenia,
– лезвия нельзя затачивать. Необходимо
– przed włączeniem urządzenia należy się заменить их, если они не режут надлежащим
upewnić czy wszystkie jego elementy są образом или изношены;
odpowiednio zamontowane,
– не касайтесь ножа при включённом
– nie włączać urządzenia bez produktów,
приборе, а после отключения от сети его
– nie należy używać płynów o temperaturze можно касаться только после его остановки;
wyższej niż 50°C
– прибор можно использовать только с
– urządzenie nie może być używane z принадлежностями, входящими в его

uszkodzonym nożem,
– ostrza nie mogą być ostrzone. Należy je
wymienić jeśli nie tną właściwie lub są zużyte
– nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu,
a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć
dopiero po jego zatrzymaniu,
– używać tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami,
– należy regularnie sprawdzać czy przewód
zasilający i całe urządzenie nie ma
jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć
urządzenia
jeżeli
uszkodzenia
zostaną
stwierdzone,
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób,
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (wykaz
serwisów w załączniku oraz na stronie
ww.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub
stosowanie innych niż oryginalne części
zamiennych lub elementów urządzenia jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu
użytkowania,
– firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia. Nóż urządzenia jest elementem
eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C150
OPIS OGÓLNY
1. Odchylana pokrywa
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Wylewka + filtr siatkowy
4. Obrotowa podstawa
5. Wskaźnik poziomu wody
6. Lampka kontrolna
7. Uchwyt
8. Włącznik
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.1,7 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C150 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–1,7 l wody. Podstawę urządzenia
(4) należy ustawić na płaskiej i suchej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na

комплект;
– необходимо регулярно проверять провод
питания и весь прибор на предмет какихлибо повреждений. Не включайте прибор в
случае обнаружения повреждений;
– не пользуйтесь прибором в случае
повреждения провода питания, падения
прибора или повреждения его другим
образом. Ремонт прибора следует поручить
авторизованному сервису; перечень сервисов
– в приложении и на сайте www.eldom.eu;
– ремонт прибора может производить только
авторизованный сервисный пункт. Любая
модернизация или использование других,
кроме оригинальных, запасных частей или
элементов прибора запрещается и угрожает
безопасности эксплуатации;
– фирма «Эльдом Сп.з о.о.» не несёт
ответственности за возможный ущерб,
возникший в результате неправильной
эксплуатации прибора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чайник без шнура C150
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Крышка
2. Открыватель крышки
3. Сеточный фильтр, носик чайника
4. Вращающаяся подставка
5. Индикатор уровня воды
6. Контрольная лампочка
7. Ручка
8. Кнопка вкл.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 1,7 л
– класс защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C150 тoлько для
быстрого кипячения воды. Единовременно
можно
кипятить
0.5–1.7
л
воды
Вращающаяся
подставка
(4)
должна
находиться на ровной и сухой поверхнос.

nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (4) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Czajnik można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (3), lub
po otwarciu pokrywy (1). W celu otwarcia
pokrywy (1) należy wcisnąć przycisk (2). Nie
należy napełniać dzbanka kiedy stoi na
podstawie. Minimalna ilość gotowanej wody to
0,5 l. Maksymalny dopuszczalny poziom wody
(1,7 l) zaznaczony jest na wskaźniku (5).
Dzbanek rozpoczyna pracę po włączeniu
przycisku (8) w pozycję „1”. Praca urządzenia
sygnalizowana jest lampką kontrolną (6)
znajdującą się w uchwycie (7). Dzbanek
wyłącza się automatycznie po zagotowaniu
wody. Pracę urządzenia można przerwać w
dowolnym momencie ustawiając przełącznik (8)
w pozycję „0”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym imbryk wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na grzałce należy go regularnie
usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,5 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka – 0,1 l octu
– pozostawić roztwór na kilka godzin w
imbryku
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze imbryka
czystą wodą W przypadku pozostania kamienia
należy ponowić czyszczenie w następujący
sposób:
– wlać do dzbanka 0,5 l octu
– ocet zagotować i pozostawić gorący w
urządzeniu na około 30 min.
– ocet ponownie zagotować

Лишний шнур спрячьте в подставку.
Обратите внимание, чтобы шнур выходил из
подставки (4) специальным каналом. Перед
первым использованием чайника необходимо
закипятить воду, слить закипячённую воду,
процедуру повторить 2–3 раза. Чайник
можнo наполнять водой через носик (3) или
же после открытия крышки (1). Чтобы
открыть крышку (1), неободимо нажать
открыватель крышки (2) Не наполняйте
чайника водой, когда чайник находится на
подставке. Минимальное количество воды
должно закрыть нагревательный элемент.
Максимальный уровень воды показан на
индикаторе уровня воды (5). Чайник
начинает работу после включения кнопки (8)
в положение „1” Контрольная лампочка (6),
находящяяся на ручке (7), сигнализирует
работу чайника. Чайник выключается
автоматически
при
достижении
максимальной температуры. В любом
моменте можнo выключить чайник вручную,
переводя кнопку (8) в положение (0).
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.5 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой Если камень остался,
необходимо очистить элемент еще раз в
следующий способ:
– влить в чайник 0.5 л уксуса
– закипятить уксус, оставляя в чайнике на ок.
30 мин.

– wylać ocet, a dzbanek wypłukać czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1,5 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta imbryka,
– w przypadku uszkodzenia przewodu
przyłączeniowego można go wymienić tylko na
przewód
specjalnie
przygotowany
(z
odpowiednim zakończeniem żył prądowych)
FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodać zatkanie filtra już
po kilkunastu gotowaniach. Filtr można wyjąć i
przepłukać lub oczyścić delikatną szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o prametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku w dzbanku. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej
wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo

– закипятить уксус еще раз
– вылить уксус, прополоскать чайник чистой
водой
– закипятить 1.5 л воды
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой
– в случае неудаления камня, происходит
более быстрая эксплуатация нагревательного
элемента
– повреждения, возникшие в результате
использования сильных средств для удаления
камня, доступных в продаже, не подлежат
гарантии производителя чайника
– в случае повреждения сетевого шнура,
можно заменить шнур только на шнур
специально
приготовленный
(с
соответствующим приготовлением проводов)
ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или

– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę – pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– nie wolno używać dzbanka z uszkodzonym
przewodem przyłączeniowym. W przypadku
uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem
Producenta Lista serwisów w załączniku oraz na
stronie www.eldom.eu
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY c160
OPIS OGÓLNY
1. Odchylana pokrywa
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Wylewka + filtr siatkowy
4. Obrotowa podstawa
5. Przycisk podgrzewania
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Lampka kontrolna
8. Uchwyt
9. Włącznik

содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чайник без шнура c160
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Крышка
2. Открыватель крышки
3. Сеточный фильтр, носик чайника
4. Вращающаяся подставка
5. Кнопка подогрева
6. Индикатор уровня воды
7. Контрольная лампочка
8. Ручка
9. Кнопка вкл

DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.1,5 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C160 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–1,5 l wody. Podstawę urządzenia
(4) należy ustawić na płaskiej i suchej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na
nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (4) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Czajnik można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (3), lub
po otwarciu pokrywy (1). W celu otwarcia
pokrywy (1) należy wcisnąć przycisk (2). Nie
należy napełniać dzbanka kiedy stoi na
podstawie. Minimalna ilość gotowanej wody to
0,5 l. Maksymalny dopuszczalny poziom wody
(1,5 l) zaznaczony jest na wskaźniku (6).
Dzbanek rozpoczyna pracę po włączeniu
przycisku (9) w pozycję „1”. Praca urządzenia
sygnalizowana jest lampką kontrolną (7)
znajdującą się w uchwycie (8). Dzbanek
wyłącza się automatycznie po zagotowaniu
wody. Pracę urządzenia można przerwać w
dowolnym momencie ustawiając przełącznik (9)
w pozycję „0”.

FUNKCJA PODGRZEWANIA
Dzbanek wyposażony jest w funkcję
podtrzymywania
temperatury
wody.
Po
wciśnięciu przycisku (5) urządzenie cyklicznie
włącza się doprowadzając wodę do wrzenia.
Praca z opcją podgrzewania sygnalizowana jest
lampką kontrolną w wyłączniku (5). Funkcja
podgrzewania może być używana jednocześnie
z włączeniem dzbanka włącznikiem (9). Praca
sygnalizowana jest wtedy dwoma lampkami
kontrolnymi. Po zagotowaniu wody dzbanek
wyłącza się i gaśnie lampka kontrolna (7).
Aktywna zostaje funkcja podtrzymywania
temperatury. Podgrzewanie można wyłączyć w
dowolnym momencie przyciskiem (5).
UWAGA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 1,5 л
– защита сети 10 A
– класс защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C160 тoлько для
быстрого кипячения воды. Единовременно
можно
кипятить
0.5–1.5
л
воды
Вращающаяся
подставка
(4)
должна
находиться на ровной и сухой поверхности.
Лишний шнур спрячьте в подставку.
Обратите внимание, чтобы шнур выходил из
подставки (4) специальным каналом. Перед
первым использованием чайника необходимо
закипятить воду, слить закипячённую воду,
процедуру повторить 2–3 раза. Чайник
можнo наполнять водой через носик (3) или
же после открытия крышки (1). Чтобы
открыть крышку (1), неободимо нажать
открыватель крышки (2) Не наполняйте
чайника водой, когда чайник находится на
подставке. Минимальное количество воды
должно закрыть нагревательный элемент.
Максимальный уровень воды показан на
индикаторе уровня воды (6). Чайник
начинает работу после включения кнопки (9)
в положение „1” Контрольная лампочка (7),
находящяяся на ручке (8), сигнализирует
работу чайника. Чайник выключается
автоматически
при
достижении
максимальной температуры. В любом
моменте можнo выключить чайник вручную,
переводя кнопку (9) в положение (0).
ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА
Чайник оснащен функцией поддержки
температуры воды. По нажатию кнопки (5),
устойство периодически включается, чтобы
довести воду до кипения. Контрольная
лампочка кнопки (5) сигнализирует работу
чайника с функцией подогрева. Функция
подогрева
может
быть
использована
одновременно с включением чайника
кнопкой вкл. (9). В таком случае работа
чайника
сигнализирована
двумя
контольными
лампочками.
Чайник
выключается автоматически, одновременно
гаснет контрольная лампочка Подогрев воды
можно включить в любом моменте кнопкой
(5).
ВНИМАНИЕ

Podczas gdy funkcja podgrzewania jest
włączona nie wolno pozostawiać urządzenia bez
nadzoru. Funkcja podgrzewania może być
włączona tylko gdy w dzbanku znajduje się co
najmniej 1 litr wody. Długi okres korzystania z
funkcji podgrzewania może doprowadzić do
wygotowania się wody i uszkodzenia
urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym imbryk wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na grzałce należy go regularnie
usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,5 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka – 0,1 l octu
– pozostawić roztwór na kilka godzin w
imbryku
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze imbryka
czystą wodą W przypadku pozostania kamienia
należy ponowić czyszczenie w następujący
sposób:
– wlać do dzbanka 0,5 l octu
– ocet zagotować i pozostawić gorący w
urządzeniu na około 30 min.
– ocet ponownie zagotować
– wylać ocet, a dzbanek wypłukać czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1,5 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta imbryka,
– w przypadku uszkodzenia przewodu
przyłączeniowego można go wymienić tylko na
przewód
specjalnie
przygotowany
(z
odpowiednim zakończeniem żył prądowych)

Не оставлять устройство без присмотра
Длительное использование подогрева может
привести к испарению воды и повреждению
устройства.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.5 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой Если камень остался,
необходимо очистить элемент еще раз в
следующий способ:
– влить в чайник 0.5 л уксуса
– закипятить уксус, оставляя в чайнике на ок.
30 мин.
– закипятить уксус еще раз
– вылить уксус, прополоскать чайник чистой
водой
– закипятить 1.5 л воды
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой
– в случае неудаления камня, происходит
более быстрая эксплуатация нагревательного
элемента
– повреждения, возникшие в результате
использования сильных средств для удаления
камня, доступных в продаже, не подлежат
гарантии производителя чайника
– в случае повреждения сетевого шнура,
можно заменить шнур только на шнур

FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodać zatkanie filtra już
po kilkunastu gotowaniach. Filtr można wyjąć i
przepłukać lub oczyścić delikatną szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o prametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku dzbanku. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej
wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę – pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– nie wolno używać dzbanka z uszkodzonym
przewodem przyłączeniowym. W przypadku
uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem
Producenta Lista serwisów w załączniku oraz na
stronie www.eldom.eu
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż

специально
приготовленный
(с
соответствующим приготовлением проводов)
ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные

oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C170
OPIS OGÓLNY
1. Wylewka + filtr siatkowy
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Odchylana pokrywa
4. Włącznik
5. Uchwyt
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Lampka kontrolna
8. Obrotowa podstawa
DANE TECHNICZNE
– moc: 850 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.1 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C170 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,4–1,0 l wody. Podstawę urządzenia
(8) należy ustawić na płaskiej, stabilnej i suchej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na
nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (8) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Czajnik można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1), lub
po otwarciu pokrywy (3). W celu otwarcia
pokrywy (3) należy wcisnąć przycisk (2). Nie
należy napełniać dzbanka kiedy stoi na
podstawie. Minimalna ilość gotowanej wody to

запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чайник без шнура C170
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Сеточный фильтр, носик чайника
2. Открыватель крышки
3. Kрышка
4. Кнопка вкл.
5. Ручка
6. Индикатор уровня воды
7. Контрольная лампочка
8. Вращающаяся подставка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 850 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 1.0 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C170 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.4–1.0 л воды. Вращающаяся
подставка (8) должна находиться на ровной и
сухой поверхности. Лишний шнур спрячьте в
подставку. Обратите внимание, чтобы шнур
выходил из подставки (8) специальным
каналом. Перед первым использованием
чайника необходимо закипятить воду, слить
закипячённую воду, процедуру повторить 2–3
раза. Чайник можнo наполнять водой через
носик (1) или же после открытия крышки (3).
Чтобы открыть крышку (3), необходимо
нажать открыватель крышки (2). Не
наполняйте чайника водой, когда чайник

0,4 l. Maksymalny dopuszczalny poziom wody
(1,0 l) zaznaczony jest na wskaźniku (6).
Dzbanek rozpoczyna pracę po włączeniu
przycisku (4) w pozycję „1”. Praca urządzenia
sygnalizowana jest lampką kontrolną (7).
Dzbanek wyłącza się automatycznie po
zagotowaniu wody. Pracę urządzenia można
przerwać w dowolnym momencie ustawiając
przełącznik (4) w pozycję „0”.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym imbryk wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na grzałce należy go regularnie
usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,5 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka – 0,1 l octu
– pozostawić roztwór na kilka godzin w
imbryku
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze imbryka
czystą wodą W przypadku pozostania kamienia
należy ponowić czyszczenie w następujący
sposób:
– wlać do dzbanka 0,5 l octu
– ocet zagotować i pozostawić gorący w
urządzeniu na około 30 min.
– ocet ponownie zagotować
– wylać ocet, a dzbanek wypłukać czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta dzbanka,

находится на подставке. Минимaльный
урoвень воды – 0.4 л, максимальный уровень
(1.0 л) показан на индикаторе уровня воды
(6). Чайник начинает работу после
включения кнопки (8) в положение „1”.
Контрольная лампочка (7) сигнализирует
работу чайника. Чайник выключается
автоматически
при
достижении
максимальной температуры. В любом
моменте можнo выключить чайник вручную,
переводя кнопку (4) в положение „0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.5 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой Если камень остался,
необходимо очистить элемент еще раз в
следующий способ:
– влить в чайник 0.5 л уксуса
– закипятить уксус, оставляя в чайнике на ок.
30 мин.
– закипятить уксус еще раз
– вылить уксус, прополоскать чайник чистой
водой
– закипятить 1.5 л воды
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой
– в случае неудаления камня, происходит
более быстрая эксплуатация нагревательного
элемента
– повреждения, возникшие в результате
использования сильных средств для удаления
камня, доступных в продаже, не подлежат

FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodać zatkanie filtra już
po kilkunastu gotowaniach. Filtr można wyjąć i
przepłukać lub oczyścić delikatną szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o prametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– należy zwrócić uwagę na to, by do jednego
obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej
wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie
użytkowania
– nie napełniać dzbanka ustawionego na
podstawie
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich

гарантии производителя чайника
– в случае повреждения сетевого шнура,
можно заменить шнур только на шнур
специально
приготовленный
(с
соответствующим приготовлением проводов)
ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит

bezpieczeństwo
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły
się sprzętem
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta. Lista
serwisów w załączniku oraz na stronie
www.eldom.eu
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C175
OPIS OGÓLNY

гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧАЙНИК БЕЗ ШНУРА C175
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Wylewka + filtr siatkowy
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Odchylana pokrywa
4. Włącznik
5. Uchwyt
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Obrotowa podstawa
8. Lampka kontrolna
DANE TECHNICZNE
– moc: 1200 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.0,9 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C175 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–0,9 l wody. Maksymalny i
minimalny poziom wody zaznaczony jest na
wskaźniku (6). Podstawę urządzenia (7) należy
ustawić na płaskiej, stabilnej i suchej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na
nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (7) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Urządzenie można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1) lub
po otwarciu pokrywy (3). W celu otwarcia
pokrywy (3) należy wcisnąć przycisk (2). Nie
należy napełniać dzbanka kiedy stoi na
podstawie. Dzbanek rozpoczyna pracę po
włączeniu przycisku (4) w pozycję „1”. Praca
urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną
(8). Dzbanek wyłącza się automatycznie po
zagotowaniu wody. Pracę urządzenia można
przerwać w dowolnym momencie ustawiając
przełącznik (4) w pozycję „0”.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym imbryk wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na płycie grzejnej należy go

1. Сеточный фильтр, носик чайника
2. Открыватель крышки
3. Kрышка
4. Кнопка вкл.
5. Ручка
6. Индикатор уровня воды
7. Вращающаяся подставка
8. Контрольная лампочка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 1200 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 0.9 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C175 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.5–0.9 л воды. Вращающаяся
подставка (7) должна находиться на ровной и
сухой поверхности. Лишний шнур спрячьте в
подставку. Обратите внимание, чтобы шнур
выходил из подставки (7) специальным
каналом. Перед первым использованием
чайника необходимо закипятить воду, слить
закипячённую воду, процедуру повторить 2–3
раза. Чайник можнo наполнять водой через
носик (1) или же после открытия крышки (3).
Чтобы открыть крышку (3), необходимо
нажать открыватель крышки (2). Не
наполняйте чайника водой, когда чайник
находится на подставке. Чайник начинает
работу после включения кнопки (4) в
положение „1”. Контрольная лампочка (8)
сигнализирует работу чайника. Чайник
выключается автоматически при достижении
максимальной температуры. В любом
моменте можнo выключить чайник вручную,
переводя кнопку (4) в положение „0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:

regularnie usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,75 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka – 0,5 l octu
– pozostawić roztwór na kilka godzin w
imbryku
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 0,9 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta dzbanka,
FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodować zatkanie filtra
już po kilkunastu gotowaniach. Filtr można
wyjąć i przepłukać lub oczyścić delikatną
szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o parametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– należy zwrócić uwagę na to, by do jednego
obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej

– закипятить в чайнике 0.75 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.5 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 0,9 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой

ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.

wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie
użytkowania
– nie napełniać dzbanka ustawionego na
podstawie
– niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej,
lub
osoby
nie
mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że
odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z
instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej
przez
osoby
odpowiedzialne
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta. Lista
serwisów w załączniku oraz na stronie
www.eldom.eu
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które

– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые

mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C180
OPIS OGÓLNY
1. Wylewka + filtr siatkowy
2. Uchwyt otwierania pokrywy
3. Odchylana pokrywa
4. Włącznik
5. Uchwyt
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Lampka kontrolna
8. Obrotowa podstawa
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.2 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C180 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–2,0 l wody. Podstawę urządzenia
(8) należy ustawić na płaskiej i suchej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na
nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (8) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Czajnik można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1) lub
po otwarciu pokrywy (3). Pokrywę otwieramy
uchwytem (2). Nie należy napełniać dzbanka
kiedy stoi na podstawie. Dzbanek rozpoczyna
pracę po włączeniu przycisku (4) w pozycję „1”.
Praca urządzenia sygnalizowana jest lampką
kontrolną
(7).
Dzbanek
wyłącza
się
automatycznie po zagotowaniu wody. Pracę
urządzenia można przerwać w dowolnym
momencie ustawiając przełącznik (4) w pozycję
„0”.

могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧАЙНИК БЕЗ ШНУРА C180
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Сеточный фильтр, носик чайника
2. Открыватель крышки
3. Kрышка
4. Кнопка вкл.
5. Ручка
6. Индикатор уровня воды
7. Контрольная лампочка
8. Вращающаяся подставка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 2.0 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C180 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.4–2.0 л воды. Вращающаяся
подставка (8) должна находиться на ровной и
сухой поверхности. Лишний шнур спрячьте в
подставку. Обратите внимание, чтобы шнур
выходил из подставки (8) специальным
каналом. Перед первым использованием
чайника необходимо закипятить воду, слить
закипячённую воду, процедуру повторить 2–3
раза. Чайник можнo наполнять водой через
носик (1) или же после открытия крышки (3).
Чтобы открыть крышку (3), необходимо
тянуть открыватель крышки (2). Не
наполняйте чайника водой, когда чайник
находится на подставке. Чайник начинает
работу после включения кнопки (8) в
положение „1”. Контрольная лампочка (7)
сигнализирует работу чайника. Чайник
выключается автоматически при достижении
максимальной температуры. В любом
моменте можнo выключить чайник вручную,

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym wypłukać dzbanek czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na grzałce należy go regularnie
usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,75 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka – 0,1 l octu
– pozostawić roztwór na kilka godzin w
dzbanku
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta dzbanka

FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodać zatkanie filtra już
po kilkunastu gotowaniach. Filtr można wyjąć i
przepłukać lub oczyścić delikatną szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w

переводя кнопку (4) в положение „0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.5 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой
– в случае неудаления камня, происходит
более быстрая эксплуатация нагревательного
элемента
– повреждения, возникшие в результате
использования сильных средств для удаления
камня, доступных в продаже, не подлежат
гарантии производителя чайника
– в случае повреждения сетевого шнура,
можно заменить шнур только на шнур
специально
приготовленный
(с
соответствующим приготовлением проводов)
ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой

kołek ochronny o pqrametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– należy zwrócić uwagę na to, by do jednego
obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej
wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie
użytkowania
– nie napełniać dzbanka ustawionego na
podstawie
– niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do
użytku przez osoby (dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej,
lub osoby nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania
sprzętu,
przekazanej
przez
osoby
odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły
się sprzętem
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu

– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой

gwarancji wygasają
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta. Lista
serwisów w załączniku oraz na stronie
www.eldom.eu
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C202
OPIS OGÓLNY
1. Odchylana pokrywa
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Wylewka + filtr siatkowy
4. Obrotowa podstawa
5. Wskaźnik poziomu wody
6. Uchwyt
7. Włącznik
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.1,7 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C202 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–1,7 l wody. Podstawę urządzenia
(4) należy ustawić na płaskiej i suchej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чайник без шнура C202
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Kрышка
2. Открыватель крышки
3. Сеточный фильтр, носик чайника
4. Вращающаяся подставка
5. Индикатор уровня воды
6. Ручка
7. Кнопка вкл.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 1.7 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C202 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.5–1.7 л воды. Вращающаяся
подставка (4) должна находиться на ровной и
сухой поверхности. Лишний шнур спрячьте в

nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (4) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Czajnik można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (3), lub
po otwarciu pokrywy (1). W celu otwarcia
pokrywy (1) należy wcisnąć przycisk (2). Nie
należy napełniać dzbanka kiedy stoi na
podstawie. Minimalna ilość gotowanej wody to
0,5 l. Maksymalny dopuszczalny poziom wody
(1,7 l) zaznaczony jest na wskaźniku (5).
Dzbanek rozpoczyna pracę po włączeniu
przycisku (7) w pozycję „1”. Praca urządzenia
sygnalizowana jest lampką kontrolną. Dzbanek
wyłącza się automatycznie po zagotowaniu
wody. Pracę urządzenia można przerwać w
dowolnym momencie ustawiając przełącznik (7)
w pozycję „0”.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– czyścić tylko ostudzone i odłączone od sieci
urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym dzbanek wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na grzałce należy go regularnie
usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,5 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka – 0,1 l octu
– pozostawić roztwór na kilka godzin w
imbryku
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze imbryka
czystą wodą W przypadku pozostania kamienia
należy ponowić czyszczenie w następujący
sposób:
– wlać do dzbanka 0,5 l octu
– ocet zagotować i pozostawić gorący w
urządzeniu na około 30 min.
– ocet ponownie zagotować
– wylać ocet, a dzbanek wypłukać czystą wodą

подставку. Обратите внимание, чтобы шнур
выходил из подставки (4) специальным
каналом. Перед первым использованием
чайника необходимо закипятить воду, слить
закипячённую воду, процедуру повторить 2–3
раза. Чайник можнo наполнять водой через
носик (3) или же после открытия крышки (1).
Чтобы открыть крышку (1), необходимо
нажать открыватель крышки (2). Не
наполняйте чайника водой, когда чайник
находится на подставке. Минимaльный
урoвень воды – 0.5 л, максимальный уровень
(1.7 л) показан на индикаторе уровня воды
(5). Чайник начинает работу после
включения кнопки (7) в положение „1”.
Контрольная лампочка сигнализирует работу
чайника. Чайник выключается автоматически
при достижении максимальной температуры.
В любом моменте можнo выключить чайник
вручную, переводя кнопку (7) в положение
„0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.5 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой Если камень остался,
необходимо очистить элемент еще раз в
следующий способ:
– влить в чайник 0.5 л уксуса
– закипятить уксус, оставляя в чайнике на ок.
30 мин.
– закипятить уксус еще раз
– вылить уксус, прополоскать чайник чистой

– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1,5 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta dzbanka,

FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodać zatkanie filtra już
po kilkunastu gotowaniach. Filtr można wyjąć i
przepłukać lub oczyścić delikatną szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o prametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku w dzbanku. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej
wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
– nie używać na wolnym powietrzu
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi

водой
– закипятить 1.5 л воды
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой
– в случае неудаления камня, происходит
более быстрая эксплуатация нагревательного
элемента
– повреждения, возникшие в результате
использования сильных средств для удаления
камня, доступных в продаже, не подлежат
гарантии производителя чайника
– в случае повреждения сетевого шнура,
можно заменить шнур только на шнур
специально
приготовленный
(с
соответствующим приготовлением проводов)
ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей

zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę – pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie
użytkowania
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– nie wolno używać dzbanka z uszkodzonym
przewodem przyłączeniowym
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwumusi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku

– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.

nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C210
OPIS OGÓLNY
1. Wylewka + filtr siatkowy
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Odchylana pokrywa
4. Włącznik + lampka kontrolna
5. Uchwyt
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Obrotowa podstawa
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.1,7 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C210 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–1,7 l wody. Maksymalny i
minimalny poziom wody zaznaczony jest na
wskaźniku (6). Podstawę urządzenia (7) należy
ustawić na płaskiej, stabilnej i suchej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na
nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (7) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2-3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Urządzenie można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1) lub
po otwarciu pokrywy (3). W celu otwarcia
pokrywy (3) należy wcisnąć przycisk (2). Nie
należy napełniać dzbanka kiedy stoi na
podstawie. Dzbanek rozpoczyna pracę po
włączeniu przycisku (4) w pozycję „1”. Praca
urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną
umieszczoną we włączniku (4). Dzbanek
wyłącza się automatycznie po zagotowaniu
wody. Pracę urządzenia można przerwać w
dowolnym momencie ustawiając przełącznik (4)
w pozycję „0”.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,

Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧАЙНИК БЕЗ ШНУРА C210
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Сеточный фильтр, носик чайника
2. Открыватель крышки
3. Kрышка
4. Кнопка вкл. + контрольная лампочка
5. Ручка
6. Индикатор уровня воды
7. Вращающаяся подставка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 1.7 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C210 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.5–1.7 л воды. Вращающаяся
подставка (7) должна находиться на ровной и
сухой поверхности. Лишний шнур спрячьте в
подставку. Обратите внимание, чтобы шнур
выходил из подставки (7) специальным
каналом. Перед первым использованием
чайника необходимо закипятить воду, слить
закипячённую воду, процедуру повторить 2–3
раза. Чайник можнo наполнять водой через
носик (1) или же после открытия крышки (3).
Чтобы открыть крышку (3), необходимо
нажать открыватель крышки (2). Не
наполняйте чайника водой, когда чайник
находится на подставке. Чайник начинает
работу после включения кнопки (4) в
положение „1”. Контрольная лампочка (4)
сигнализирует работу чайника. Чайник
выключается автоматически при достижении
максимальной температуры. В любом
моменте можнo выключить чайник вручную,
переводя кнопку (4) в положение „0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать

– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym imbryk wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na płycie grzejnej należy go
regularnie usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,75 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka – 0,1 l octu
– pozostawić roztwór na kilka godzin w
imbryku
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta dzbanka,
FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodować zatkanie filtra
już po kilkunastu gotowaniach. Filtr można
wyjąć i przepłukać lub oczyścić delikatną
szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o parametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– należy zwrócić uwagę na to, by do jednego
obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w

водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.75 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой

ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,

dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej
wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie
użytkowania
– nie napełniać dzbanka ustawionego na
podstawie
– niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej,
lub
osoby
nie
mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że
odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z
instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej
przez
osoby
odpowiedzialne
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta. Lista
serwisów w załączniku oraz na stronie
www.eldom.eu
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi

чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой

odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C220
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik
2. Uchwyt otwierania pokrywy
3. Odchylana pokrywa
4. Wylewka + filtr siatkowy
5. Podstawa
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Uchwyt
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.1,7 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C220 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–1,7 l wody. Podstawę urządzenia
(5) należy ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na
nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (5) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Dzbanek można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (4) lub
po otwarciu pokrywy (3). Pokrywę otwieramy
uchwytem (2). Nie należy napełniać dzbanka
kiedy stoi na podstawie. Minimalna ilość
gotowanej wody to 0,5 l. Maksymalny
dopuszczalny poziom wody (1,7 l) zaznaczony
jest na wskaźniku (6). Dzbanek rozpoczyna
pracę po włączeniu przycisku (1) w pozycję „I”.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧАЙНИК БЕЗ ШНУРА C220
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Кнопка вкл.
2. Открыватель крышки
3. Kрышка
4. Сеточный фильтр, носик чайника
5. подставка
6. Индикатор уровня воды
7. Ручка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 1.7 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C220 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.5–1.7 л воды. Вращающаяся
подставка (5) должна находиться на ровной и
сухой поверхности. Лишний шнур спрячьте в
подставку. Обратите внимание чтобы шнур
выходил из подставки (5) специальным
каналом. Перед первым использованием
чайника необходимо закипятить воду, слить
закипячённую воду, процедуру повторить 2–3
раза. Чайник можнo наполнять водой через
носик (4) или же после открытия крышки (3).
Чтобы открыть крышку (3), необходимо
нажать открыватель крышки (2). Не
наполняйте чайника водой, когда чайник
находится на подставке. Минимaльный
урoвень воды – 0.5 л, максимальный уровень
(1.7 л) показан на индикаторе уровня воды

Praca
urządzenia
sygnalizowana
jest
podświetleniem zbiornika. Dzbanek wyłącza się
automatycznie po zagotowaniu wody. Pracę
urządzenia można przerwać w dowolnym
momencie ustawiając przełącznik (1) w pozycję
„0”.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– czyścić tylko ostudzone i odłączone od sieci
urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym dzbanek wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na grzałce należy go regularnie
usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,5 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka 0,1 l octu i pozostawić
roztwór na kilka godzin
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta dzbanka.

(6). Чайник начинает работу после
включения кнопки (1) в положение „I”.
Контрольная лампочка сигнализирует работу
чайника. Чайник выключается автоматически
при достижении максимальной температуры.
В любом моменте можнo выключить чайник
вручную, переводя кнопку (1) в положение
„0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.5 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой Если камень остался,
необходимо очистить элемент еще раз в
следующий способ:
– влить в чайник 0.5 л уксуса
– закипятить уксус, оставляя в чайнике на ок.
30 мин.
– закипятить уксус еще раз
– вылить уксус, прополоскать чайник чистой
водой
– закипятить 1.5 л воды
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой
– в случае неудаления камня, происходит
более быстрая эксплуатация нагревательного
элемента
– повреждения, возникшие в результате
использования сильных средств для удаления
камня, доступных в продаже, не подлежат
гарантии производителя чайника
– в случае повреждения сетевого шнура,
можно заменить шнур только на шнур

FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodować zatkanie filtra
już po kilkunastu gotowaniach. Filtr można
wyjąć i przepłukać lub oczyścić delikatną
szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o prametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– urządzenie ustawić na płaskiej, suchej i
stabilnej powierzchni
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać wody powyżej poziomu
max na wskaźniku w dzbanku. Przepełnienie
dzbanka grozi niekontrolowanym wypływem
gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem
połączeń elektrycznych i zwarciem)
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
– nie używać na wolnym powietrzu
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę – pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie
użytkowania

специально
приготовленный
(с
соответствующим приготовлением проводов)
ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае

– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– nie wolno używać dzbanka z uszkodzonym
przewodem przyłączeniowym
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C230
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Odchylana pokrywa
4. Wylewka + filtr siatkowy
5. Podstawa
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Uchwyt

повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧАЙНИК БЕЗ ШНУРА C230
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Кнопка вкл.
2. Открыватель крышки
3. Kрышка
4. Сеточный фильтр, носик чайника
5. Подставка
6. Индикатор уровня воды
7. Ручка

DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.1,7 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C230 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,6–1,7 l wody. Podstawę urządzenia
(5) należy ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na
nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (5) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Dzbanek można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (4) lub
po otwarciu pokrywy (3). Pokrywę otwieramy
przyciskiem (2). Nie należy napełniać dzbanka
kiedy stoi na podstawie. Minimalna ilość
gotowanej wody to 0,6 l. Maksymalny
dopuszczalny poziom wody (1,7 l) zaznaczony
jest na wskaźniku (6). Dzbanek rozpoczyna
pracę po włączeniu przycisku (1) w pozycję „I”.
Praca
urządzenia
sygnalizowana
jest
podświetleniem zbiornika. Dzbanek wyłącza się
automatycznie po zagotowaniu wody. Pracę
urządzenia można przerwać w dowolnym
momencie ustawiając przełącznik (1) w pozycję
„0”.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– czyścić tylko ostudzone i odłączone od sieci
urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym dzbanek wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na grzałce należy go regularnie
usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,6 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka 0,1 l octu i pozostawić
roztwór na kilka godzin

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 1.7 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C230 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.6–1.7 л воды. Вращающаяся
подставка (5) должна находиться на ровной и
сухой поверхности. Лишний шнур спрячьте в
подставку. Обратите внимание чтобы шнур
выходил из подставки (5) специальным
каналом. Перед первым использованием
чайника необходимо закипятить воду, слить
закипячённую воду, процедуру повторить 2–3
раза. Чайник можнo наполнять водой через
носик (4) или же после открытия крышки (3).
Чтобы открыть крышку (3), необходимо
нажать открыватель крышки (2). Не
наполняйте чайника водой, когда чайник
находится на подставке. Минимaльный
урoвень воды – 0.6 л, максимальный уровень
(1.7 л) показан на индикаторе уровня воды
(6). Чайник начинает работу после
включения кнопки (1) в положение „I”.
Контрольная лампочка сигнализирует работу
чайника. Чайник выключается автоматически
при достижении максимальной температуры.
В любом моменте можнo выключить чайник
вручную, переводя кнопку (1) в положение
„0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.6 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько

– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta dzbanka.

FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodować zatkanie filtra
już po kilkunastu gotowaniach. Filtr można
wyjąć i przepłukać lub oczyścić delikatną
szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o prametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– urządzenie ustawić na płaskiej, suchej i
stabilnej powierzchni
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem

часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой Если камень остался,
необходимо очистить элемент еще раз в
следующий способ:
– влить в чайник 0.6 л уксуса
– закипятить уксус, оставляя в чайнике на ок.
30 мин.
– закипятить уксус еще раз
– вылить уксус, прополоскать чайник чистой
водой
– закипятить 1.6 л воды
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой
– в случае неудаления камня, происходит
более быстрая эксплуатация нагревательного
элемента
– повреждения, возникшие в результате
использования сильных средств для удаления
камня, доступных в продаже, не подлежат
гарантии производителя чайника
– в случае повреждения сетевого шнура,
можно заменить шнур только на шнур
специально
приготовленный
(с
соответствующим приготовлением проводов)
ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и

– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać wody powyżej poziomu
max na wskaźniku w dzbanku. Przepełnienie
dzbanka grozi niekontrolowanym wypływem
gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem
połączeń elektrycznych i zwarciem)
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
– nie używać na wolnym powietrzu
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę – pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie
użytkowania
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– nie wolno używać dzbanka z uszkodzonym
przewodem przyłączeniowym
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania

короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой

urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C400
OPIS OGÓLNY
1. Wylewka
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Odchylana pokrywa + filtr siatkowy
4. Włącznik
5. Uchwyt
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Zbiornik z podświetleniem LED
8. Obrotowa podstawa
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.1,5 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C400 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–1,5 l wody. Maksymalny i
minimalny poziom wody zaznaczony jest na
wskaźniku (6). Podstawę urządzenia (8) należy
ustawić na płaskiej, stabilnej i suchej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na
nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (8) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Urządzenie można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1) lub
po otwarciu pokrywy (3). W celu otwarcia
pokrywy (3) należy wcisnąć przycisk (2). Nie
należy napełniać dzbanka kiedy stoi na
podstawie. Dzbanek rozpoczyna pracę po
włączeniu przycisku (4) w pozycję „1”. Praca
urządzenia sygnalizowana jest podświetleniem

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧАЙНИК БЕЗ ШНУРА C400
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Носик чайника
2. Открыватель крышки
3. Kрышка + Сеточный фильтр,
4. Кнопка вкл.
5. Ручка
6. Индикатор уровня воды
7. Стеклянная емкость с подсветкой
8. Вращающаяся подставка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 1.5 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C400 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.5–1.5 л воды. Вращающаяся
подставка (8) должна находиться на ровной и
сухой поверхности. Лишний шнур спрячьте в
подставку. Обратите внимание, чтобы шнур
выходил из подставки (8) специальным
каналом. Перед первым использованием
чайника необходимо закипятить воду, слить
закипячённую воду, процедуру повторить 2–3
раза. Чайник можнo наполнять водой через
носик (1) или же после открытия крышки (3).
Чтобы открыть крышку (3), необходимо
нажать открыватель крышки (2). Не
наполняйте чайника водой, когда чайник
находится на подставке. Чайник начинает
работу после включения кнопки (4) в
положение „1”. Индикатор (7) сигнализирует
работу устройства. Чайник выключается

zbiornika
(7).
Dzbanek
wyłącza
się
automatycznie po zagotowaniu wody. Pracę
urządzenia można przerwać w dowolnym
momencie ustawiając przełącznik (4) w pozycję
„0”.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym imbryk wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na płycie grzejnej należy go
regularnie usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,75 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka – 0,1 l octu
– pozostawić roztwór na kilka godzin w
imbryku
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta dzbanka,
FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodować zatkanie filtra
już po kilkunastu gotowaniach.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w

автоматически
при
достижении
максимальной температуры. В любом
моменте можнo выключить чайник вручную,
переводя кнопку (4) в положение „0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.75 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой

ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой

kołek ochronny o parametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– należy zwrócić uwagę na to, by do jednego
obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej
wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie
użytkowania
– nie napełniać dzbanka ustawionego na
podstawie
– niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej,
lub
osoby
nie
mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że
odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z
instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej
przez
osoby
odpowiedzialne
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu

– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой

gwarancji wygasają
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta. Lista
serwisów w załączniku oraz na stronie
www.eldom.eu
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY C40
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik
2. Uchwyt otwierania pokrywy
3. Odchylana pokrywa
4. Wylewka + filtr siatkowy
5. Podstawa
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Uchwyt
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.1,7 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy C40 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–1,7 l wody. Podstawę urządzenia
(5) należy ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej
powierzchni. Przed pierwszym użyciem dzbanka

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чайник без шнура C40
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Кнопка вкл.
2. Открыватель крышки
3. Kрышка
4. Сеточный фильтр, носик чайника
5. подставка
6. Индикатор уровня воды
7. Ручка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 1.7 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник C40 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.5–1.7 л воды. Вращающаяся
подставка (5) должна находиться на ровной и
сухой
поверхности.
Перед
первым

należy 2–3 krotnie zagotować wodę i wylać.
Dzbanek można napełniać bezpośrednio przez
wylewkę (4), lub po otwarciu pokrywy (3).
Pokrywę otwieramy uchwytem (2). Nie należy
napełniać dzbanka kiedy stoi na podstawie.
Minimalna ilość gotowanej wody to 0,5l.
Maksymalny dopuszczalny poziom wody (1,7 l)
zaznaczony jest na wskaźniku (6). Dzbanek
rozpoczyna pracę po włączeniu przycisku (1) w
pozycję „I”. Praca urządzenia sygnalizowana
jest podświetleniem zbiornika. Dzbanek wyłącza
się automatycznie po zagotowaniu wody. Pracę
urządzenia można przerwać w dowolnym
momencie ustawiając przełącznik (1) w pozycję
„0”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– czyścić tylko ostudzone i odłączone od sieci
urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po
czym dzbanek wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na grzałce należy go regularnie
usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,5 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka 0,1 l octu i pozostawić
roztwór na kilka godzin
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta dzbanka,

использованием
чайника
необходимо
закипятить воду, слить закипячённую воду,
процедуру повторить 2–3 раза. Чайник
можнo наполнять водой через носик (4) или
же после открытия крышки (3). Чтобы
открыть крышку (3), необходимо нажать
открыватель крышки (2). Не наполняйте
чайника водой, когда чайник находится на
подставке. Минимaльный урoвень воды – 0.5
л, максимальный уровень (1.7 л) показан на
индикаторе уровня воды (6). Чайник
начинает работу после включения кнопки (1)
в положение „I”. Контрольная лампочка
сигнализирует работу чайника. Чайник
выключается автоматически при достижении
максимальной температуры. В любом
моменте можнo выключить чайник вручную,
переводя кнопку (1) в положение „0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать
водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.5 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой Если камень остался,
необходимо очистить элемент еще раз в
следующий способ:
– влить в чайник 0.5 л уксуса
– закипятить уксус, оставляя в чайнике на ок.
30 мин.
– закипятить уксус еще раз
– вылить уксус, прополоскать чайник чистой
водой
– закипятить 1.5 л воды
– вылить закипяченную воду, прополоскать

FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodać zatkanie filtra już
po kilkunastu gotowaniach. Filtr można wyjąć i
przepłukać lub oczyścić delikatną szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej
należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o prametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– urządzenie ustawić na płaskiej, suchej i
stabilnej powierzchni
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku w dzbanku. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej
wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
– nie używać na wolnym powietrzu
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich

чистой водой
– в случае неудаления камня, происходит
более быстрая эксплуатация нагревательного
элемента
– повреждения, возникшие в результате
использования сильных средств для удаления
камня, доступных в продаже, не подлежат
гарантии производителя чайника
– в случае повреждения сетевого шнура,
можно заменить шнур только на шнур
специально
приготовленный
(с
соответствующим приготовлением проводов)
ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в
розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во

bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę – pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie
użytkowania
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– nie wolno używać dzbanka z uszkodzonym
przewodem przyłączeniowym
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.

время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK BEZPRZEWODOWY CS6
OPIS OGÓLNY
1. Odchylana pokrywa
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Wylewka + filtr siatkowy
4. Obrotowa podstawa
5. Lampka kontrolna
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Uchwyt
8. Włącznik
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– poj.2,0 l
– zabezpieczenie sieci 10 A
– klasa izolacji ochronnej I
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek bezprzewodowy CS6 przeznaczony
jest do gotowania wody. Jednorazowo można
zagotować 0,5–2 l wody. Podstawę urządzenia
(4) należy ustawić na płaskiej i suchej
powierzchni. W podstawie jest miejsce na
nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (4) przez specjalny
rowek by urządzenie stało stabilnie. Przed
pierwszym użyciem dzbanka należy 2–3 krotnie
zagotować wodę i wylać. Czajnik można
napełniać bezpośrednio przez wylewkę (3), lub
po otwarciu pokrywy (1). W celu otwarcia
pokrywy (1) należy wcisnąć przycisk (2). Nie
należy napełniać dzbanka kiedy stoi na
podstawie. Maksymalny dopuszczalny poziom
wody (2,0 l) zaznaczony jest na wskaźniku (6).
Dzbanek rozpoczyna pracę po włączeniu
przycisku (8) w pozycję „1”. Praca urządzenia
sygnalizowana jest lampką kontrolną (5).
Dzbanek wyłącza się automatycznie po
zagotowaniu wody. Pracę urządzenia można
przerwać w dowolnym momencie ustawiając
przełącznik (8) w pozycję „0”.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie,
– zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu
do mycia naczyń,
– osad z wody na wewnętrznych powierzchniach
należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чайник без шнура CS6
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Kрышка
2. Открыватель крышки
3. Сеточный фильтр, носик чайника
4. Вращающаяся подставка
5. Контрольная лампочка
6. Индикатор уровня воды
7. Ручка
8. Кнопка вкл.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем 2.0 л
– защита цепи: 10 A
– класс изоляционной защиты: I
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ
Используйте чайник CS6 тoлько для
кипячения воды. Единовременно можно
кипятить 0.5–2.0 л воды. Вращающаяся
подставка (4) должна находиться на ровной и
сухой поверхности. Лишний шнур спрячьте в
подставку. Обратите внимание, чтобы шнур
выходил из подставки (4) специальным
каналом. Перед первым использованием
чайника необходимо закипятить воду, слить
закипячённую воду, процедуру повторить 2–3
раза. Чайник можнo наполнять водой через
носик (3) или же после открытия крышки (1).
Чтобы открыть крышку (1), необходимо
нажать открыватель крышки (2). Не
наполняйте чайника водой, когда чайник
находится на подставке. Максимальный
допустимый.уровень воды (2.0 л) показан на
индикаторе уровня воды (6). Чайник
начинает работу после включения кнопки (8)
в положение „1”. Контрольная лампочка (5)
сигнализирует работу чайника. Чайник
выключается автоматически при достижении
максимальной температуры. В любом
моменте можнo выключить чайник вручную,
переводя кнопку (8) в положение „0”.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
чистить только холодный чайник
– не погружайте устройство в воду
– поверхность чайника протирать влажной
салфеткой с добавлением средства для мытья
посуды
– в случае появления накипи, для чистки
используйте
влажную
салфетку
с
добавлением уксуса, затем прополоскать

czym imbryk wypłukać czystą wodą
– w przypadku osadzania się kamienia
wapiennego na grzałce należy go regularnie
usuwać w podany niżej sposób:
– zagotować w dzbanku – 0,5 l wody
– wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z
kontaktu
– wlać do dzbanka – 0,1 l octu
– pozostawić roztwór na kilka godzin w
imbryku
– wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze imbryka
czystą wodą W przypadku pozostania kamienia
należy ponowić czyszczenie w następujący
sposób:
– wlać do dzbanka 0,5 l octu
– ocet zagotować i pozostawić gorący w
urządzeniu na około 30 min.
– ocet ponownie zagotować
– wylać ocet, a dzbanek wypłukać czystą wodą
– zagotować w dzbanku wodę w ilości 1 l
– wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka
czystą wodą
– zaniechanie usuwania kamienia z grzałki
powoduje przyśpieszone zużycie elementu
grzejnego dzbanka,
– szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt
agresywnych środków do usuwania kamienia
dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją
producenta imbryka,
– w przypadku uszkodzenia przewodu
przyłączeniowego można go wymienić tylko na
przewód
specjalnie
przygotowany
(z
odpowiednim zakończeniem żył prądowych)
FILTR
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z
siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr
nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie
jego przedostawaniu się do naczynia przy
wlewaniu wody. Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodać zatkanie filtra już
po kilkunastu gotowaniach. Filtr można wyjąć i
przepłukać lub oczyścić delikatną szczotką.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej

водой
–
в
случае
появления
камня
на
нагревательном
элементе,
необходимо
регулярно удалять накипь в следующий
способ:
– закипятить в чайнике 0.5 л воды
– выключить чайник и вытянуть вилку шнура
из розетки питания
– влить в чайник 0.1 л уксуса
– оставить жидкость в чайнике на несколько
часов
– вылить жидкость, прополоскать водой
– закипятить 1 л воды в чайнике
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой Если камень остался,
необходимо очистить элемент еще раз в
следующий способ:
– влить в чайник 0.5 л уксуса
– закипятить уксус, оставляя в чайнике на ок.
30 мин.
– закипятить уксус еще раз
– вылить уксус, прополоскать чайник чистой
водой
– закипятить 1.5 л воды
– вылить закипяченную воду, прополоскать
чистой водой
– в случае неудаления камня, происходит
более быстрая эксплуатация нагревательного
элемента
– повреждения, возникшие в результате
использования сильных средств для удаления
камня, доступных в продаже, не подлежат
гарантии производителя чайника
– в случае повреждения сетевого шнура,
можно заменить шнур только на шнур
специально
приготовленный
(с
соответствующим приготовлением проводов)
ФИЛЬТР
Встроенный в чайник фильтр представляет
собой сетку для задержки частиц накипи.
Фильтр не очищивает воду, предовращает
только попадание частиц накипи в напиток.
Фильтр необходимо регулярно чистить.
Твердая вода может привести к забитию
фильтра после более чем 10 использований
чайника. Фильтр можно прополоскать водой
или чистить мягкой щеткой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочтите данную инструкцию
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции, в

należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w
kołek ochronny o prametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu
– przed włączeniem trzeba upewnić się czy w
dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać
dzbanka bez wody
– nie wolno nalewać powyżej poziomu max na
wskaźniku w dzbanku. Przepełnienie dzbanka
grozi niekontrolowanym wypływem gorącej
wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń
elektrycznych i zwarciem)
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
– dzbanek włączony do sieci lub zawierający
gorącą wodę – pozostawiony bez nadzoru może
być niebezpieczny dla dzieci
– podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w
wodzie
– należy uważać na wydobywającą się z
dzbanka podczas gotowania gorącą parę
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– nie wolno używać dzbanka z uszkodzonym
przewodem przyłączeniowym. W przypadku
uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem
Producenta Lista serwisów w załączniku oraz na
stronie www.eldom.eu
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– dzbanek może być używany tylko z dołączoną,
oryginalną podstawą

розетку с защитой
– ставьте чайник на устойчивую и сухую
поверхность
– перед включением удостовертесь, что в
чайнике находится вода. Не включайте
чайник без воды.
– не залевайте чайник водой выше отметки
максимального уровня. В противном случае
вода будет переливаться за край чайника
(опасность попадания воды на провода и
короткого замыкания)
– не оставлять без присмотра
– Лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– чайник, включенный в сеть или
содержащий гoрячую воду, оставленный без
присмотра – может быть опасен для детей
– во время чистки не погружайте чайник в
воду
– необходимо обращать внимание на пар во
время кипячения воды
– устройство предназначено для бытового
использования,
при
промышленном
использовании, не соответствующему данной
инструкции или не в соответствии с данной
инструкцией
прозводитель
не
несет
ответственности, а устройство не подлежит
гарантии
– не можно применять устройство с
поврежденным сетевым шнуром. В случае
повреждения необходимо обратиться в
сервис центр производителя. Сервис центры
поданы в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– чайник может быть использован только с
оригинальной подставкой
OCHRONA ŚRODOWISKA
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które – прибор изготовлен из материалов, которые
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu могут использованы вторично
lub recyklingowi
– передайте прибор в специализированный
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu, пункт для дальнейшей утилизации
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem

urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WYCISKARKA DO CYTRUSÓW CW2
OPIS OGÓLNY
1. Przewód zasilający
2. Podstawa
3. Pojemnik
4. Trzpień
5. Uchwyt
6. Sitko filtrujące
7. Mniejsza głowica
8. Większa głowica
9. Pokrywa
DANE TECHNICZNE
– moc: 40 W
– pojemność: 1 l
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 15 s
– przerwa przed ponownym rozpoczęciem
pracy: 15 s (nie więcej niż 10 cykli)
OBSŁUGA
Przed pierwszym użyciem należy umyć i
osuszyć elementy wyciskarki (patrz rozdział:
CZYSZCZENIE
I
KONSERWACJA).
Następnie:
– złożyć dokładnie wszystkie elementy:
– pojemnik (3) założyć na podstawę (2) i
przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara
– głowicę (7) połączyć z sitkiem filtrującym i
osadzić na trzpieniu (4)
– rozwinąć przewód (1) owinięty wokół
podstawy urządzenia
– ustawić urządzenie na płaskim, twardym i
stabilnym podłożu
– owoce umyć i przekroić na połówki
– dobrać wielkość głowicy do rozmiaru
owoców. Mniejszą głowicę (7) zakłada się wraz
z sitkiem (6) bezpośrednio na trzpień. Większą
głowicę (8) zakłada się bezpośrednio na
mniejszą (7).
– podłączyć urządzenie do sieci
– wyciskarka uruchomi się automatycznie gdy
naciśnie się owocem na głowicę

ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ
CW 2
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Сетевой шнур
2. Основа
3. Емкость
4. Конус
5. Ручка
6. Решетка
7. Маленькая конусообразная насадка
8. Большая конусообразная насадка
9. Крышка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность 40 Вт
– объем: 1 л
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– допустимое время непрерывной работы: 15
сек.
– интервал между циклами работы – 15 сек.
(не более 10 циклов)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Перед первым использованием необходимо
промыть и высушить детали соковыжималки
(см.раздел УХОД И ЧИСТКА). Затем:
– правильно собрать все элементы:
– емкость (3) установить на основание (2) и
повернуть по часовой стрелке
– насадку (7) соединить с решеткой и
установить на конус (4)
– pазмотать сетевой шнур (1) с основания
– установить устройство на ровной, плоской
и твердой поверхности
– вымойте и разрежьте фрукты на две
половинки
– подобрать размер насадки к размеру
фруктов.
Меньшую
насадкy
(7)
устанавливать с решеткой (6) прямо на конус.
Большая насадка (8) устанавливается на
меньшую (7).
– подсоединить устройство к сети
– прибор автоматически начинает работу при
нажатии фруктом на насадкy.
– фрукт следует отжимать вертикально и

– owoc należy dociskać pionowo i z pewnym
wyczuciem. Dla lepszego efektu zaleca się na
zmianę dociskanie i zwalnianie docisku
– urządzenie posiada mechanizm przełączający
automatycznie kierunek obracania się głowicy
– po zakończeniu pracy należy odłączyć
urządzenie od sieci W przypadku przepełnienia
się sitka na miąższ lub pojemnika na sok należy
przerwać pracę, odłączyć urządzenie od sieci i
oczyścić sitko lub przelać sok do osobnego
pojemnika. Należy przestrzegać czasu pracy
ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy
oraz brak wystarczających przerw w pracy
urządzenia
mogą
doprowadzić
do
nieodwracalnego uszkodzenia silnika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Zaleca się mycie urządzenia zaraz po użyciu.
Urządzenia na należy myć w zmywarkach do
naczyń.
– Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci.
– Podstawy urządzenia nie wolno zanurzać w
wodzie. Czyścić przy pomocy wilgotnej
ściereczki.
– Pozostałe elementy można umyć w ciepłej
wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia.
– Nie czyścić ostrymi, ścierającymi szmatkami
lub gąbkami. Pojemnik (3) można odłączyć od
podstawy przekręcając go przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Głowicę (7) można odłączyć
od sitka (6) odginając delikatnie zaczepy, fot.02.
Elementy sitka rozłączamy odginając zaczepy,
fot.03.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przewód przyłączeniowy należy podłączyć do
gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w
instrukcji,
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,
– urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku
domowego,
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
urządzenia,
– przed włączeniem urządzenia należy się
upewnić czy wszystkie jego elementy są
odpowiednio zamontowane
– nie należy pozostawiać używanego urządzenia
bez nadzoru

контролируя силу отжима. С целью
получения
оптимального
результата
рекомендуем поочередно усилить и ослабить
нажим.
–
устройство
имеет
механизм
автоматического изменения направления
вращения насадки
– после окончания работы, прибор следует
отсоединить от сети. В случае, если решетка
для жмыха или емкость для сока
переполнились, необходимо приостановить
работу устройства, отсоединить устройство
от сети и очистить решетку или перелить сок
в
другую
емкость.
Не
допускается
превышение времени непрерывной работы.
Превышение времени, а также работа без
перерыва
могут
быть
причиной
неисправимых повреждений двигателя.
ВНИМАНИЕ
Рекомендуем промыть устройство сразу же
после использования.
– Отсоединить устройство от сети перед
чисткой.
– Запрещается погружение основания в воду.
Чистить влажной тканью.
– Остальные элементы можно мыть в теплой
воде с добавкой жидкости для мытья посуды.
– Запрещается чистить острыми, жесткими
тканями или губками Емкость (3) можно
отсоединить от основания движением против
часовой стрелки. Насадку (7) можно
отсоединить от решетки слегка отогнув
зацепки, фото 02
Детали решетки отсоединяем слегка отогнув
зацепки, фото 03
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– сетевой шнур следует подсоединить к сети,
параметры
которой
соответствуют
параметрам указанным в данной инструкции,
– запрещается погружение шнура или
прибора в воду,
– только для домашнего использования,
– не использовать на открытом воздухе,
– не оставляйте прибор без присмотра, если
вблизи находятся детей,
– перед подключением убедитесь, что все
части установлены правильно,
– во время работы устройства не следует
оставлять прибора без контроля,
– использовать только с оригинальными
аксессуарами (входят в комплект),

– używać tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami,
– przenosić za pomocą uchwytu (5)
– po zakończeniu pracy oraz przed
czyszczeniem
zawsze
należy
odłączyć
urządzenie od sieci
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy
ciągłej urządzenia
– nie przenosić ani nie przesuwać urządzenia w
trakcie użytkowania
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę
urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz
na stronie www.eldom.eu,
– wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania.
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŻELAZKO Z NAWILŻACZEM DA22N
OPIS OGÓLNY

– переносить только за ручку (5)
– после окончания работы, а также перед
чисткой
всегда
следует
отсоединить
устройство от сети
– лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,
чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность. Обратите внимание, чтобы
дети не игрались с устройством.
– не прикасаться мокрыми руками к
устройству,
– перед чисткой отсоединить устройство от
сети,
– соблюдайте время непрерывной работы,
– во время работы устройства запрещается
передвигать или переносить устройство,
– запрещается использование прибора, если
сетевой шнур поврежден, если прибор упал
или поврежден иначе. Ремонт может быть
произведён только авторизованным сервис
центром. Сервис центры поданы в
приложении и на саите www.eldom.eu
– Запрещаются какие либо поправки или
использование других (не оригинальных)
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– фирма Eldom sp z o.o. не несет
ответственности за возможные повреждения,
возникшие в результате неправильного
использования устройства.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично,
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации.
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования,
– прибор не может быть использован для
коммерческих целей,
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Гарантийные условия нах. в приложении
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
УТЮГ С УВЛАЖНИТЕЛЕМ DA22N
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Dysza spryskiwacza
2. Przycisk spryskiwacza
3. Przycisk uderzenia pary
4. Wlew wody
5. Zbiornik na wodę
6. Uchwyt
7. Pokrętło termostatu
8. Lampka kontrolna
9. Przycisk zwalniający blokadę uchwytu
10. Stopa
DANE TECHNICZNE
– moc: 800 W
– uderzenie pary: 25 g/min.
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem żelazka należy zdjąć
(odkleić) fabryczne zabezpieczenie stopy (10),
rozwinąć całkowicie kabel zasilający oraz
odblokować składany uchwyt (6).
SKŁADANY UCHWYT
Żelazko wyposażone jest w składany uchwyt.
Funkcja ta ułatwia przechowywanie urządzenia
np. w podróży. Uchwyt można złożyć po
wciśnięciu przycisku (9), fot
2. Aby przywrócić jego normalną pozycję pracy
należy odciągnąć go do góry, do usłyszenia
kliknięcia i zablokowania przycisku.
PRASOWANIE BEZ PARY
Ustawić żelazko w pozycji pionowej. Przed
podłączeniem żelazka do sieci lub jego
wyłączeniem termostat (7) należy ustawić w
pozycji „0”. Po włączeniu do sieci i ustawieniu
temperatury zapala się lampka (8). Lampka
gaśnie kiedy wymagana temperatura zostanie
osiągnięta.
PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY
Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją
uderzenia pary możliwe jest tylko przy
ustawionej wysokiej temperaturze. Najwyższa
temperatura oznaczona jest na pokrętle
termostatu (7) czerwonym polem. Przy innych
ustawieniach funkcja parowania nie będzie
działać
prawidłowo,
żelazko
zamiast
produkować parę będzie wylewało wodę, co jest
normalnym objawem i nie podlega naprawie
gwarancyjnej. Podczas początkowej eksploatacji
urządzenia może wydobywać się z niego
nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma
wpływu na jego działanie i szybko mija.

1. Сопло распылителя
2. Кнопка распыления
3. Кнопка парового удара
4. Отверстие для заливки воды
5. Резервуар для воды
6. Ручка
7. Ручка терморегулятора
8. Контрольная лампочка
9. Кнопка разблокировки ручки
10. Подошва
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
– мощность: 800 Вт
– паровой удар: 25 г/мин.
– напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Перед первым использованием утюга
необходимо снять (отклеить) заводскую
защитy с подошвы (10), раскрутить сетевой
шнур и разблокировать складную ручку (6).
СКЛАДНАЯ РУЧКА
Утюг имеет складную ручку. Данная функция
облегчает хранение утюга на прим. во время
путешествия. Ручку можно сложить нажимая
кнопку (9), фото 2 Чтобы вернуть ручку в
стандартное положение работы, необходимо
поднять вверх до момента, когда услышите
звук щелчка и блокировки кнопки.
ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА
Утюг установить в положении вертикальном.
Перед подключением утюга к сети или его
выключением терморегулятор (7) необходимо
установить в положение «0». После
включения в сеть и установки температуры
загорается лампочка (8). Лампочка гаснет,
когда
требуемая
температура
будет
достигнута.
ГЛАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА
Глажение с использованием пара, а также
функция парового удара возможны только
при установленной высокой температуре.
Самая высокая температура обозначена на
регуляторе (7) красным цветом. При
установке других параметров, функция пара
не будет работать правильно, утюг не будет
выбрасывать пар, а будет только выливать
воду, что является нормальным процессом и
не подлежит гарантийному ремонту. Во
время
первоначальной
эксплуатации
устройства оно может издавать безвредный
запах. Это явление не влияет на его работу и
быстро исчезает. ВНИМАНИЕ: Пар очень
горячий. Существует опасность ожога.

NAPEŁNIANIE WODĄ
Przed przystąpieniem do napełniania lub
uzupełniania zbiornika z wodą należy odłączyć
urządzenie od sieci. Do żelazka można wlewać
czystą wodę z kranu o temperaturze pokojowej
lub wodę destylowaną. W żadnym wypadku nie
można wlewać wody mineralnej, nadmiernie
zawapnionej
lub
przeznaczonej
do
akumulatorów. Do napełniania zbiornika żelazka
służy załączony pojemnik przystosowany
kształtem do otworu wlewowego. Nie wolno
wlewać wody do żelazka bezpośrednio z kranu!
Wlewając wodę do żelazka należy pamiętać aby
poziom wody nie przekroczył oznaczenia
„MAX” na zbiorniku (10).
SPRYSKIWACZ
Po napełnieniu zbiornika z wodą można
korzystać z funkcji zraszania, spryskując
miejsca do prasowania za pomocą przycisku (2).
UWAGA. Żelazko turystyczne nie jest
przeznaczone do regularnego użytkowania.
PRAKTYCZNE PORADY
– do żelazka należy używać wody z kranu lub
destylowanej,
–
zmniejszenie
temperatury
pokrętłem
termostatu nie powoduje natychmiastowego jej
zmniejszenia, należy odczekać do ponownego
zapalenia się lampki kontrolnej,
– przy ustawieniu niskiej temperatury należy
prasować bez pary,
– żelazko należy przechowywać odłączone od
sieci, ostudzone i bez wody,
– szczególnie dokładnie należy opróżnić
zbiornik z wodą przed zabraniem żelazka w
podróż. Zaleca się po opróżnieniu pojemnika
odstawienie żelazka na dłuższy czas na
powierzchni wchłaniającej wilgoć tak by
całkowicie pozbyć się resztek wody,
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko
całkowicie wystygnie.
– żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.
– nie wolno czyścić żelazka ostrymi,

Подошва утюга нагревается очень быстро, а
для её охлаждения требуется больше
времени, поэтому не следует к ней
прикасаться.
НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
Перед тем, как начать наливание воды или
дополнение емкости водой, необходимо
прибор отсоединить от сети. В утюг можно
заливать
чистую
воду
комнатной
температуры
из-под
крана
или
дистиллированную воду. Ни в коем случае
нельзя заливать минеральную, слишком
жёсткую
или
предназначенную
для
аккумуляторов
воду.
Для
наполнения
резервуара утюга служит прилагаемая
ёмкость, форма которой приспособлена к
заливному отверстию. Нельзя заливать воду в
утюг непосредственно из крана! Заливая воду
в утюг, необходимо следить за тем, чтобы
уровень воды не превышал отметки «MAX»
на резервуаре (10).
РАСПЫЛИТЕЛЬ
После наполнения резервуара водой можно
пользоваться функцией орошения места для
глажения
при
помощи
кнопки
(2).
ВНИМАНИЕ. Туристический утюг не
предназначен для постоянного пользования
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
– для утюга следует использовать воду из-под
крана или дистиллированную;
– перевод ручки терморегулятора на более
низкую
температуру
не
вызывает
немедленного её снижения, необходимо
подождать, пока контрольная лампочка вновь
загорится;
– при установке низкой температуры следует
гладить без пара,
– утюг хранить отсоединенным от сети,
холодным и без воды,
–
особенно
тщательно
необходимо
опорожнить емкость на воду перед тем как
взять утюг в путешествие. Рекомендуем
после опорожнения емкости, поставить утюг
на более длительное время на поверхность,
поглoщающyю влагу, чтобы полностью
избавиться от остатков воды.
ОЧИСТКА И УХОД
– перед тем, как приступить к очистке,
необходимо вынуть вилку из гнезда и
подождать пока утюг полностью остынет;
– утюг нельзя погружать в воду;
–
нельзя
чистить
утюг
жёсткими,

ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ
można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
– korpus żelazka oraz stopę grzejną należy
przetrzeć wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć
do sucha czystą, suchą szmatką.
WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– upewnić się przed włożeniem wtyczki do
gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce
znamionowej
urządzenia
odpowiadają
parametrom sieci
– żelazko należy podłączyć do gniazda ze
stykiem ochronnym
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „0”,
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– zanim żelazko zostanie schowane należy
odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić
zbiornik z wody. Na czas przechowywania
można owinąć luźno przewód wokół urządzenia.
Zbyt mocne nawinięcie przewodu może
spowodować jego uszkodzenie,
– żelazko należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, w pozycji pionowej aby resztki wody
znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego
poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy
grzejnej,
– przewód zasilający nie może znajdować się
blisko źródeł ciepła,
– przed napełnianiem żelazka wodą należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
– nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru,
gdy jest włączone do sieci,
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo,
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły

абразивными
тканями
или
губками,
поскольку таким образом можно испортить
устройство;
– корпус утюга и нагревательную подошву
следует протереть влажной тряпочкой, затем
вытереть насухо чистой тканью.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым включением ознакомьтесь,
пожалуйста, внимательно с полным текстом
настоящей инструкции;
– перед тем, как вставить вилку в розетку,
необходимо убедиться в том, что данные на
заводском щитке устройства соответствуют
параметрам сети;
– утюг необходимо включить в гнездо с
предохранительным контактом;
– перед подключением и отключением утюга
от сети необходимо установить регулятор
температуры в положение «0»;
– устройство всегда необходимо отключать от
сети, взявшись за вилку, а не за провод
питания;
– перед тем, как убрать утюг, необходимо
подождать, пока он полностью остынет и
вылить воду из резервуара. На время
хранения можно не туго намотать провод на
подставку
утюга.
Слишком
большое
натяжение провода может привести к его
повреждению;
– утюг необходимо хранить в безопасном
месте в вертикальном положении, чтобы
остатки воды, находящиеся в резервуаре,
вытекая из него через отверстия для выхода
пара, не повредили нагревательную подошву;
– провод питания не должен находиться
поблизости от источников тепла;
–
перед
наполнением
утюга
водой
необходимо вынуть вилку из сетевой
розетки;
– нельзя оставлять включённый в сеть утюг
без надзора;
– контакт с горячими металлическим
элементам утюга и нагретым водяным паром
может вызвать ожоги, поэтому необходимо
соблюдать особую осторожность во время
глажения;
– устройство не предназначено для
пользования лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями без
надзора со стороны лица, отвечающего за их
безопасность;

się sprzętem,
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
żelazka,
– nie używać na wolnym powietrzu,
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego,
– żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań,
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „MIN”
– żelazko przeznaczone jest do prasowania
tkanin w pozycji poziomej,
– żelazko musi być używane na stabilnej
powierzchni i na taką odstawiane
– żelazko nie powinno być używane jeżeli
spadło, gdy ma widoczne ślady uszkodzenia lub
jeżeli wycieka z niego woda,
– otworu do napełniania zbiornika wodą nie
wolno otwierać podczas prasowania
– nie używać przycisku uderzenia pary, kiedy
żelazko jest wyłączone lub kiedy podczas
ekspolatacji, pokrętło termostatu nie jest
ustawione na polu czerwonym. Może to
powodować wyciekanie wody z żelazka,
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania
– podczas prasowania nie wolno pozostawiać
żelazka w pozycji poziomej na desce do
prasowania,
– nie wolno używać żelazka z uszkodzonym
przewodem zasilającym,
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta.
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie
modernizacje
lub
stosowanie
nieoryginalnych
części
zamiennych
lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania,
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia,

– не оставляйте детей без надзора поблизости
от утюга;
– не пользуйтесь утюгом на открытом
воздухе;
– не погружайте провод или устройство в
воду;
– перед очисткой необходимо отключить
устройство от сети;
– устройство предназначено только для
домашнего пользования;
– утюг служит только для глажения одежды;
– во время глажения утюг нельзя оставлять в
горизонтальном положении на гладильной
доске;
–
нельзя
пользоваться
утюгом
с
повреждённым проводом питания;
– если провод питания будёт повреждён, его
необходимо
заменить
в
Сервисе
Производителя во избежание опасности;
– ремонт устройства может производить
только авторизованный сервисный пункт
(перечень сервисов – в приложении, а также
на
сайте
www.eldom.eu).
Любая
модернизация или использование других,
кроме оригинальных, запасных частей или
элементов
устройства
запрещается
и
угрожает безопасности эксплуатации;
– фирма «Эльдом Сп.з о.о.» не несёт
ответственности за возможный ущерб,
возникший в результате неправильной
эксплуатации устройства.

OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– lampka kontrolna nie podlega gwarancji
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŻELAZKO Z NAWILŻACZEM DA24C
OPIS OGÓLNY
1. Regulacja natężenia uderzenia pary
2. Przycisk uderzenia pary
3. Przycisk spryskiwacza
4. Uchwyt
5. Kabel zasilający
6. Wlew wody
7. Pokrętło termostatu
8. Lampka kontrolna
9. Dysza spryskiwacza
10. Przycisk samoczyszczenia stopy
11. Zbiornik na wodę
12. Podstawa
13. Stopa ceramiczna
DANE TECHNICZNE
– moc: 1800 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym włączeniem żelazka należy
zdjąć (odkleić) fabryczne zabezpieczenie stopy
(13) oraz rozwinąć całkowicie kabel zasilający
(5).
Podczas
początkowej
eksploatacji
urządzenia może wydobywać się z niego
nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma
wpływu na jego działanie i szybko mija. Przed
włączeniem do sieci należy ustawić żelazko na
podstawie (12), pokrętło termostatu (7) ustawić
w pozycji MIN, a pokrętło regulacji pary (1) w
pozycję (brak parowania). Po włączeniu do sieci
i ustawieniu temperatury zapala się lampka (8).
Lampka gaśnie kiedy wymagana temperatura
zostanie osiągnięta. Temperatura prasowania

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– устройство изготовлено из материалов,
которые можно подвергать повторной
переработке или рециклингу;
–
устройство
необходимо
сдать
на
соответствующий пункт, занимающийся
сбором и рециклингом электрических и
электронных приборов.
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено для личного
пользования в домашнем хозяйстве;
– нельзя использовать устройство для
производственных целей;
– гарантия не распространяется на
контрольную лампочку;
– гарантия утрачивает силу в случае
неправильного обслуживания. Подробные
условия гарантии – в приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВОЙ УТЮГ DA24C
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Регулятор выдачи пара
2. Кнопка удара пары
3. Кнопка распылителя
4. Ручка
5. Шнур сетевой
6. Отверстие для заполнения водой
7. Терморегулятор
8. Контрольная лампочка
9. Отверстие увлажнителя
10. Кнопка самоочистки подошвы
11. Емкость на воду
12. Основание
13. Керамическая подошва
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 1800 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
ПОЛЬЗОВАНИЕ
Перед
первым
включением
утюга
необходимо снять заводскую защитную
пленку c подошвы (13), а также полностью
раскрутить сетевой шнур (5). Во время
начальной эксплуатации может появиться
безопасный запах. Данное явление не влияет
на работу утюга и скоро прекращается. Перед
включением утюга в сеть прибор необходимо
поставить на основание (12), регулятор
термостата установить в позицию MIN, а
регулятор пара (1) в позицию (стоп парa).
После подключения к сети и установления
температуры загорается лампочка (8). Когда
достигнута соответствующая температура,

powinna być dobrana do rodzaju tkaniny. Jeżeli
rodzaj tkaniny jest nieznany należy rozpocząć
prasowanie od najniższej temperatury stopniowo
ją zwiększając aż do uzyskania pozytywnych
rezultatów.
PRASOWANIE BEZ PARY
Ustawić żelazko na podstawie (12). Regulator
pary (1) ustawić w pozycji Przed podłączeniem
żelazka do sieci lub jego wyłączeniem termostat
(7) należy ustawić w pozycji „MIN”.
PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY
Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją
uderzenia pary możliwe jest tylko przy
ustawionej wysokiej temperaturze. Najwyższa
temperatura oznaczona jest na pokrętle
termostatu (7) jako „MAX”. Ilość pary
regulujemy pokrętłem (1).
BRAK PARY
MAŁA ILOŚĆ PARY
DUŻA ILOŚĆ PARY
Dodatkową porcję pary uzyskamy wciskając
przycisk (2).
UWAGA
Para jest gorąca.
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
Stopa żelazka nagrzewa się bardzo szybko
natomiast do jej schłodzenia potrzeba więcej
czasu.
Nie należy jej zatem dotykać.
NAPEŁNIANIE WODĄ
Przed przystąpieniem do napełniania lub
uzupełniania zbiornika z wodą należy upewnić
się, czy wtyczka jest wyjęta z kontaktu oraz czy
regulator parowania (1) ustawiony jest w pozycji
Do żelazka można wlewać czystą wodę z kranu
o
temperaturze
pokojowej
lub
wodę
destylowaną. W żadnym wypadku nie można
wlewać
wody
mineralnej,
nadmiernie
zawapnionej
lub
przeznaczonej
do
akumulatorów. Do napełniania zbiornika żelazka
służy załączony pojemnik przystosowany
kształtem do otworu wlewowego. Nie wolno
wlewać wody do żelazka bezpośrednio z kranu!
Wlewając wodę do żelazka należy pamiętać aby
poziom wody nie przekroczył oznaczenia
„MAX” na zbiorniku (11).
System ANTI DRIP
Funkcja ANTI DRIP zapobiega kapaniu wody
ze stopy żelazka, kiedy temperatura żelazka jest

лампочка гаснет. Температура глажения
должна соответствовать виду ткани. Eсли вы
не знаете состав ткани, глажение необходимо
начать
с
минимальной
температуры,
увеличивая
постепенно
до
момента
достижения желаемых результатов.
ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА
Утюг поставить на основание (12). Регулятор
пара (1) установить в поз. Перед
подключением утюга к сети или же
выключением, термостат (7) необходимо
установить в поз. «MIN».
ПАРOВОЕ ГЛАЖЕНИЕ
Паровое глажение, а также функция удара
пара возможны только при установлении
высокой температуры. Макс. температура
обозначена на регуляторе термостата (7) как
«MAX». Количество пара регулируется
регулятором (1).
БЕЗ ПАРА
УМЕРЕННЫЙ ПАР
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПАР
Дополнительный пар можно получить
нажимая кнопку (2).
ВНИМАНИЕ
ПАР ГОРЯЧИЙ
ОПАСНОСТЬ ОЖОГА
ПОДОШВА
УТЮГА
НАГРЕВАЕТСЯ
ОЧЕНЬ БЫСТРО
НЕОБХОДИМО
ВРЕМЯ,
ЧТОБЫ
ПОДОШВА ОСТЫЛА
HE ПРИКАСАТЬСЯ ПОДОШВЫ
НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
Перед тем как приступить к наполнению
водой или к добавлению воды необходимо
убедится, что штепсель вытянут из розетки, а
также регулятор пара (1) нах.в поз. Утюг
можно использовать с чистой водой из крана
комнатной температуры, а также c
дистиллированной
водой.
Запрещается
вливание минеральной воды, воды с большим
содержанием кальция или воды для
аккумуляторов. C целью наполнения водой
необходимо использовать мерный стаканчик
(входит в комлект), специальной формы.
Запрещается наливание воды прямо из под
крана! Наполняя утюг водой, необходимо
следить, чтобы не налить выше уровня
«MAX» на емкости.
Система ANTI DRIP
Система
ANTI
DRIP
предотвращает
вытекание воды из подошвы, когда

zbyt niska do wytworzenia pary.
SELF CLEANING
Zaleca
się
okresowe
użycie
funkcji
samoczyszczenia stopy SELF CLEAN, która
zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku. W
tym celu:
– napełniamy żelazko wodą (do pełna),
– włączamy do sieci i ustawiamy termostat (7) w
pozycji MAX,
– po zgaśnięciu lampki kontrolnej (8) odłączamy
urządzenie i trzymamy poziomo np. nad
zlewozmywakiem,
– wciskamy przez około minutę przycisk SELF
CLEAN (10) i potrząsamy żelazkiem
– po ostudzeniu żelazka przecieramy stopę
wilgotną
szmatką
aby
usunąć
ew.
zanieszczyszczenia, Woda i para wydobywające
się z żelazka w czasie smooczyszczania są
gorące. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
SPRYSKIWACZ
Po napełnieniu zbiornika z wodą można
korzystać z funkcji zraszania miejsca do
prasowania za pomocą przycisku (3).
PRAKTYCZNE PORADY
– do żelazka należy używać wody z kranu lub
destylowanej,
– żelazko wyposażone jest w podstawkę
pionową (12) umożliwiającą wygodne i stabilne
postawienie,
–
zmniejszenie
tempertatury
pokrętłem
termostatu nie powoduje natychmiastowego jej
zmniejszenia, należy odczekać do ponownego
zapalenia się lampki kontrolnej,
– przy prasowaniu na sucho zbiornik na wodę
może być pusty. Należy sprawdzić, czy regulator
parowania ustawiony jest w pozycji. Można
używać dowolnego zakresu temperatur w
zależności od rodzaju tkaniny. Jeżeli zbiornik na
wodę jest pełny można używać funkcji
spryskiwania,
– żelazko należy przechowywać w pozycji
pionowej odłączone od sieci i ostudzone i bez
wody,
– przy ustawieniu niskiej temperatury należy
prasować bez pary
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko
całkowicie wystygnie.
– żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.
– nie wolno czyścić żelazka ostrymi,

прекращается отпаривание при слишком
низких температурах.
ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ
Рекомендует периодическое производить
самоочистку,
которая
предотвращает
накопление накипи. С этой целью:
– заполнить емкость для воды (макс.
уровень),
– подключить утюг в сеть и установить
термостат (7) в поз. MAX,
– когда погаснет контрольная лампочка (8),
отключить прибор от сети и держать
горизонтально напр. над раковиной,
– нажать кнопку SELF CLEAN придерживая
ок 1 мин. и двигать утюгом вперед и назад,
– когда утюг остынет протереть подошву
влажной тканью и очистить от грязи Вода и
пар испаряющиеся во время самоочистки –
горячие. Опасность ожога
УВЛАЖНЕНИЕ После наполнения емкости
водой
можно
применить
функцию
увлажнения с помощью кнопки (3)
СОВЕТЫ
– необходимо использовать воду из крана или
дистиллированную,
– утюг оснащен вертикальной основой (12),
которая делает возможным удобно и
стабильно поставить прибор,
– уменьшение температуры при помощи
регулятора термостата происходит после
некоторого времени, необходимо подождать,
когда контрольная лампочка загорится снова,
– при глажении без пара емкость может быть
пустой. Необходимо проверить находится ли
регулятор пара в поз.. Можно применять
любую температуру в зависимости от типа
ткани. Если в емкости находится вода, можно
применить функцию увлажнения,
– утюг необходимо хранить в вертикальной
позиции, отключенным от сети, когда остыл
и без воды,
– при установлении низкой температуры
необходимо гладить без пара
ЧИСТКА И УХОД
– перед очисткой отключите утюг от сети и
дайте ему остыть.
– запрещается погружать прибор в воду.
– запрещается чистить прибор острыми
материалами, а также материалами и

ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ
można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
– korpus żelazka oraz stopę grzejną należy
przetrzeć wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć
do sucha czystą, suchą szmatką.
WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– upewnić się przed włożeniem wtyczki do
gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce
znamionowej
urządzenia
odpowiadają
parametrom sieci
– żelazko należy podłączyć do gniazda ze
stykiem ochronnym
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „MIN”,
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– zanim żelazko zostanie schowane należy
odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić
zbiornik z wody. Na czas przechowywania
można owinąć luźno przewód o podstawę
żelazka. Zbyt mocne nawinięcie przewodu może
spowodować jego uszkodzenie,
– żelazko należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, w pozycji pionowej aby resztki wody
znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego
poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy
grzejnej,
– przewód zasilający nie może znajdować się
blisko źródeł ciepła,
– przed napełnianiem żelazka wodą należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
– nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru,
gdy jest włączone do sieci,
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły

губками,
которые
могут
ободрать
поверхность.
Таким
образом
можно
повредить ут.
– корпус утюга, а также подошву необходимо
протирать влажной тканью, затем протереть
сухой, чистой тканью.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации,
–
перед
подключением
к
сети,
удостоверьтесь, что напряжение прибора (см.
маркиров) соответствует напряжению сети
– утюг подключать к сети с защитой
– перед подключением утюга к сети и
отключением от сети регулятор температуры
должен нах.в поз. «MIN».
– при отключении прибора не тянуть за
электрический шнур
– перед тем как убрать утюг, необходимо
удалить оставшуюся воду из резервуара, дать
прибору остыть. При хранении утюга
сетевой шнур можно наматывать вокруг
основания. Тугая намотка может быть
причиной повреждения шнура,
– утюг необходимо хранить в безопасном
месте, в вертикальном положении, так чтобы
оставшаяся в емкости вода, вытекающая
через отверстия, не повредила подошву
– шнур не может находится вблизи
источников тепла
– утюг отключить от сети перед наполнением
водой
– не оставляйте включенный прибор без
присмотра
– при соприкосновении с горячими
металлическими поверхностями утюга или
горячей водой вы можете получить ожог.
Необходимо быть очень осторожным во
время глажения
– лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,
чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность,
– не оставляйте прибор без присмотра возле
детей
– не использовать на открытом воздухе,
– перед чисткой отключить от сети
– только для домашнего использования
– прибор использовать для глажения только

się sprzętem
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci i odczekać do ostygnięcia
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego
– żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań
– żelazko musi być używane na stabilnej
powierzchni i na taką odstawiane
– żelazko przeznaczone jest do prasowania
tkanin w pozycji poziomej
– żelazko nie powinno być używane jeżeli
spadło, gdy ma widoczne ślady uszkodzenia lub
jeżeli wycieka z niego woda
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania
– podczas prasowania nie wolno pozostawiać
żelazka w pozycji poziomej na desce do
prasowania
– nie używać przycisku uderzenia pary, kiedy
żelazko jest wyłączone lub kiedy podczas
ekspolatacji, pokrętło termostatu nie jest
ustwione na na polu czerwonym. Może to
powodować wyciekanie wody z żelazka.
– nie wolno używać żelazka z ukszodzonym
przewodem zasilającym
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta.
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

одежды
– во время работы не оставлять утюг в
горизонтальном положении на гладильной
доске
– запрещается использовать прибор, если
сетевой шнур поврежден
– если сетевой шнур поврежден, во
избежание опасности, шнур необходимо
заменить в сервис центре производителя.
– ремонт может быть произведён только
авторизованным сервис центром (cервис
центры поданы в приложении и на
www.eldom.eu). Запрещаются какие либо
поправки или использование других чем
оригинальные
запасных
частей
или
элементов устройства, что может опасным.
– фирма Eldom sp z o.o. не несет
ответственности за возможные повреждения
возникшие в результате неправильной
эксплуатации

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично,
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации.

GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŻELAZKO Z NAWILŻACZEM DA26A
OPIS OGÓLNY
1. Regulacja natężenia uderzenia pary oraz
funkcja SELF CLEAN
2. Przycisk uderzenia pary
3. Przycisk spryskiwacza
4. Uchwyt
5. Kabel zasilający
6. Wlew wody
7. Pokrętło termostatu
8. Lampka kontrolna
9. Dysza spryskiwacza
10. Zbiornik na wodę
11. Podstawa
12. Stopa „ANODIUM”
DANE TECHNICZNE
– moc: 1600 W
– uderzenie pary: 25 g/min.
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Nowoczesna stopa ANODIUM charakteryzuje
się bardzo dużą odpornością na zarysowania,
nieprzywieralną
powierzchnią,
oraz
doskonałymi właściwościami ślizgowymi. Jest
również łatwa w czyszczeniu. Przed pierwszym
włączeniem żelazka należy zdjąć (odkleić)
fabryczne zabezpieczenie stopy (12) oraz
rozwinąć całkowicie kabel zasilający (5).
Podczas początkowej eksploatacji urządzenia
może wydobywać się z niego nieszkodliwy
zapach. Zjawisko to nie ma wpływu na jego
działanie i szybko mija. Przed włączeniem do
sieci należy ustawić żelazko na podstawie (11),
pokrętło termostatu (7) oraz suwak regulacji
pary (1) ustawić w pozycji „0”, Po włączeniu do
sieci i ustawieniu temperatury zapala się lampka
(8). Lampka gaśnie kiedy wymagana
temperatura zostanie osiągnięta. Temperatura
prasowania powinna być dobrana do rodzaju
tkaniny. Jeżeli rodzaj tkaniny jest nieznany
należy rozpocząć prasowanie od najniższej
temperatury stopniowo ją zwiększając aż do
uzyskania pozytywnych rezultatów.

ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования,
– прибор не может быть использован вне
дома,
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
УТЮГ С УВЛАЖНИТЕЛЕМ DA26A
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1. Регулировка интенсивности парового удара
и Кнопка самоочистки подошвы
2. Кнопка парового удара
3. Кнопка распыления
4. Ручка
5. Кабель питания
6. Отверстие для заливки воды
7. Ручка терморегулятора
8. Контрольная лампочка
9. Сопло распылителя
10. Резервуар для воды
11. Подставка
12. Подошва ANODIUM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
– мощность: 1600 Вт
– паровой удар: 25 г/мин.
– напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Для современного утюга с подошвой
ANODIUM характерна высокая устойчивость
к царапинам, непригорающая поверхность, а
также замечательные показатели скольжения.
Простота
очистки.
Перед
первым
включением утюга необходимо снять
(отклеить)
с
подошвы
заводскую
предохранительную
накладку
(13)
и
полностью размотать кабель питания (5). Во
время
первоначальной
эксплуатации
устройства оно может издавать безвредный
запах. Это явление не влияет на его работу и
быстро исчезает. Перед включением в сеть
необходимо установить утюг на подставке
(11), ручку терморегулятора (7) установить в
положение «MIN», а ручку регулировки пара
(1) – в положение «0» (подача пара закрыта).
Положение
установки
терморегулятора
показывает контрольная лампочка (8). После
включения в сеть и установки температуры
загорается лампочка (8). Лампочка гаснет,
когда
требуемая
температура
будет
достигнута.
Температуру
глажения
необходимо подбирать к виду ткани. Если

PRASOWANIE BEZ PARY
Ustawić żelazko na podstawie (11). Regulator
pary (1) ustawić w pozycji „0”. Przed
podłączeniem żelazka do sieci lub jego
wyłączeniem termostat (7) należy ustawić w
pozycji „0”.
PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY
Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją
uderzenia pary możliwe jest tylko przy
ustawionej wysokiej temperaturze. Najwyższa
temperatura oznaczona jest na pokrętle
termostatu (7) jako „MAX”. Przy innych
ustawieniach funkcja parowania nie będzie
działać prawidłowo. Ilość pary regulujemy
suwakiem (1). Należy uważać aby nie ustawić
suwaka w pozycji „SELF CLEAN”. Dodatkową
porcję pary uzyskamy wciskając przycisk (2).
Dodatkowe
uderzenie
pary
ułatwia
wyprasowanie wyjątkowo opornych zagnieceń.
UWAGA
Para jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo
poparzenia. Stopa żelazka nagrzewa się bardzo
szybko, natomiast do jej schłodzenia potrzeba
więcej czasu. Nie należy jej zatem dotykać.
NAPEŁNIANIE WODĄ
Przed przystąpieniem do napełniania lub
uzupełniania zbiornika z wodą należy upewnić
się, czy wtyczka jest wyjęta z kontaktu oraz czy
regulator parowania (1) ustawiony jest w pozycji
„0”. Do żelazka można wlewać czystą wodę z
kranu o temperaturze pokojowej lub wodę
destylowaną. W żadnym wypadku nie można
wlewać
wody
mineralnej,
nadmiernie
zawapnionej
lub
przeznaczonej
do
akumulatorów. Do napełniania zbiornika żelazka
służy załączony pojemnik przystosowany
kształtem do otworu wlewowego. Nie wolno
wlewać wody do żelazka bezpośrednio z kranu!
Wlewając wodę do żelazka należy pamiętać aby
poziom wody nie przekroczył oznaczenia
„MAX” na zbiorniku (10).
SELF CLEAN
Zaleca
się
okresowe
użycie
funkcji
samoczyszczenia stopy SELF CLEAN, która
zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku. W
tym celu:
– napełnić żelazko wodą (do pełna),
– włączyć do sieci i ustawić termostat (7) w
pozycji „0”,

вид ткани неизвестен
ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА
Установить утюг на подставку (11). Регулятор
пара (1) установить в положение «0». Перед
подключением утюга к сети или его
выключением терморегулятор (7) необходимо
установить в положение «MIN».
ГЛАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА
Глажение с использованием пара, а также
функция парового удара возможны только
при установленной высокой температуре.
Наивысшая температура обозначена на ручке
терморегулятора (7) символом «MAX».
Количество пара регулируется ручкой (1).
Дополнительную порцию пара получают,
нажимая кнопку (2). Дополнительный
паровой удар облегчает глажение очень
трудно поддающихся разглаживанию складо.
ВНИМАНИЕ:
Пар
очень
горячий.
Существует опасность ожога. Подошва утюга
нагревается очень быстро, а для её
охлаждения требуется больше времени,
поэтому не следует к ней прикасаться.
НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
Перед тем, как приступить к наполнению или
пополнению резервуара водой, необходимо
убедиться в том, что вилка вынута из
розетки, а регулятор подачи пара (1)
установлен в положение «0». В утюг можно
заливать
чистую
воду
комнатной
температуры
из-под
крана
или
дистиллированную воду. Ни в коем случае
нельзя заливать минеральную, слишком
жёсткую
или
предназначенную
для
аккумуляторов
воду.
Для
наполнения
резервуара утюга служит прилагаемая
ёмкость, форма которой приспособлена к
заливному отверстию. Нельзя заливать воду в
утюг непосредственно из крана! Заливая воду
в утюг, необходимо следить за тем, чтобы
уровень воды не превышал отметки «MAX»
на резервуаре (10).
SELF CLEAN
Рекомендуется периодически пользоваться
функцией самоочистки подошвы SELF
CLEAN, которая предупреждает осаждение
накипи в утюге. Для этого необходимо:
– наполнить утюг водой (до конца);
– включить утюг в сеть и установить
терморегулятор (7) в положение «MAX»;

– po zgaśnięciu lampki kontrolnej (8) odłączyć
urządzenie i trzymać poziomo np. nad
zlewozmywakiem,
– ustawić suwak (1) na około minutę w pozycję
SELF CLEAN i potrząsnąć żelazkiem
– po ostudzeniu żelazka przetrzeć stopę wilgotną
szmatką aby usunąć ew. zanieszczyszczenia,
Woda i para wydobywające się z żelazka w
czasie smooczyszczania są gorące. Istnieje
niebezpieczeństwo poparzenia.

SPRYSKIWACZ
Po napełnieniu zbiornika z wodą można
korzystać z funkcji zraszania, spryskując
miejsca do prasowania za pomocą przycisku (3).
PRAKTYCZNE PORADY
– do żelazka należy używać wody z kranu lub
destylowanej,
– żelazko wyposażone jest w podstawkę
pionową (11) umożliwiającą wygodne i stabilne
postawienie,
–
zmniejszenie
tempertatury
pokrętłem
termostatu nie powoduje natychmiastowego jej
zmniejszenia, należy odczekać do ponownego
zapalenia się lampki kontrolnej,
– przy prasowaniu na sucho zbiornik na wodę
może być pusty. Należy sprawdzić, czy regulator
parowania ustawiony jest w pozycji „0”. Można
używać dowolnego zakresu temperatur w
zależności od rodzaju tkaniny. Jeżeli zbiornik na
wodę jest pełny można używać funkcji
spryskiwania,
– żelazko należy przechowywać w pozycji
pionowej odłączone od sieci i ostudzone i bez
wody,
– przy ustawieniu niskiej temperatury należy
prasować bez pary
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko
całkowicie wystygnie.
– żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.
– nie wolno czyścić żelazka ostrymi,
ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ
można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
– korpus żelazka oraz stopę grzejną należy
przetrzeć wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć
do sucha czystą, suchą szmatką.

– после того, как контрольная лампочка (8)
погаснет, отключить устройство и держать
его в горизонтальном положении, например,
над раковиной;
– переключатель (1) установить ( около 1
мин.) в положение SELF CLEAN и потрясти
утюгом
– после охлаждения утюга протереть
подошву влажной тряпочкой для удаления
возможных загрязнений., Вода и пар,
выходящие из утюга во время самоочистки,
являются горячими. Существует опасность
ожога.
РАСПЫЛИТЕЛЬ
После наполнения резервуара водой можно
пользоваться функцией орошения места для
глажения при помощи кнопки (3).
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
– для утюга следует использовать воду из-под
крана или дистиллированную;
– утюг снабжён вертикальной подставкой
(11), позволяющей удобно и надёжно его
ставить;
– перевод ручки терморегулятора на более
низкую
температуру
не
вызывает
немедленного её снижения, необходимо
подождать, пока контрольная лампочка вновь
загорится;
– при глажении всухую резервуар для воды
может быть пустым. Необходимо убедиться в
том, что регулятор выпуска пара находится в
положении «0». Можно использовать любой
диапазон температур в зависимости от вида
ткани. Если резервуар для воды полон,
можно пользоваться функцией спрыскивания,
– утюг следует хранить в вертикальном
положении, отключённым от сети и
охлаждённым, без воды;
– при установке низкой температуры следует
гладить без пара.
ОЧИСТКА И УХОД
– перед тем, как приступить к очистке,
необходимо вынуть вилку из гнезда и
подождать, пока утюг полностью остынет;
– утюг нельзя погружать в воду;
–
нельзя
чистить
утюг
жёсткими,
абразивными
тканями
или
губками,
поскольку таким образом можно испортить
устройство;
– корпус утюга и нагревательную подошву
следует протереть влажной тряпочкой, затем
вытереть насухо чистой тканью.

WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– upewnić się przed włożeniem wtyczki do
gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce
znamionowej
urządzenia
odpowiadają
parametrom sieci
– żelazko należy podłączyć do gniazda ze
stykiem ochronnym
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „0”,
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– zanim żelazko zostanie schowane należy
odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić
zbiornik z wody. Na czas przechowywania
można owinąć luźno przewód wokół urządzenia.
Zbyt mocne nawinięcie przewodu może
spowodować jego uszkodzenie,
– żelazko należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, w pozycji pionowej aby resztki wody
znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego
poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy
grzejnej,
– przewód zasilający nie może znajdować się
blisko źródeł ciepła,
– przed napełnianiem żelazka wodą należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
– nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru,
gdy jest włączone do sieci,
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo,
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły
się sprzętem,
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
żelazka,
– nie używać na wolnym powietrzu,
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым включением ознакомьтесь,
пожалуйста, внимательно с полным текстом
настоящей инструкции;
– перед тем, как вставить вилку в розетку,
необходимо убедиться в том, что данные на
заводском щитке устройства соответствуют
параметрам сети;
– утюг необходимо включить в гнездо с
предохранительным контактом;
– перед подключением и отключением утюга
от сети необходимо установить регулятор
температуры в положение «0»;
– устройство всегда необходимо отключать от
сети, взявшись за вилку, а не за провод
питания;
– перед тем, как убрать утюг, необходимо
подождать, пока он полностью остынет и
вылить воду из резервуара. На время
хранения можно не туго намотать провод на
подставку
утюга.
Слишком
большое
натяжение провода может привести к его
повреждению;
– утюг необходимо хранить в безопасном
месте в вертикальном положении, чтобы
остатки воды, находящиеся в резервуаре,
вытекая из него через отверстия для выхода
пара, не повредили нагревательную подошву;
– провод питания не должен находиться
поблизости от источников тепла;
–
перед
наполнением
утюга
водой
необходимо вынуть вилку из сетевой
розетки;
– нельзя оставлять включённый в сеть утюг
без надзора;
– контакт с горячими металлическим
элементам утюга и нагретым водяным паром
может вызвать ожоги, поэтому необходимо
соблюдать особую осторожность во время
глажения;
– устройство не предназначено для
пользования лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями без
надзора со стороны лица, отвечающего за их
безопасность;
– не оставляйте детей без надзора поблизости
от утюга;
– не пользуйтесь утюгом на открытом
воздухе;
– не погружайте провод или устройство в
воду;

– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego,
– żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań,
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „MIN”
– żelazko przeznaczone jest do prasowania
tkanin w pozycji poziomej,
– żelazko musi być używane na stabilnej
powierzchni i na taką odstawiane
– żelazko nie powinno być używane jeżeli
spadło, gdy ma widoczne ślady uszkodzenia lub
jeżeli wycieka z niego woda,
– otworu do napełniania zbiornika wodą nie
wolno otwierać podczas prasowania
– nie używać przycisku uderzenia pary, kiedy
żelazko jest wyłączone lub kiedy podczas
ekspolatacji, pokrętło termostatu nie jest
ustawione na polu czerwonym. Może to
powodować wyciekanie wody z żelazka,
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania
– podczas prasowania nie wolno pozostawiać
żelazka w pozycji poziomej na desce do
prasowania,
– nie wolno używać żelazka z uszkodzonym
przewodem zasilającym,
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta.
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie
modernizacje
lub
stosowanie
nieoryginalnych
części
zamiennych
lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania,
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia,
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem

– перед очисткой необходимо отключить
устройство от сети;
– устройство предназначено только для
домашнего пользования;
– утюг служит только для глажения одежды;
– во время глажения утюг нельзя оставлять в
горизонтальном положении на гладильной
доске;
–
нельзя
пользоваться
утюгом
с
повреждённым проводом питания;
– если провод питания будёт повреждён, его
необходимо
заменить
в
Сервисе
Производителя во избежание опасности;
– ремонт устройства может производить
только авторизованный сервисный пункт
(перечень сервисов – в приложении, а также
на
сайте
www.eldom.eu).
Любая
модернизация или использование других,
кроме оригинальных, запасных частей или
элементов
устройства
запрещается
и
угрожает безопасности эксплуатации;
– фирма «Эльдом Сп.з о.о.» не несёт
ответственности за возможный ущерб,
возникший в результате неправильной
эксплуатации устройства.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– устройство изготовлено из материалов,
которые можно подвергать повторной
переработке или рециклингу;
–
устройство
необходимо
сдать
на
соответствующий пункт, занимающийся

urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– lampka kontrolna nie podlega gwarancji
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŻELAZKO Z NAWILŻACZEM DA27
OPIS OGÓLNY
1. Regulacja natężenia uderzenia pary
2. Przycisk uderzenia pary
3. Przycisk spryskiwacza
4. Uchwyt
5. Kabel zasilający
6. Wlew wody
7. Pokrętło termostatu
8. Lampka kontrolna
9. Dysza spryskiwacza
10. Przycisk samoczyszczenia stopy
11. Zbiornik na wodę
12. Podstawa
13. Stopa
DANE TECHNICZNE
– moc: 1600 W
– uderzenie pary: 25 g/min.
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym włączeniem żelazka należy
zdjąć (odkleić) fabryczne zabezpieczenie stopy
(13) oraz rozwinąć całkowicie kabel zasilający
(5).
Podczas
początkowej
eksploatacji
urządzenia może wydobywać się z niego
nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma
wpływu na jego działanie i szybko mija. Przed
włączeniem do sieci należy ustawić żelazko na
podstawie (12), pokrętło termostatu (7) oraz
suwak regulacji pary (1) ustawić w pozycji „0”,
Po włączeniu do sieci i ustawieniu temperatury
zapala się lampka (8). Lampka gaśnie kiedy
wymagana temperatura zostanie osiągnięta.
Temperatura prasowania powinna być dobrana
do rodzaju tkaniny. Jeżeli rodzaj tkaniny jest
nieznany należy rozpocząć prasowanie od
najniższej temperatury stopniowo ją zwiększając
aż do uzyskania pozytywnych rezultatów.

сбором и рециклингом электрических и
электронных приборов.
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено для личного
пользования в домашнем хозяйстве;
– нельзя использовать устройство для
производственных целей;
– гарантия не распространяется на
контрольную лампочку;
– гарантия утрачивает силу в случае
неправильного обслуживания. Подробные
условия гарантии – в приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
УТЮГ С УВЛАЖНИТЕЛЕМ DA27
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1. Регулировка интенсивности парового удара
2. Кнопка парового удара
3. Кнопка распыления
4. Ручка
5. Кабель питания
6. Отверстие для заливки воды
7. Ручка терморегулятора
8. Контрольная лампочка
9. Сопло распылителя
10. Кнопка самоочистки подошвы
11. Резервуар для воды
12. Подставка
13. Подошва
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
– мощность: 1600 Вт
– паровой удар: 25 г/мин.
– напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Перед
первым
включением
утюга
необходимо снять (отклеить) с подошвы
заводскую предохранительную накладку (13)
и полностью размотать кабель питания (5).
Во время первоначальной эксплуатации
устройства оно может издавать безвредный
запах. Это явление не влияет на его работу и
быстро исчезает. Перед включением в сеть
необходимо установить утюг на подставке
(12), ручку терморегулятора (7) установить в
положение «MIN», а ручку регулировки пара
(1) – в положение «0» (подача пара закрыта).
Положение
установки
терморегулятора
показывает контрольная лампочка (8). После
включения в сеть и установки температуры
загорается лампочка (8). Лампочка гаснет,
когда
требуемая
температура
будет
достигнута.
Температуру
глажения
необходимо подбирать к виду ткани. Если

PRASOWANIE BEZ PARY
Ustawić żelazko na podstawie (12). Regulator
pary (1) ustawić w pozycji „0”. Przed
podłączeniem żelazka do sieci lub jego
wyłączeniem termostat (7) należy ustawić w
pozycji „0”.
PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY
Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją
uderzenia pary możliwe jest tylko przy
ustawionej wysokiej temperaturze. Najwyższa
temperatura oznaczona jest na pokrętle
termostatu (7) jako „MAX”. Przy innych
ustawieniach funkcja parowania nie będzie
działać prawidłowo. Ilość pary regulujemy
suwakiem (1). Dodatkową porcję pary
uzyskamy wciskając przycisk (2). Dodatkowe
uderzenie
pary
ułatwia
wyprasowanie
wyjątkowo opornych zagnieceń.
UWAGA
Para jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo
poparzenia. Stopa żelazka nagrzewa się bardzo
szybko, natomiast do jej schłodzenia potrzeba
więcej czasu. Nie należy jej zatem dotykać.
NAPEŁNIANIE WODĄ
Przed przystąpieniem do napełniania lub
uzupełniania zbiornika z wodą należy upewnić
się, czy wtyczka jest wyjęta z kontaktu oraz czy
regulator parowania (1) ustawiony jest w pozycji
„0”. Do żelazka można wlewać czystą wodę z
kranu o temperaturze pokojowej lub wodę
destylowaną. W żadnym wypadku nie można
wlewać
wody
mineralnej,
nadmiernie
zawapnionej
lub
przeznaczonej
do
akumulatorów. Do napełniania zbiornika żelazka
służy załączony pojemnik przystosowany
kształtem do otworu wlewowego. Nie wolno
wlewać wody do żelazka bezpośrednio z kranu!
Wlewając wodę do żelazka należy pamiętać aby
poziom wody nie przekroczył oznaczenia
„MAX” na zbiorniku (11).
SELF CLEAN
Zaleca
się
okresowe
użycie
funkcji
samoczyszczenia stopy SELF CLEAN, która
zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku. W
tym celu:
– napełnić żelazko wodą (do pełna),

вид ткани неизвестен, необходимо начинать
глажение с самой низкой температуры,
постепенно увеличивая её вплоть до момента
достижения требуемого результата.
ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА
Установить утюг на подставку (12).
Регулятор пара (1) установить в положение
«0». Перед подключением утюга к сети или
его выключением терморегулятор (7)
необходимо установить в положение «0».
ГЛАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА
Глажение с использованием пара, а также
функция парового удара возможны только
при установленной высокой температуре.
Наивысшая температура обозначена на ручке
терморегулятора (7) символом «MAX».
Количество пара регулируется ручкой (1).
Дополнительную порцию пара получают,
нажимая кнопку (2). Дополнительный
паровой удар (80 г/мин.) облегчает глажение
очень трудно поддающихся разглаживанию
складо.
ВНИМАНИЕ:
Пар
очень
горячий.
Существует опасность ожога. Подошва утюга
нагревается очень быстро, а для её
охлаждения требуется больше времени,
поэтому не следует к ней прикасаться.
НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
Перед тем, как приступить к наполнению или
пополнению резервуара водой, необходимо
убедиться в том, что вилка вынута из
розетки, а регулятор подачи пара (1)
установлен в положение «0». В утюг можно
заливать
чистую
воду
комнатной
температуры
из-под
крана
или
дистиллированную воду. Ни в коем случае
нельзя заливать минеральную, слишком
жёсткую
или
предназначенную
для
аккумуляторов
воду.
Для
наполнения
резервуара утюга служит прилагаемая
ёмкость, форма которой приспособлена к
заливному отверстию. Нельзя заливать воду в
утюг непосредственно из крана! Заливая воду
в утюг, необходимо следить за тем, чтобы
уровень воды не превышал отметки «MAX»
на резервуаре (11).
SELF CLEAN
Рекомендуется периодически пользоваться
функцией самоочистки подошвы SELF
CLEAN, которая предупреждает осаждение
накипи в утюге. Для этого необходимо:
– наполнить утюг водой (до конца);

– włączyć do sieci i ustawić termostat (7) w
pozycji „0”,
– po zgaśnięciu lampki kontrolnej (8) odłączyć
urządzenie i trzymać poziomo np. nad
zlewozmywakiem,
– wciskamy przez około minutę przycisk SELF
CLEAN (10) i potrząsamy żelazkiem
– po ostudzeniu żelazka przetrzeć stopę wilgotną
szmatką aby usunąć ew. zanieszczyszczenia,
Woda i para wydobywające się z żelazka w
czasie smooczyszczania są gorące. Istnieje
niebezpieczeństwo poparzenia.

SPRYSKIWACZ
Po napełnieniu zbiornika z wodą można
korzystać z funkcji zraszania, spryskując
miejsca do prasowania za pomocą przycisku (3).
PRAKTYCZNE PORADY
– do żelazka należy używać wody z kranu lub
destylowanej,
– żelazko wyposażone jest w podstawkę
pionową (12) umożliwiającą wygodne i stabilne
postawienie,
–
zmniejszenie
tempertatury
pokrętłem
termostatu nie powoduje natychmiastowego jej
zmniejszenia, należy odczekać do ponownego
zapalenia się lampki kontrolnej,
– przy prasowaniu na sucho zbiornik na wodę
może być pusty. Należy sprawdzić, czy regulator
parowania ustawiony jest w pozycji „0”. Można
używać dowolnego zakresu temperatur w
zależności od rodzaju tkaniny. Jeżeli zbiornik na
wodę jest pełny można używać funkcji
spryskiwania,
– żelazko należy przechowywać w pozycji
pionowej odłączone od sieci i ostudzone i bez
wody,
– przy ustawieniu niskiej temperatury należy
prasować bez pary
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko
całkowicie wystygnie.
– żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.
– nie wolno czyścić żelazka ostrymi,
ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ
można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
– korpus żelazka oraz stopę grzejną należy
przetrzeć wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć

– включить утюг в сеть и установить
терморегулятор (7) в положение «MAX»;
– после того, как контрольная лампочка (8)
погаснет, отключить устройство и держать
его в горизонтальном положении, например,
над раковиной;
– держать нажатой в течение примерно одной
минуты к нопку SELF CLEAN (10),
встряхивая утюг;
– после охлаждения утюга протереть
подошву влажной тряпочкой для удаления
возможных загрязнений., Вода и пар,
выходящие из утюга во время самоочистки,
являются горячими. Существует опасность
ожога.
РАСПЫЛИТЕЛЬ
После наполнения резервуара водой можно
пользоваться функцией орошения места для
глажения при помощи кнопки (3).
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
– для утюга следует использовать воду из-под
крана или дистиллированную;
– утюг снабжён вертикальной подставкой
(12), позволяющей удобно и надёжно его
ставить;
– перевод ручки терморегулятора на более
низкую
температуру
не
вызывает
немедленного её снижения, необходимо
подождать, пока контрольная лампочка вновь
загорится;
– при глажении всухую резервуар для воды
может быть пустым. Необходимо убедиться в
том, что регулятор выпуска пара находится в
положении «0». Можно использовать любой
диапазон температур в зависимости от вида
ткани. Если резервуар для воды полон,
можно пользоваться функцией спрыскивания,
– утюг следует хранить в вертикальном
положении, отключённым от сети и
охлаждённым, без воды;
– при установке низкой температуры следует
гладить без пара.
ОЧИСТКА И УХОД
– перед тем, как приступить к очистке,
необходимо вынуть вилку из гнезда и
подождать, пока утюг полностью остынет;
– утюг нельзя погружать в воду;
–
нельзя
чистить
утюг
жёсткими,
абразивными
тканями
или
губками,
поскольку таким образом можно испортить
устройство;
– корпус утюга и нагревательную подошву

do sucha czystą, suchą szmatką.
WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– upewnić się przed włożeniem wtyczki do
gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce
znamionowej
urządzenia
odpowiadają
parametrom sieci
– żelazko należy podłączyć do gniazda ze
stykiem ochronnym
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „0”,
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– zanim żelazko zostanie schowane należy
odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić
zbiornik z wody. Na czas przechowywania
można owinąć luźno przewód wokół urządzenia.
Zbyt mocne nawinięcie przewodu może
spowodować jego uszkodzenie,
– żelazko należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, w pozycji pionowej aby resztki wody
znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego
poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy
grzejnej,
– przewód zasilający nie może znajdować się
blisko źródeł ciepła,
– przed napełnianiem żelazka wodą należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
– nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru,
gdy jest włączone do sieci,
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo,
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły
się sprzętem,
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
żelazka,
– nie używać na wolnym powietrzu,

следует протереть влажной тряпочкой, затем
вытереть насухо чистой тканью.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым включением ознакомьтесь,
пожалуйста, внимательно с полным текстом
настоящей инструкции;
– перед тем, как вставить вилку в розетку,
необходимо убедиться в том, что данные на
заводском щитке устройства соответствуют
параметрам сети;
– утюг необходимо включить в гнездо с
предохранительным контактом;
– перед подключением и отключением утюга
от сети необходимо установить регулятор
температуры в положение «MIN»;
– устройство всегда необходимо отключать от
сети, взявшись за вилку, а не за провод
питания;
– перед тем, как убрать утюг, необходимо
подождать, пока он полностью остынет и
вылить воду из резервуара. На время
хранения можно не туго намотать провод на
подставку
утюга.
Слишком
большое
натяжение провода может привести к его
повреждению;
– утюг необходимо хранить в безопасном
месте в вертикальном положении, чтобы
остатки воды, находящиеся в резервуаре,
вытекая из него через отверстия для выхода
пара, не повредили нагревательную подошву;
– провод питания не должен находиться
поблизости от источников тепла;
–
перед
наполнением
утюга
водой
необходимо вынуть вилку из сетевой
розетки;
– нельзя оставлять включённый в сеть утюг
без надзора;
– контакт с горячими металлическим
элементам утюга и нагретым водяным паром
может вызвать ожоги, поэтому необходимо
соблюдать особую осторожность во время
глажения;
– устройство не предназначено для
пользования лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями без
надзора со стороны лица, отвечающего за их
безопасность;
– не оставляйте детей без надзора поблизости
от утюга;
– не пользуйтесь утюгом на открытом
воздухе;

– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego,
– żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań,
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „MIN”
– żelazko przeznaczone jest do prasowania
tkanin w pozycji poziomej,
– żelazko musi być używane na stabilnej
powierzchni i na taką odstawiane
– żelazko nie powinno być używane jeżeli
spadło, gdy ma widoczne ślady uszkodzenia lub
jeżeli wycieka z niego woda,
– otworu do napełniania zbiornika wodą nie
wolno otwierać podczas prasowania
– nie używać przycisku uderzenia pary, kiedy
żelazko jest wyłączone lub kiedy podczas
ekspolatacji, pokrętło termostatu nie jest
ustawione na polu czerwonym. Może to
powodować wyciekanie wody z żelazka,
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania
– podczas prasowania nie wolno pozostawiać
żelazka w pozycji poziomej na desce do
prasowania,
– nie wolno używać żelazka z uszkodzonym
przewodem zasilającym,
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta.
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie
modernizacje
lub
stosowanie
nieoryginalnych
części
zamiennych
lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania,
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia,
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,

– не погружайте провод или устройство в
воду;
– перед очисткой необходимо отключить
устройство от сети;
– устройство предназначено только для
домашнего пользования;
– утюг служит только для глажения одежды;
– во время глажения утюг нельзя оставлять в
горизонтальном положении на гладильной
доске;
–
нельзя
пользоваться
утюгом
с
повреждённым проводом питания;
– если провод питания будёт повреждён, его
необходимо
заменить
в
Сервисе
Производителя во избежание опасности;
– ремонт устройства может производить
только авторизованный сервисный пункт
( перечень сервисов – в приложении, а также
на
сайте
www.eldom.eu).
Любая
модернизация или использование других,
кроме оригинальных, запасных частей или
элементов
устройства
запрещается
и
угрожает безопасности эксплуатации;
– фирма «Эльдом Сп.з о.о.» не несёт
ответственности за возможный ущерб,
возникший в результате неправильной
эксплуатации устройства.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– устройство изготовлено из материалов,
которые можно подвергать повторной
переработке или рециклингу;

– należy je przekazać do odpowiedniego punktu, –
устройство
необходимо
сдать
на
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem соответствующий пункт, занимающийся
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
сбором и рециклингом электрических и
электронных приборов.
GWARANCJA
ГАРАНТИЯ
– urządzenie przeznaczone jest do użytku – устройство предназначено для личного
prywatnego w gospodarstwie domowym,
пользования в домашнем хозяйстве;
– nie może być używane do celów zawodowych, – нельзя использовать устройство для
– lampka kontrolna nie podlega gwarancji
производственных целей;
– gwarancja traci ważność w przypadku – гарантия не распространяется на
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki контрольную лампочку;
gwarancji w załączniku.
– гарантия утрачивает силу в случае
неправильного обслуживания. Подробные
условия гарантии – в приложении.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ŻELAZKO Z NAWILŻACZEM DA28C
УТЮГ С УВЛАЖНИТЕЛЕМ DA28C
OPIS OGÓLNY
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1. Regulacja natężenia pary
1. Регулировка интенсивности парового удара
2. Przycisk uderzenia pary
2. Кнопка парового удара
3. Przycisk spryskiwacza
3. Кнопка распыления
4. Uchwyt
4. Ручка
5. Kabel zasilający
5. Кабель питания
6. Wlew wody
6. Отверстие для заливки воды
7. Pokrętło termostatu
7. Ручка терморегулятора
8. Lampka kontrolna
8. Контрольная лампочка
9. Dysza spryskiwacza
9. Сопло распылителя
10. Przycisk samoczyszczenia stopy
10. Кнопка самоочистки подошвы
11. Zbiornik na wodę
11. Резервуар для воды
12. Podstawa
12. Подошва
13. Stopa
DANE TECHNICZNE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
– moc: 2200 W
– мощность: 2 200 Вт
– uderzenie pary: 25 g/min.
– паровой удар: 25 г/мин.
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Przed pierwszym włączeniem żelazka należy Перед
первым
включением
утюга
rozwinąć całkowicie kabel zasilający (5). необходимо размотать кабель питания (5). Во
Podczas początkowej eksploatacji urządzenia время
первоначальной
эксплуатации
może wydobywać się z niego nieszkodliwy устройства оно может издавать безвредный
zapach. Zjawisko to nie ma wpływu na jego запах. Это явление не влияет на его работу и
działanie i szybko mija. Przed włączeniem do быстро исчезает. Перед включением в сеть
sieci należy ustawić żelazko na podstawie (12), необходимо установить утюг на подставке
pokrętło termostatu (7) ustawić w pozycji „0”, a (12), ручку терморегулятора (7) установить в
pokrętło regulacji pary (1) w pozycję „0” (brak положение «0», а ручку регулировки пара (1)
parowania). Pozycję ustawienia termostatu – в положение «0» (подача пара закрыта).
wyznacza lampka kontrolna (8). Po włączeniu Положение
установки
терморегулятора
do sieci i ustawieniu temperatury zapala się показывает контрольная лампочка (8). После
lampka (8). Lampka gaśnie kiedy wymagana включения в сеть и установки температуры
temperatura zostanie osiągnięta. Temperatura загорается лампочка (8). Лампочка гаснет,
prasowania powinna być dobrana do rodzaju когда
требуемая
температура
будет
tkaniny. Jeżeli rodzaj tkaniny jest nieznany достигнута.
Температуру
глажения
należy rozpocząć prasowanie od najniższej необходимо подбирать к виду ткани. Если

temperatury stopniowo ją zwiększając aż do вид ткани неизвестен, необходимо начинать
uzyskania pozytywnych rezultatów.
глажение с самой низкой температуры,
постепенно увеличивая её вплоть до момента
достижения требуемого результата.
PRASOWANIE BEZ PARY
ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА
Ustawić żelazko na podstawie (12). Regulator Установить утюг на подставку (12).
pary (1) ustawić w pozycji „0”. Przed Регулятор пара (1) установить в положение
podłączeniem żelazka do sieci lub jego «0». Перед подключением утюга к сети или
wyłączeniem termostat (7) należy ustawić w его выключением терморегулятор (7)
pozycji „0”.
необходимо установить в положение «0».
PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY
ГЛАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА
Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją Глажение с использованием пара, а также
uderzenia pary możliwe jest tylko przy функция парового удара возможны только
ustawionej wysokiej temperaturze. Najwyższa при установленной высокой температуре.
temperatura oznaczona jest na pokrętle Наивысшая температура обозначена на ручке
termostatu (7) jako „MAX”. Ilość pary терморегулятора (7) символом «MAX».
regulujemy pokrętłem (1). Dodatkową porcję Количество пара регулируется ручкой (1).
pary uzyskamy wciskając przycisk (2). Дополнительную порцию пара получают,
Dodatkowe
uderzenie
pary
ułatwia нажимая кнопку (2). Дополнительный
wyprasowanie wyjątkowo opornych zagnieceń. паровой удар облегчает глажение очень
трудно поддающихся разглаживанию складо.
UWAGA
ВНИМАНИЕ:
Пар
очень
горячий.
Para jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo Существует опасность ожога. Подошва утюга
poparzenia. Stopa żelazka nagrzewa się bardzo нагревается очень быстро, а для её
szybko, natomiast do jej schłodzenia potrzeba охлаждения требуется больше времени,
więcej czasu. Nie należy jej zatem dotykać.
поэтому не следует к ней прикасаться.
NAPEŁNIANIE WODĄ
НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
Przed przystąpieniem do napełniania lub Перед тем, как приступить к наполнению или
uzupełniania zbiornika z wodą należy upewnić пополнению резервуара водой, необходимо
się, czy wtyczka jest wyjęta z kontaktu oraz czy убедиться в том, что вилка вынута из
regulator parowania (1) ustawiony jest w pozycji розетки, а регулятор подачи пара (1)
„0”. Do żelazka można wlewać czystą wodę z установлен в положение «0». В утюг можно
kranu o temperaturze pokojowej lub wodę заливать
чистую
воду
комнатной
destylowaną. W żadnym wypadku nie można температуры
из-под
крана
или
wlewać
wody
mineralnej,
nadmiernie дистиллированную воду. Ни в коем случае
zawapnionej
lub
przeznaczonej
do нельзя заливать минеральную, слишком
akumulatorów. Do napełniania zbiornika żelazka жёсткую
или
предназначенную
для
służy załączony pojemnik przystosowany аккумуляторов
воду.
Для
наполнения
kształtem do otworu wlewowego. Nie wolno резервуара утюга служит прилагаемая
wlewać wody do żelazka bezpośrednio z kranu! ёмкость, форма которой приспособлена к
Wlewając wodę do żelazka należy pamiętać aby заливному отверстию. Нельзя заливать воду в
poziom wody nie przekroczył oznaczenia утюг непосредственно из крана! Заливая воду
„MAX” na zbiorniku (11).
в утюг, необходимо следить за тем, чтобы
уровень воды не превышал отметки «MAX»
на резервуаре (11).
System ANTI DRIP
Система ANTI DRIP
Funkcja ANTI DRIP zapobiega kapaniu wody Функция
ANTI
DRIP
предупреждает
ze stopy żelazka, kiedy temperatura żelazka jest проникновение наружу капель воды из
zbyt niska do wytworzenia pary.
подошвы утюга, когда температура утюга
слишком низка для парообразования.
SELF CLEAN
SELF CLEAN
Zaleca
się
okresowe
użycie
funkcji Рекомендуется периодически пользоваться

samoczyszczenia stopy SELF CLEAN, która
zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku. W
tym celu:
– napełniamy żelazko wodą (do pełna),
– włączamy do sieci i ustawiamy termostat (7) w
pozycji MAX,
– po zgaśnięciu lampki kontrolnej (8) odłączamy
urządzenie i trzymamy poziomo np. nad
zlewozmywakiem,
– wciskamy przez około minutę przycisk SELF
CLEAN (10) i potrząsamy żelazkiem
– po ostudzeniu żelazka przecieramy stopę
wilgotną
szmatką
aby
usunąć
ew.
zanieszczyszczenia, Woda i para wydobywające
się z żelazka w czasie smooczyszczania są
gorące. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

SPRYSKIWACZ
Po napełnieniu zbiornika z wodą można
korzystać z funkcji zraszania miejsca do
prasowania za pomocą przycisku (3).
PRAKTYCZNE PORADY
– do żelazka należy używać wody z kranu lub
destylowanej,
– żelazko wyposażone jest w podstawkę
pionową (12) umożliwiającą wygodne i stabilne
postawienie,
–
zmniejszenie
tempertatury
pokrętłem
termostatu nie powoduje natychmiastowego jej
zmniejszenia, należy odczekać do ponownego
zapalenia się lampki kontrolnej,
– przy prasowaniu na sucho zbiornik na wodę
może być pusty. Należy sprawdzić, czy regulator
parowania ustawiony jest w pozycji „0”. Można
używać dowolnego zakresu temperatur w
zależności od rodzaju tkaniny. Jeżeli zbiornik na
wodę jest pełny można używać funkcji
spryskiwania,
– żelazko należy przechowywać w pozycji
pionowej odłączone od sieci i ostudzone i bez
wody,
– przy ustawieniu niskiej temperatury należy
prasować bez pary
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko
całkowicie wystygnie.
– żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.
– nie wolno czyścić żelazka ostrymi,

функцией самоочистки подошвы SELF
CLEAN, которая предупреждает осаждение
накипи в утюге. Для этого необходимо:
– наполнить утюг водой (до конца);
– включить утюг в сеть и установить
терморегулятор (7) в положение «MAX»;
– после того, как контрольная лампочка (8)
погаснет, отключить устройство и держать
его в горизонтальном положении, например,
над раковиной;
– держать нажатой в течение примерно одной
минуты к нопку SELF CLEAN (10),
встряхивая утюг;
– после охлаждения утюга протереть
подошву влажной тряпочкой для удаления
возможных загрязнений., Вода и пар,
выходящие из утюга во время самоочистки,
являются горячими. Существует опасность
ожога.
РАСПЫЛИТЕЛЬ
После наполнения резервуара водой можно
пользоваться функцией орошения места для
глажения при помощи кнопки (3).
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
– для утюга следует использовать воду из-под
крана или дистиллированную;
– утюг снабжён вертикальной подставкой
(12), позволяющей удобно и надёжно его
ставить;
– перевод ручки терморегулятора на более
низкую
температуру
не
вызывает
немедленного её снижения, необходимо
подождать, пока контрольная лампочка вновь
загорится;
– при глажении всухую резервуар для воды
может быть пустым. Необходимо убедиться в
том, что регулятор выпуска пара находится в
положении «0». Можно использовать любой
диапазон температур в зависимости от вида
ткани. Если резервуар для воды полон,
можно пользоваться функцией спрыскивания,
– утюг следует хранить в вертикальном
положении, отключённым от сети и
охлаждённым, без воды;
– при установке низкой температуры следует
гладить без пара.
ОЧИСТКА И УХОД
– перед тем, как приступить к очистке,
необходимо вынуть вилку из гнезда и
подождать, пока утюг полностью остынет;
– утюг нельзя погружать в воду;
–
нельзя
чистить
утюг
жёсткими,

ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ
można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
– korpus żelazka oraz stopę grzejną należy
przetrzeć wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć
do sucha czystą, suchą szmatką.
WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– upewnić się przed włożeniem wtyczki do
gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce
znamionowej
urządzenia
odpowiadają
parametrom sieci
– żelazko należy podłączyć do gniazda ze
stykiem ochronnym
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „0”
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– zanim żelazko zostanie schowane należy
odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić
zbiornik z wody. Na czas przechowywania
można owinąć luźno przewód o podstawę
żelazka. Zbyt mocne nawinięcie przewodu może
spowodować jego uszkodzenie,
– żelazko należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, w pozycji pionowej aby resztki wody
znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego
poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy
grzejnej
– przewód zasilający nie może znajdować się
blisko źródeł ciepła
– przed napełnianiem żelazka wodą należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
– nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru,
gdy jest włączone do sieci,
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły

абразивными
тканями
или
губками,
поскольку таким образом можно испортить
устройство;
– корпус утюга и нагревательную подошву
следует протереть влажной тряпочкой, затем
вытереть насухо чистой тканью.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым включением ознакомьтесь,
пожалуйста, внимательно с полным текстом
настоящей инструкции;
– перед тем, как вставить вилку в розетку,
необходимо убедиться в том, что данные на
заводском щитке устройства соответствуют
параметрам сети;
– утюг необходимо включить в гнездо с
предохранительным контактом;
– перед подключением и отключением утюга
от сети необходимо установить регулятор
температуры в положение «0»;
– устройство всегда необходимо отключать от
сети, взявшись за вилку, а не за провод
питания;
– перед тем, как убрать утюг, необходимо
подождать, пока он полностью остынет и
вылить воду из резервуара. На время
хранения можно не туго намотать провод на
подставку
утюга.
Слишком
большое
натяжение провода может привести к его
повреждению;
– утюг необходимо хранить в безопасном
месте в вертикальном положении, чтобы
остатки воды, находящиеся в резервуаре,
вытекая из него через отверстия для выхода
пара, не повредили нагревательную подошву;
– провод питания не должен находиться
поблизости от источников тепла;
–
перед
наполнением
утюга
водой
необходимо вынуть вилку из сетевой
розетки;
– нельзя оставлять включённый в сеть утюг
без надзора;
– контакт с горячими металлическим
элементам утюга и нагретым водяным паром
может вызвать ожоги, поэтому необходимо
соблюдать особую осторожность во время
глажения;
– устройство не предназначено для
пользования лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями без
надзора со стороны лица, отвечающего за их
безопасность;

się sprzętem
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
żelazka
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego
– żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań
– żelazko musi być używane na stabilnej
powierzchni i na taką odstawiane
– żelazko nie powinno być używane jeżeli ma
widoczne ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka z
niego woda
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania
– podczas prasowania nie wolno pozostawiać
żelazka w pozycji poziomej na desce do
prasowania,
– nie wolno używać żelazka z ukszodzonym
przewodem zasilającym
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta.
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie
modernizacje
lub
stosowanie
nieoryginalnych
części
zamiennych
lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

– не оставляйте детей без надзора поблизости
от утюга;
– не пользуйтесь утюгом на открытом
воздухе;
– не погружайте провод или устройство в
воду;
– перед очисткой необходимо отключить
устройство от сети;
– устройство предназначено только для
домашнего пользования;
– утюг служит только для глажения одежды;
– во время глажения утюг нельзя оставлять в
горизонтальном положении на гладильной
доске;
–
нельзя
пользоваться
утюгом
с
повреждённым проводом питания;
– если провод питания будёт повреждён, его
необходимо
заменить
в
Сервисе
Производителя во избежание опасности;
– ремонт устройства может производить
только авторизованный сервисный пункт
( перечень сервисов – в приложении, а также
на
сайте
www.eldom.eu).
Любая
модернизация или использование других,
кроме оригинальных, запасных частей или
элементов
устройства
запрещается
и
угрожает безопасности эксплуатации;
– фирма «Эльдом Сп.з о.о.» не несёт
ответственности за возможный ущерб,
возникший в результате неправильной
эксплуатации устройства.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– устройство изготовлено из материалов,
которые можно подвергать повторной
переработке или рециклингу;
–
устройство
необходимо
сдать
на
соответствующий пункт, занимающийся
сбором и рециклингом электрических и
электронных приборов.
GWARANCJA
ГАРАНТИЯ
– urządzenie przeznaczone jest do użytku – устройство предназначено для личного
prywatnego w gospodarstwie domowym,
пользования в домашнем хозяйстве;
– nie może być używane do celów zawodowych, – нельзя использовать устройство для

– lampka kontrolna nie podlega gwarancji
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŻELAZKO Z NAWILŻACZEM DA31A
OPIS OGÓLNY
1. Regulacja natężenia uderzenia pary
2. Przycisk uderzenia pary
3. Przycisk spryskiwacza
4. Uchwyt
5. Kabel zasilający
6. Wlew wody
7. Pokrętło termostatu
8. Lampka kontrolna
9. Dysza spryskiwacza
10. Przycisk samoczyszczenia stopy
11. Zbiornik na wodę
12. Podstawa
13. Stopa
DANE TECHNICZNE
– moc: 2200 W
– uderzenie pary: 30 g/min.
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym włączeniem żelazka należy
zdjąć (odkleić) fabryczne zabezpieczenie stopy
(13) oraz rozwinąć całkowicie kabel zasilający
(5).
Podczas
początkowej
eksploatacji
urządzenia może wydobywać się z niego
nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma
wpływu na jego działanie i szybko mija. Przed
włączeniem do sieci należy ustawić żelazko na
podstawie (12), pokrętło termostatu (7) ustawić
w pozycji MIN, a pokrętło regulacji pary (1) w
pozycję „0” (brak parowania). Pozycję
ustawienia termostatu wyznacza lampka
kontrolna (8). Po włączeniu do sieci i ustawieniu
temperatury zapala się lampka (8). Lampka
gaśnie kiedy wymagana temperatura zostanie
osiągnięta. Temperatura prasowania powinna
być dobrana do rodzaju tkaniny. Jeżeli rodzaj
tkaniny jest nieznany należy rozpocząć
prasowanie od najniższej temperatury stopniowo
ją zwiększając aż do uzyskania pozytywnych
rezultatów.

производственных целей;
– гарантия не распространяется на
контрольную лампочку;
– гарантия утрачивает силу в случае
неправильного обслуживания. Подробные
условия гарантии – в приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
УТЮГ С УВЛАЖНИТЕЛЕМ DA31A
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1. Регулировка интенсивности парового удара
2. Кнопка парового удара
3. Кнопка распыления
4. Ручка
5. Кабель питания
6. Отверстие для заливки воды
7. Ручка терморегулятора
8. Контрольная лампочка
9. Сопло распылителя
10. Кнопка самоочистки подошвы
11. Резервуар для воды
12. Подошва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
– мощность: 2 200 Вт
– паровой удар: 30 г/мин.
– напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Перед
первым
включением
утюга
необходимо снять (отклеить) с подошвы
заводскую предохранительную накладку (13)
и полностью размотать кабель питания (5).
Во время первоначальной эксплуатации
устройства оно может издавать безвредный
запах. Это явление не влияет на его работу и
быстро исчезает. Перед включением в сеть
необходимо установить утюг на подставке
(12), ручку терморегулятора (7) установить в
положение «MIN», а ручку регулировки пара
(1) – в положение «0» (подача пара закрыта).
Положение
установки
терморегулятора
показывает контрольная лампочка (8). После
включения в сеть и установки температуры
загорается лампочка (8). Лампочка гаснет,
когда
требуемая
температура
будет
достигнута.
Температуру
глажения
необходимо подбирать к виду ткани. Если
вид ткани неизвестен, необходимо начинать
глажение с самой низкой температуры,
постепенно увеличивая её вплоть до момента
достижения требуемого результата.
PRASOWANIE BEZ PARY
ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА
Ustawić żelazko na podstawie (12). Regulator Установить утюг на подставку (12).

pary (1) ustawić w pozycji „0”. Przed
podłączeniem żelazka do sieci lub jego
wyłączeniem termostat (7) należy ustawić w
pozycji „MIN”.
PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY
Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją
uderzenia pary możliwe jest tylko przy
ustawionej wysokiej temperaturze. Najwyższa
temperatura oznaczona jest na pokrętle
termostatu (7) jako „MAX”. Ilość pary
regulujemy pokrętłem (1). Dodatkową porcję
pary uzyskamy wciskając przycisk (2).
Dodatkowe uderzenie pary (80 g/min.) ułatwia
wyprasowanie wyjątkowo opornych zagnieceń.
UWAGA
Para jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo
poparzenia. Stopa żelazka nagrzewa się bardzo
szybko, natomiast do jej schłodzenia potrzeba
więcej czasu. Nie należy jej zatem dotykać.
NAPEŁNIANIE WODĄ
Przed przystąpieniem do napełniania lub
uzupełniania zbiornika z wodą należy upewnić
się, czy wtyczka jest wyjęta z kontaktu oraz czy
regulator parowania (1) ustawiony jest w pozycji
„0”. Do żelazka można wlewać czystą wodę z
kranu o temperaturze pokojowej lub wodę
destylowaną. W żadnym wypadku nie można
wlewać
wody
mineralnej,
nadmiernie
zawapnionej
lub
przeznaczonej
do
akumulatorów. Do napełniania zbiornika żelazka
służy załączony pojemnik przystosowany
kształtem do otworu wlewowego. Nie wolno
wlewać wody do żelazka bezpośrednio z kranu!
Wlewając wodę do żelazka należy pamiętać aby
poziom wody nie przekroczył oznaczenia
„MAX” na zbiorniku (11).
System ANTI DRIP
Funkcja ANTI DRIP zapobiega kapaniu wody
ze stopy żelazka, kiedy temperatura żelazka jest
zbyt niska do wytworzenia pary.
SELF CLEAN
Zaleca
się
okresowe
użycie
funkcji
samoczyszczenia stopy SELF CLEAN, która
zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku. W
tym celu:
– napełniamy żelazko wodą (do pełna),

Регулятор пара (1) установить в положение
«0». Перед подключением утюга к сети или
его выключением терморегулятор (7)
необходимо установить в положение «MIN».
ГЛАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА
Глажение с использованием пара, а также
функция парового удара возможны только
при установленной высокой температуре.
Наивысшая температура обозначена на ручке
терморегулятора (7) символом «MAX».
Количество пара регулируется ручкой (1).
Дополнительную порцию пара получают,
нажимая кнопку (2). Дополнительный
паровой удар (80 г/мин.) облегчает глажение
очень трудно поддающихся разглаживанию
складо.
ВНИМАНИЕ:
Пар очень горячий. Существует опасность
ожога. Подошва утюга нагревается очень
быстро, а для её охлаждения требуется
больше времени, поэтому не следует к ней
прикасаться.
НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
Перед тем, как приступить к наполнению или
пополнению резервуара водой, необходимо
убедиться в том, что вилка вынута из
розетки, а регулятор подачи пара (1)
установлен в положение «0». В утюг можно
заливать
чистую
воду
комнатной
температуры
из-под
крана
или
дистиллированную воду. Ни в коем случае
нельзя заливать минеральную, слишком
жёсткую
или
предназначенную
для
аккумуляторов
воду.
Для
наполнения
резервуара утюга служит прилагаемая
ёмкость, форма которой приспособлена к
заливному отверстию. Нельзя заливать воду в
утюг непосредственно из крана! Заливая воду
в утюг, необходимо следить за тем, чтобы
уровень воды не превышал отметки «MAX»
на резервуаре (11).
Система ANTI DRIP
Функция
ANTI
DRIP
предупреждает
проникновение наружу капель воды из
подошвы утюга, когда температура утюга
слишком низка для парообразования.
SELF CLEAN
Рекомендуется периодически пользоваться
функцией самоочистки подошвы SELF
CLEAN, которая предупреждает осаждение
накипи в утюге. Для этого необходимо:
– наполнить утюг водой (до конца);

– włączamy do sieci i ustawiamy termostat (7) w
pozycji MAX,
– po zgaśnięciu lampki kontrolnej (8) odłączamy
urządzenie i trzymamy poziomo np. nad
zlewozmywakiem,
– wciskamy przez około minutę przycisk SELF
CLEAN (10) i potrząsamy żelazkiem
– po ostudzeniu żelazka przecieramy stopę
wilgotną
szmatką
aby
usunąć
ew.
zanieszczyszczenia, Woda i para wydobywające
się z żelazka w czasie smooczyszczania są
gorące. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

SPRYSKIWACZ
Po napełnieniu zbiornika z wodą można
korzystać z funkcji zraszania miejsca do
prasowania za pomocą przycisku (3).
PRAKTYCZNE PORADY
– do żelazka należy używać wody z kranu lub
destylowanej,
– żelazko wyposażone jest w podstawkę
pionową (12) umożliwiającą wygodne i stabilne
postawienie,
–
zmniejszenie
tempertatury
pokrętłem
termostatu nie powoduje natychmiastowego jej
zmniejszenia, należy odczekać do ponownego
zapalenia się lampki kontrolnej,
– przy prasowaniu na sucho zbiornik na wodę
może być pusty. Należy sprawdzić, czy regulator
parowania ustawiony jest w pozycji „0”. Można
używać dowolnego zakresu temperatur w
zależności od rodzaju tkaniny. Jeżeli zbiornik na
wodę jest pełny można używać funkcji
spryskiwania,
– żelazko należy przechowywać w pozycji
pionowej odłączone od sieci i ostudzone i bez
wody,
– przy ustawieniu niskiej temperatury należy
prasować bez pary
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko
całkowicie wystygnie.
– żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.
– nie wolno czyścić żelazka ostrymi,
ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ
można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
– korpus żelazka oraz stopę grzejną należy
przetrzeć wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć

– включить утюг в сеть и установить
терморегулятор (7) в положение «MAX»;
– после того, как контрольная лампочка (8)
погаснет, отключить устройство и держать
его в горизонтальном положении, например,
над раковиной;
– держать нажатой в течение примерно одной
минуты к нопку SELF CLEAN (10),
встряхивая утюг;
– после охлаждения утюга протереть
подошву влажной тряпочкой для удаления
возможных загрязнений., Вода и пар,
выходящие из утюга во время самоочистки,
являются горячими. Существует опасность
ожога.
РАСПЫЛИТЕЛЬ
После наполнения резервуара водой можно
пользоваться функцией орошения места для
глажения при помощи кнопки (3).
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
– для утюга следует использовать воду из-под
крана или дистиллированную;
– утюг снабжён вертикальной подставкой
(12), позволяющей удобно и надёжно его
ставить;
– перевод ручки терморегулятора на более
низкую
температуру
не
вызывает
немедленного её снижения, необходимо
подождать, пока контрольная лампочка вновь
загорится;
– при глажении всухую резервуар для воды
может быть пустым. Необходимо убедиться в
том, что регулятор выпуска пара находится в
положении «0». Можно использовать любой
диапазон температур в зависимости от вида
ткани. Если резервуар для воды полон,
можно пользоваться функцией спрыскивания,
– утюг следует хранить в вертикальном
положении, отключённым от сети и
охлаждённым, без воды;
– при установке низкой температуры следует
гладить без пара.
ОЧИСТКА И УХОД
– перед тем, как приступить к очистке,
необходимо вынуть вилку из гнезда и
подождать, пока утюг полностью остынет;
– утюг нельзя погружать в воду;
–
нельзя
чистить
утюг
жёсткими,
абразивными
тканями
или
губками,
поскольку таким образом можно испортить
устройство;
– корпус утюга и нагревательную подошву

do sucha czystą, suchą szmatką.
WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– upewnić się przed włożeniem wtyczki do
gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce
znamionowej
urządzenia
odpowiadają
parametrom sieci
– żelazko należy podłączyć do gniazda ze
stykiem ochronnym
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „MIN”,
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– zanim żelazko zostanie schowane należy
odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić
zbiornik z wody. Na czas przechowywania
można owinąć luźno przewód o podstawę
żelazka. Zbyt mocne nawinięcie przewodu może
spowodować jego uszkodzenie,
– żelazko należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, w pozycji pionowej aby resztki wody
znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego
poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy
grzejnej,
– przewód zasilający nie może znajdować się
blisko źródeł ciepła,
– przed napełnianiem żelazka wodą należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
– nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru,
gdy jest włączone do sieci,
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły
się sprzętem
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
żelazka,
– nie używać na wolnym powietrzu,

следует протереть влажной тряпочкой, затем
вытереть насухо чистой тканью.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым включением ознакомьтесь,
пожалуйста, внимательно с полным текстом
настоящей инструкции;
– перед тем, как вставить вилку в розетку,
необходимо убедиться в том, что данные на
заводском щитке устройства соответствуют
параметрам сети;
– утюг необходимо включить в гнездо с
предохранительным контактом;
– перед подключением и отключением утюга
от сети необходимо установить регулятор
температуры в положение «MIN»;
– устройство всегда необходимо отключать от
сети, взявшись за вилку, а не за провод
питания;
– перед тем, как убрать утюг, необходимо
подождать, пока он полностью остынет и
вылить воду из резервуара. На время
хранения можно не туго намотать провод на
подставку
утюга.
Слишком
большое
натяжение провода может привести к его
повреждению;
– утюг необходимо хранить в безопасном
месте в вертикальном положении, чтобы
остатки воды, находящиеся в резервуаре,
вытекая из него через отверстия для выхода
пара, не повредили нагревательную подошву;
– провод питания не должен находиться
поблизости от источников тепла;
–
перед
наполнением
утюга
водой
необходимо вынуть вилку из сетевой
розетки;
– нельзя оставлять включённый в сеть утюг
без надзора;
– контакт с горячими металлическим
элементам утюга и нагретым водяным паром
может вызвать ожоги, поэтому необходимо
соблюдать особую осторожность во время
глажения;
– устройство не предназначено для
пользования лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями без
надзора со стороны лица, отвечающего за их
безопасность;
– не оставляйте детей без надзора поблизости
от утюга;
– не пользуйтесь утюгом на открытом
воздухе;

– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci,
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego,
– żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań
– żelazko musi być używane na stabilnej
powierzchni i na taką odstawiane
– żelazko nie powinno być używane jeżeli ma
widoczne ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka z
niego woda
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania
– podczas prasowania nie wolno pozostawiać
żelazka w pozycji poziomej na desce do
prasowania,
– nie wolno używać żelazka z ukszodzonym
przewodem zasilającym
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta.
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– lampka kontrolna nie podlega gwarancji
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.

– не погружайте провод или устройство в
воду;
– перед очисткой необходимо отключить
устройство от сети;
– устройство предназначено только для
домашнего пользования;
– утюг служит только для глажения одежды;
– во время глажения утюг нельзя оставлять в
горизонтальном положении на гладильной
доске;
–
нельзя
пользоваться
утюгом
с
повреждённым проводом питания;
– если провод питания будёт повреждён, его
необходимо
заменить
в
Сервисе
Производителя во избежание опасности;
– ремонт устройства может производить
только авторизованный сервисный пункт
( перечень сервисов – в приложении, а также
на
сайте
www.eldom.eu).
Любая
модернизация или использование других,
кроме оригинальных, запасных частей или
элементов
устройства
запрещается
и
угрожает безопасности эксплуатации;
– фирма «Эльдом Сп.з о.о.» не несёт
ответственности за возможный ущерб,
возникший в результате неправильной
эксплуатации устройства.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– устройство изготовлено из материалов,
которые можно подвергать повторной
переработке или рециклингу;
–
устройство
необходимо
сдать
на
соответствующий пункт, занимающийся
сбором и рециклингом электрических и
электронных приборов.
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено для личного
пользования в домашнем хозяйстве;
– нельзя использовать устройство для
производственных целей;
– гарантия не распространяется на
контрольную лампочку;
– гарантия утрачивает силу в случае

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŻELAZKO Z NAWILŻACZEM DA33
OPIS OGÓLNY
1. Regulacja natężenia uderzenia pary + funkcja
SELF CLEAN
2. Przycisk uderzenia pary
3. Przycisk spryskiwacza
4. Wlew wody
5. Lampka kontrolna – funkcja „STRAŻAK”
6. Uchwyt
7. Kabel zasilający
8. Pokrętło termostatu
9. Lampka kontrolna
10. Dysza spryskiwacza
11. Zbiornik na wodę
12. Podstawa
13. Stopa
DANE TECHNICZNE
– moc: 2200 W
– uderzenie pary: 15–25 g/min.
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym włączeniem żelazka należy
zdjąć (odkleić) fabryczne zabezpieczenie stopy
(13) oraz rozwinąć całkowicie kabel zasilający
(7).
Podczas
początkowej
eksploatacji
urządzenia może wydobywać się z niego
nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma
wpływu na jego działanie i szybko mija. Przed
włączeniem do sieci należy ustawić żelazko na
podstawie (12). Pokrętło termostatu (8) ustawić
w pozycji „0” a suwak regulacji pary (1) ustawić
w pozycji oznaczonej symbolem. Po włączeniu
do sieci zapala się lampka kontrolna (5). Po
ustawieniu temperatury termostatem (8) zapala
się lampka (9). Lampka ta gaśnie kiedy
wymagana temperatura zostanie osiągnięta.
Temperatura prasowania powinna być dobrana
do rodzaju tkaniny. Jeżeli rodzaj tkaniny jest
nieznany należy rozpocząć prasowanie od
najniższej temperatury stopniowo ją zwiększając
aż do uzyskania pozytywnych rezultatów.

PRASOWANIE BEZ PARY
Ustawić żelazko na podstawie (12). Regulator
pary (1) ustawić w pozycji oznaczonej
symbolem. Przed podłączeniem żelazka do sieci

неправильного обслуживания. Подробные
условия гарантии – в приложении.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УТЮГ С УВЛАЖНИТЕЛЕМ DA33
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Регулятор мощности пара + функция
самоочистки SELF CLEAN
2. Кнопка мощности пара
3. Кнопка спрей
4. Отверстие для заполнения водой
5. Контрольная лампочка – функция
«ПОЖАРНИК»
6. Ручка
7. Сетевой шнур
8. Регулятор температуры
9. Контрольная лампочка
10. Распылитель
11. Емкость для воды
12. Основа
13. Подошва
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2200 Вт
– удар пара: 15–25 гр/мин.
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
РАБОТА УСТРОЙСТВА
Перед первым использованием утюга
необходимо снять (отклеить) заводскую
защитy с подошвы (13), полностью
раскрутить сетевой шнур (7). Во время
первого использования прибора может
появиться безопасный запах. Данное явление
не влияет на работу утюга и быстро исчезает.
Перед подключением к сети утюг следует
установить на основе (12). Регулятор
температуры (8) установить в пол. «0», а
регулятор пара (1) установить в пол.
обозначенным
символом
Контрольная
лампочка (5) загорается после подключения
утюга
к
сети.
После
определения
температуры при помощи регулятора (8),
загорается лампочка (9). Когда достигнута
желаемая температура, лампочка гаснет.
Температура
глажения
должна
соответствовать типу ткани. Если тип ткани
не определён, глажение следует начинать от
самой низкой температуры, постепенно
увеличивая
температуру
до
момента
положительного результата.
ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА
Установить утюг на основе (12). Регулятор
пара установить в положение обозначенным
символом. Перед подключением утюга к сети

lub jego wyłączeniem termostat (8) należy или перед тем как утюг выключить,
ustawić w pozycji „0”.
регулятор (8) следует установить в
положении «0».
PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY
ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ
Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją Глажение с паром, а также функция удар пара
uderzenia pary możliwe jest tylko przy возможны
только
при
установленной
ustawionej wysokiej temperaturze. Najwyższa высокой
температуре.
Максимальная
temperatura oznaczona jest na pokrętle температура обозначена на регуляторе (8)
termostatu (8) jako „MAX”. Przy innych символом MAX. При других параметрах
ustawieniach funkcja parowania nie będzie функция пара не будет правильно работать.
działać prawidłowo. Ilość pary regulujemy Kоличество пара регулируется регулятором
suwakiem (1). Dodatkową porcję pary (1). Дополнительное количество пара можем
uzyskamy wciskając przycisk (2). Dodatkowe получить
нажимая
кнопку
(2).
uderzenie
pary
ułatwia
wyprasowanie Дополнительноe количество пара облегчает
wyjątkowo opornych zagnieceń.
глажение
особо
трудных
загибов.
UWAGA
ВНИМАНИЕ. Пар горячий. Риск ожога.
Para jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo Подошва утюга нагревается очень быстро,
poparzenia. Stopa żelazka nagrzewa się bardzo для охлаждения необходимо больше времени.
szybko, natomiast do jej schłodzenia potrzeba Не следует прикасаться к подошве.
więcej czasu. Nie należy jej zatem dotykać.
NAPEŁNIANIE WODĄ
ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
Wlew wody (4) znajduje się w podstawie (12). Отверстие для заполнения водой (4)
Przed przystąpieniem do napełniania lub находится в основе (12). Перед тем как
uzupełniania zbiornika z wodą należy upewnić наполнить емкость или добавить воду,
się, czy urządzenie jest odłączone od sieci oraz убедитесь в том, что прибор отключен от
czy regulator parowania (1) ustawiony jest w сети, а регулятор пара (1) установлен в пол.
pozycji oznaczonej symbolem. Do żelazka обозначенным символом. Емкость утюга
można wlewać czystą wodę z kranu o можно заполнить чистой водой из крана
temperaturze pokojowej lub wodę destylowaną. комнатной
температуры
или
W żadnym wypadku nie można wlewać wody дистиллированной
водой.
Запрещается
mineralnej lub nadmiernie zawapnionej Do использование минеральной воды или воды с
napełniania zbiornika żelazka służy załączony высоким содержанием извести. С целью
pojemnik przystosowany kształtem do otworu заполнения используйте мерной стаканчик
wlewowego. Nie wolno wlewać wody do (входит в комплект), форма которого
żelazka bezpośrednio z kranu! Wlewając wodę приспособлена к отверстию для заполнения
do żelazka należy pamiętać aby poziom wody водой. Запрещается заливать в утюг воду из
nie przekroczył oznaczenia „MAX” na под крана. За Заполняя утюг водой, следует
zbiorniku (11).
помнить о том, чтобы уровень воды не
превысил метку MAX на емкости (11)
SELF CLEAN
САМООЧИСТКА
Zaleca
się
okresowe
użycie
funkcji SELF CLEAN
samoczyszczenia stopy SELF CLEAN, która Рекомендуем периодическое использование
zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku. W функции самоочистки подошвы SELF
tym celu:
CLEAN, которая предупреждает осаждение
– napełnić żelazko wodą (do pełna),
накипи в утюге. С этой целью: за полнить
– ustawić żelazko na podstawie (12), podłączyć утюг водой (полностью),
do sieci i ustawić termostat (8) w pozycji – установить утюг на основе (12),
„MAX”,
подключить к сети и установить регулятор
– po zgaśnięciu lampki kontrolnej (9) odłączyć (8) в положении «MAX»
urządzenie od sieci i trzymać poziomo np. nad – после того, как контрольная лампочка (9)
zlewozmywakiem,
погаснет, отсоединить прибор от сети и
– regulator (1) przesunąć do pozycji „SELF держать утюг в горизонтальном положении

CLEAN”, przytrzymać przez około minutę i
potrząsać żelazkiem
– po ostudzeniu żelazka przetrzeć stopę wilgotną
szmatką aby usunąć ew. zanieszczyszczenia

на пример над раковиной,
– регулятор (1) установить в положении
«SELF CLEAN», придерживая около минуты
и двигая утюгом впеpeд и назад
– после того, как утюг остынет, подошву
протереть влажной тканью, чтобы удалить
возможные загрязнения.
UWAGA
ВНИМАНИЕ.
Zachować
ostrożność.
Woda
i
para Будьте очень осторожны. Выходящий пар и
wydobywające się z żelazka w czasie вода очень горячие. Опасность ожога.
samooczyszczania
są
gorące.
Istnieje
niebezpieczeństwo poparzenia.
SPRYSKIWACZ
СПРЭЙ
Po napełnieniu zbiornika z wodą można После того, как емкость заполнена, можно
korzystać z funkcji zraszania, spryskując использовать функцию спрэй, увлажняя
miejsca do prasowania za pomocą przycisku (3). материал для глажения с помощью кнопки
(3).
FUNKCJA „STRAŻAK”
ФУНКЦИЯ «ПОЖАРНИК»
Nieużywane żelazko wyłączy się automatycznie Неиспользованный
утюг
выключится
po zostawieniu go przez około 30 sekund w автоматически по истечении 30 сек.
pozycji leżącej lub po kilku minutach нахождения в положении горизонтальном
bezczynności w pozycji stojącej. Funkcja ta или же по истечении нескольких минут
sygnalizowana jest pulsującą lampką kontrolną бездействия в положении вертикальном.
(5) oraz przez kilka sekund sygnałem Пульсирующая контрольная лампочка (5), а
dźwiękowym.
Aby
uruchomić
żelazko также звуковой сигнал в течении нескольких
ponownie, wystarczy nim mocno potrząsnąć.
секунд сигнализируют работу данной
функции. Достаточно встряхнуть утюг, чтобы
прибор начал работать вновь.
PRAKTYCZNE PORADY
СОВЕТЫ
– do żelazka należy używać wody z kranu lub – утюг следует заполнять водой из под крана
destylowanej,
или дистиллированной
– żelazko wyposażone jest w podstawkę – утюг имеет вертикальную подставку,
pionową (12) umożliwiającą wygodne i stabilne которая делает возможным удобное и
postawienie,
стабильное положение прибора
–
zmniejszenie
tempertatury
pokrętłem – уменьшение температуры при помощи
termostatu nie powoduje natychmiastowego jej регулятора не уменьшает температуру сразу
zmniejszenia, należy odczekać do ponownego же, следует подождать до момента
zapalenia się lampki kontrolnej (9),
повторного
включения
контрольной
– przy prasowaniu na sucho zbiornik na wodę лампочки (9),
może być pusty. Należy sprawdzić, czy regulator – при сухом глажении емкость на воду
parowania ustawiony jest w pozycji minimalnej. должна быть пустой. Следует проверить,
Można używać dowolnego zakresu temperatur чтобы регулятор был установлен в
w zależności od rodzaju tkaniny. Jeżeli zbiornik положении
минимальном.
Можно
na wodę jest pełny można używać funkcji использовать любой предел температур в
spryskiwania,
зависимости от типа ткани. Если емкость на
– żelazko należy przechowywać w pozycji воду
заполнена,
можно
использовать
pionowej odłączone od sieci, ostudzone i bez функцию спрей.
wody,
– утюг следует хранить в положении
– przy ustawieniu niskiej temperatury należy вертикальном, отключенным от сети,
prasować bez pary
холодным и без воды,
– при установке низкой температуры, следует
гладить без пара.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko
całkowicie wystygnie.
– żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.
– nie wolno czyścić żelazka ostrymi,
ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ
można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
– korpus żelazka oraz stopę grzejną należy
przetrzeć wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć
do sucha czystą, suchą szmatką.
WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– upewnić się przed włożeniem wtyczki do
gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce
znamionowej
urządzenia
odpowiadają
parametrom sieci
– żelazko należy podłączyć do gniazda ze
stykiem ochronnym
– przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z
gniazdka
sieciowego
należy
regulator
temperatury ustawić w pozycji „0”
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– przed czyszczeniem oraz przechowywaniem
należy odczekać, aż żelazko całkowicie ostygnie
oraz opróżnić zbiornik na wodę
– żelazko należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, w pozycji pionowej aby resztki wody
znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego
poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy
grzejnej. Na czas przechowywania można
owinąć luźno przewód wokół urządzenia. Zbyt
mocne nawinięcie przewodu może spowodować
jego uszkodzenie,
– przewód zasilający nie może znajdować się
blisko źródeł ciepła,
– przed napełnianiem żelazka wodą należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
– nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru,
gdy jest włączone do sieci,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo
– należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły

УХОД И ЧИСТКА
– перед чисткой отсоединить утюг от сети и
подождать до момента, когда прибор
полностью остынет.
– запрещается погружать прибор в воду.
– запрещается чистить утюг острой тканью
или губкой, так как можно повредить
устройство.
– корпус утюга и подошву следует протирать
влажной тканью, затем вытереть на сухо
чистой, сухой тканью.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации
– перед подключением к сети, убедитесь в
том,
что
напряжение
прибора
(см.
маркировку) соответствует напряжении сети
– утюг следует подключить в розетку с
защитным элементом
– перед тем как отсоединить или
подсоединить утюг к сети, следует регулятор
установить в положении «0»
– прибор следует отключить от сети всегда за
вилку, а не сетевой шнур
– перед тем как чистить прибор или убрать на
хранение следует подождать до момента,
когда прибор полностью остынет и
опорожнить емкость на воду
– утюг следует хранить в безопасном месте, в
положении вертикальном, чтобы остатки
воды находящиеся в емкости, вытекая через
паровые отверстия, не повредили подошвы.
Во время хранения можно легко намотать
сетевой шнур вокруг прибора. Крепкая
намотка может быть причиной повреждения
шнура.
– сетевой шнур не может находиться вблизи
источников тепла,
– перед заполнением утюга водой, следует
отсоединить вилку от сети,
– запрещается оставлять утюг без контроля,
когда прибор подключен к сети, -лица (в том
числе дети) с ограниченными физическими,
чувствительными
или
умственными
способностями не могут использовать
данный прибор, за исключением ситуаций,
когда
будут
под
контролем
лица,
ответственного за их безопасность
– обратите внимание на то, чтобы дети не
игрались с прибором
– наблюдайте за детьми, если находятся
вблизи утюга

się sprzętem
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
żelazka
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego
– żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań
– żelazko przeznaczone jest do prasowania
tkanin w pozycji poziomej
– żelazko musi być używane na stabilnej
powierzchni i na taką odstawiane
– żelazko nie powinno być używane jeżeli
spadło, gdy ma widoczne ślady uszkodzenia lub
jeżeli wycieka z niego woda
– otworu do napełniania zbiornika wodą nie
wolno otwierać podczas prasowania
– nie używać przycisku uderzenia pary, kiedy
żelazko jest wyłączone lub kiedy podczas
ekspolatacji, pokrętło termostatu nie jest
ustawione na polu czerwonym. Może to
powodować wyciekanie wody z żelazka
– zetknięcie z gorącymi metalowymi
elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą
wodną może spowodować oparzenia. Należy
więc zachować szczególną ostrożność podczas
prasowania
– podczas prasowania nie wolno pozostawiać
żelazka w pozycji poziomej na desce do
prasowania
– nie wolno używać żelazka z uszkodzonym
przewodem zasilającym
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta.
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów
w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
Wszelkie
modernizacje
lub
stosowanie
nieoryginalnych
części
zamiennych
lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,

– запрещается использовать на откpытом
воздухе -запрещается погружать прибор или
шнур в воду
– только для домашнего использования
– утюг использовать исключительно для
глажения одежды
– утюг предназначен для глажения
материалов в положении горизонтальном
– утюг должен быть использован на ровной
поверхности и на такую же поверхность
следует утюг ставить обратно
– запрещается использование утюга, если
прибор роняли, если имеет видимые
повреждения или же если вытекает вода
– запрещается открытие отверстия для воды
во время работы утюга
– запрещается использование кнопки удар
пара, если утюг выключен или же если во
время работы регулятор не установлен на
красном поле. Может привести к вытеканию
воды из утюга
– контакт с горячими металличeскими
элементами или горячим паром может быть
причиной ожогов. Следует соблюдать
особенную осторожность во время глажения
– во время рабoты устройства запрещается
оставлять утюг в положении горизонтальном
на гладильной доске
– запрещается работа устройства, если
поврежден сетевой шнур
– если сетевой шнур поврежден во
избежание опасности, следует произвести
замену в Сервис Центре Производителя.
– ремонт может быть произведён только
авторизованным сервис центром (список
центров в приложении и на веб саите
www.eldom.eu). Запрещаются какие либо
поправки или использование других (не
оригинальных)
запасных
частей
или
элементов устройства, что может опасным.
– фирма Eldom sp z o.o. не несет
ответственности за возможные повреждения,
возникшие в результате неправильного
использования устройства

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
–
следует
утилизировать
в
специализированных пунктах переработки

który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– lampki kontrolne nie podlegają gwarancji,
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZBANEK FILTRUJĄCY WODĘ DF100
OPIS OGÓLNY
1. Wylewka
2. Wskaźnik wymiany wkładu
3. Pokrywa
4. Wlew wody
5. Zbiornik filtrujący
6. Wkład filtrujący
7. Korpus
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Dzbanek filtrujący przeznaczony jest do
filtrowania zimnej wody. Jednorazowo można
przefiltrować 1l wody. Przed pierwszym
użyciem należy dokładnie umyć dzbanek (patrz:
„CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
MONTAŻ
– wyjąć wkład filtrujący (6) z opakowania,
przepłukać pod bieżącą wodą, a następnie
zanurzyć w zimnej wodzie na około 20 minut
– umieścić wkład filtrujący (6) w zbiorniku
filtrującym (5) i docisnąć aby mocno do niego
przylegał
– umieścić zbiornik filtrujący (5) w korpusie (7)
– ustawić datę na wskaźniku wymiany wkładu
(2) – fot.01.
– założyć pokrywę (3). Pokrywa wyposażona
jest w zaczepy mocujące, zapobiegające jej
spadaniu w trakcie wylewania wody, dlatego
należy obchodzić się z nią ostrożnie
OBSŁUGA
– dzbanek należy ustawić na płaskiej, stabilnej i
suchej powierzchni
– wlać do zbiornika filtrującego (5) zimną wodę
z kranu poprzez wlew wody (4) i odczekać, aż
się swobodnie przesączy
– woda z dwóch pierwszych filtrowań nie nadaje

электрических и электронных приборов
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– запрещается иcпользование в коммерческих
целях
– гарантия не распространяется на
контрольные лампочки
– при неправильном использовании, гарантия
не является действительной Подробная
информация о гарантии находится в
приложении
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИЛЬТР КУВШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
DF100
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Отверстие для слива воды
2. Индикатор замены картриджа
3. Крышка
4. Отверстие для залива воды
5. Приемная воронка
6. Картридж
7. Корпус
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Фильтр кувшин предназначен для очистки
холодной воды. Однократно можно очистить
1 л воды. Перед первым использованием
следует тщательно вымыть кувшин (см.
«ЧИСТКА И УХОД»)
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
– вскройте и удалите упаковку с картриджа,
промойте под струей воды, затем погрузите в
воду на прибл. 20 мин.
– поместите картридж (6) приемную воронку
(5), тщательно его устанавливая
– поместить приемную воронку (5) в корпус
(7)
– выставить дату на индикаторе (2) – рис.1.
– установить
крышку (3).
Крышка
оборудована в специальные защитные
элементы,
обеспечивающие
плотное
прилегание крышки во время слива воды.
Осторожно обращайтесь с крышкой.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
– установить кувшин на ровной, стабильной,
сухой поверхности
– налить холодную воду в приемную воронку
(5) через отверстие для залива воды,
подождать до момента пока вода медленно
пройдет.

się do celów spożywczych, można jej użyć do – первые две фильтрации не предназначены
podlewania roślin
для пищевого использования, воду можно
использовать для подлива комнатных
растений.
WKŁAD FILTRUJĄCY
КАРТРИДЖ
Dzbanek przystosowany jest do użytkowania Кувшин оборудован в индикатор замены
filtrów EF100 dostępnych także w zestawie картриджа (2), который находится в крышке
EF104. Dzbanek wyposażony jest we wskaźnik (3) и информирует, когда следует заменить
wymiany wkładu (2) umieszczony w pokrywie картридж. При помощи шкалы, которая
(3) informujący kiedy należy wymienić wkład. находится в нижней части крышки, можно
Pokrętłem umieszczonym na spodzie pokrywy установить дату замены картриджа в
(3) można ustawić datę wymiany wkładu w зависимости от количества человек в семье
zależności od ilości osób w gospodarstwie фото
domowym fot.01.
1. Индикатор отобразить дату следующей
Data kolejnej wymiany pojawi się na wskaźniku замены картриджа. На пример: устанавливая
(2). Na przykład: ustawiając pokrętłem datę 1 шкалой дату 1 JAN (янв) при значении
JAN (1 styczeń) przy oznaczeniu na wskaźniku индикатор (2) покажет 1 MAR (март), но при
(2) pokaże się data 1 MAR (1 marzec) natomiast установке этой же даты при значении
w przypadku ustawienia tej daty przy индикатор (2) покажет дату 1FEB (февраль).
oznaczeniu na wskaźniku (2) pojawi się data 1 Картридж, который не был использован
FEB (1 luty). Wkład filtrujący, który nie został полностью, можно хранить в холодильнике в
zużyty można przechowywać w lodówce w полиэтиленовом
пакете
–
с
целью
woreczku foliowym W celu ponownego użycia использования вновь, поступать как с новым.
postępować jak z nowym wkładem.
WSKAZÓWKI
СОВЕТЫ
– przechowywać w miejscu zacienionym
– картридж, который находится в кувшине,
– używać tylko zimną
должен полностью находиться в воде, чтобы
– wkład filtrujący znajdujący się w dzbanku предотвратить развитие бактерий
powinien być zawsze zanurzony w wodzie, w –
запрещается
использовать
воду,
celu
zabezpieczenia
przed
rozwojem находящуюся в кувшине в течении
drobnoustrojów
нескольких дней, для пищевых целей
– woda pozostająca w dzbanku przez kilka dni
nie nadaje się do celów spożywczych
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
УХОД И ЧИСТКА
Dzbanek można myć wodą z dodatkiem płynu Кувшин можно мыть водой с добавлением
do mycia naczyń. Nie wolno czyścić ostrymi, средства для мытья посуды. Запрещается
ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ чистить острой тканью или губками, так как
można w ten sposób zniszczyć urządzenie. можно повредить прибор. Запрещается мытье
Elementy dzbanka nie nadają się do mycia w элементов
кувшина
в
посудомоечной
zmywarce
машине.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie – перед первым использованием следует
zapoznać się z całością treści niniejszej внимательно
ознакомиться
с
данной
instrukcji
инструкцией
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu – запрещается оставлять кувшин вблизи
źródeł ciepła
источников тепла
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym – установить прибор на ровной, стабильной
podłożu
поверхности
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku – лица (в том числе дети) с ограниченными
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi физическими,
чувствительными
или
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub умственными способностями не могут
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane использовать
данный
прибор,
за

przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia

исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность. O братите внимание на то,
чтобы дети не игрались с прибором. Фирма
ООО Элдом не несет ответственности за
возможные повреждения, возникшие в
результате неправильного использования
устройств
OCHRONA ŚRODOWISKA
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które – прибор изготовлен из материалов, которые
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu могут использованы вторично
lub recyklingowi
GWARANCJA
ГАРАНТИЯ
Producent udziela na dzbanek 2 letniej Производитель гарантирует правильную
gwarancji. Gwarancją nie są objęte:
работу в течении 2 лет. Гарантия не
– wkład filtrujący
распространяется на:
– uszkodzenia mechaniczne
– картридж
–
uszkodzenia
termiczne
Urządzenie – механические повреждения
przeznaczone jest do użytku prywatnego w – повреждения термические Устройство
gospodarstwie domowym. Nie może być предназначено только для домашнего
używane do celów zawodowych. Gwarancja использования. Запрещается иc пользование
traci ważność w przypadku nieprawidłowej в коммерческих целях. При неправильном
obsługi.
использовании,
гарантия
не
является
действительной.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
PERFECT EGG MASTER EM100
PERFECT EGG MASTER EM100
OPIS OGÓLNY
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Lejek
1. Лейка
2. Komora gotująca
2. Отсек для приготовления
3. Antypoślizgowa powłoka
3. Противоскользящее покрытие
4. Korpus
4. Корпус
5. Lampka kontrolna
5. Контрольный индикатор
6. Szczotka do czyszczenia
6. Щеточка для чистки
7. Popychacz
7. Толкатель
8. Drewniane patyczki
8. Деревянные палочки
DANE TECHNICZNE
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– moc: 150 W
– мощность: 150 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
РАБОТА УСТРОЙСТВА
EGG MASTER przeznaczony jest do gotowania EGG
MASTER
предназначен
для
jajek w unikalny i różnorodny sposób, co czyni приготовления
яиц
уникальным
и
przygotowane potrawy doskonałym elementem разнообразным способом, таким образом
śniadań oraz zdrowych przekąsek. Przed приготовленные блюда являются прекрасным
pierwszym użyciem należy:
вариантом завтрака и питательных закусок.
– dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Перед первым использованием следует:
instrukcji,
–
внимательно
прочитать
данное
– upewnić się czy żaden z elementów nie jest руководство,
uszkodzony,
– убедиться в том, что все элементы
– postawić urządzenie na płaskiej powierzchni, исправны,
– podłączyć urządzenie do gniazdka i – установить устройство на ровной
pozostawić do nagrzania przez 10 minut. поверхности,
Podczas pierwszego użycia może wydzielać się – подсоединить устройство к сети и

specyficzny zapach będący wynikiem procesu
produkcyjnego. Nie jest to szkodliwe i powinno
zniknąć po krótkim czasie,
– wyłączyć urządzenie z prądu i pozostawić do
ostygnięcia,
– wyczyścić zgodnie z zaleceniami z sekcji
„CZYSZCZENIE”

OBSŁUGA
Przed użyciem EM100 należy upewnić się, że
jest dokładnie umyty i suchy.
– urządzenie umieścić na odpornej na ciepło,
stabilnej i płaskiej powierzchni,
– włączyć urządzenie do sieci,
– czerwona lampka kontrolna (5) oznacza, że
urządzenie jest włączone,
– przełączenie z czerwonej lampki na zieloną
oznacza, że urządzenie osiągnęło odpowiednią
temperaturę i jest gotowe do użytku.
UWAGI
Podczas pracy urządzenia lampka kontrolna (5)
zmienia kolor. Oznacza to, że termostat
utrzymuje odpowiednią temperaturę. Należy
zachować ostrożność ponieważ podczas
gotowania komora gotująca jest gorąca.
Urządzenie może generować parę. Zaleca się
używanie rękawic kuchennych dla ochrony
podczas manewrowania lub usuwania żywności
z urządzenia. Należy unikać kontaktu z gorącą
powierzchnią.
PRZEPIS PODSTAWOWY
– spryskać komorę gotującą (2) olejem w spraju
lub wlać do niej ok 1⁄2 łyżeczki oleju,
– rozbić 1–2 duże jajka bezpośrednio do komory
gotującej (2),
– włożyć patyczek (8),
– gotować jajka ok 6–8 minut. W tym czasie
jajka powinny wysunąć się z komory gotującej
(2), w przeciwnym przypadku należy je wyjąć
przy pomocy patyczków (8) lub łagodnie
potrząsając urządzeniem trzymając za powłokę
antypoślizgową (3),
– lekko ścięte jaja można wylać z komory
gotującej (2) po ok 2 minutach.
WSKAZÓWKI

подождать до момента полного нагрева
(прибл. 10 мин). Во время первого
использования,
может
появиться
специфический запах, который является
результатом производственного процесса.
Данное явление является безопасным и запах
должен исчезнуть по истечении короткого
промежутка времени,
– отсоединить прибор от сети и дать
остынуть,
– очистить согласно рекомендациям в разделе
"ЧИСТКА"
РАБОТА УСТРОЙСТВА
Перед использованием EM100 следует
убедиться в том, что устройство чистое и
сухое.
– прибор установить на ровной, плоской и
стойкой к высоким температуре поверхности,
– подключить прибор к сети,
– контрольный индикатор (5) сигнализирует
работу устройства,
– смена цвета индикатора с красного на
зеленый означает, что прибор достиг
заданную температуру и готов к работе.
ВНИМАНИЕ
Во время работы контрольный индикатор (5)
меняет цвет. Данное явление означает, что
термостат удерживает температуру на
заданном
уровне.
Будьте
осторожны,
поскольку во время приготовления отсек
нагревается.. Устройство может генерировать
пар. Рекомендуем использовать кухонные
рукавицы для охраны во время работы с
продуктами или же удаления продуктов из
устройства. Избегайте контакта с горячей
поверхностью.
РЕЦЕПТ БАЗОВЫЙ
– отсек для приготовления (2) брызгаем
маслом в спрее или же вливаем прибл. 1⁄2
чайной ложки растительного масла,
– разбить 1–2 больших яйца прямо в отсек
для приготовления (2),
– поместить палочку (8),
– готовить прибл. 6–8 мин. В течении этого
времени яйца должны подняться из отсека
(2), иначе следует осторожно вынуть яйца
при помощи палочек (8) или же осторожно
встряхнуть устройство, придерживая за
противоскользящее покрытие (3),
– слегка загустевшие яйца можно вынуть из
отсека (2) по истечении прибл. 2 минут
СОВЕТЫ

– należy używać zwykłych lub dużych jaj –
najlepsze rezultaty daje użycie zwykłych jajek
bez dodatków,
– nie stosować więcej niż dwa jajka na jedną
porcje,
– przed każdym użyciem należy spryskać
komorę (2) olejem,
– nie mieszać żółtka z białkiem (jeśli nie jest to
zalecane w przepisie nie należy ubijać jajek),
– czas gotowania może się różnić, w zależności
od rodzaju jedzenia, początkowej temperatury
oraz ilości żywności,
– każdy ugotowany produkt może się różnić od
kolejnego,
– drewniane patyczki (8) są niezwykle pomocne
i mogą być używane w różnorodny sposób, np.:
można
użyć
patyczków
podczas
przygotowywania posiłków zawijanych np. w
tortille lub w inny sposób do ulokowania ich w
komorze gotującej oraz przy ich pomocy
docisnąć je do ścian komory (2) w taki sposób
by w ich środku stworzyć przestrzeń na resztę
składników. Patyczki (8) można również wbić w
jedzenie podczas gotowania posiłku co ułatwia
wyciągnięcie gotowego produktu z komory
gotującej(2),
– należy używać jedynie drewnianych
patyczków (8), takich jak załączone do
produktu. Metalowe mogą trwale uszkodzić
antyadhezyjną powłokę w komorze gotującej
(2),
– popychacz (7) ułatwia umieszczenie dodatków
(np. mięsa, masła) w jajku co rozszerza
możliwość wykorzystania urządzenia,
– jajka można gotować na różne sposoby: nie
trzeba czekać aż jaka ugotują się całkowicie – w
zależności od oczekiwanego efektu można je
wylać wcześniej lub później,
– rozbełtane jajka nabierają objętości podczas
gotowania. W celu zmniejszenia tego efektu
zaleca się zmieszać rozbełtane jajka z innymi
produktami np. ze zmielonym krakersami. W
takim przypadku komora gotująca (2) powinna
być wypełniona produktem tylko do połowy,
– wszystkie produkty, zwłaszcza mięso i drób,
powinny być całkowicie rozmrożone przed
gotowaniem,
– zaleca się użycie termometru do mięs w celu
upewnienia się, że jedzenie jest dobrze
ugotowane.

– следует приготавливать обычные или
большие яйца – вы получите наилучшие
результаты используя обычные яйца без
добавок
– однократно приготавливать не более двух
яиц,
– перед каждым использованием следует
обрызгать отсек для приготовления (2)
маслом спреем,
– не перемешивать белок с желтком (если в
рецепте не указано, не следует взбивать
яйца),
– в зависимости от типа блюд, начальной
температуры
и
количества,
время
приготовления может быть разным,
– каждый приготовленный продукт может
отличаться от предыдущего,
– деревянные палочки (8) очень полезны и
могут быть использованы различными
способами, на пример, можно использовать
палочки
во
время
приготовления
заворачиваемых блюд-тортилья, или же
других для того, чтобы поместить продукты в
отсеке и, при помощи палочек, прижать
продукты к стене отсека (2), таким образом в
середине
образуется
углубление
для
остальных продуктов. Продукты можно
также заколоть на палочки (8) во время
приготовления блюд для того, чтобы было
легче их вынуть из отсека (2),
– следует использовать только деревянные
палочки (8), такие как приложенные к
устройству.
Металлические
могут
необратимо
повредить
антипригарное
покрытие в отсеке (2),
– при помощи толкателя (7) легче поместить
дополнительные продукты (на пример мясо,
масло) на яйцо, таким образом устройство
можно использовать различными способами,
– приготавливать яйца можно различными
способами: можно не ждать момента, когда
яйца полностью сварятся – в зависимости от
желаемого результата, яйца можно вынуть
раньше или позже,
– вбитые яйца приобретают объем во время
приготовления. С целью уменьшения этого
явления, рекомендуем перемешать яйца с
другими
продуктами,
на
пример,
измельченными крекерами. В таком случае
отсек (2) должен быть заполнен только на
половину,
– все продукты, особенно мясо и дробь,

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed
czyszczeniem należy odłączyć je od sieci.
Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu i
wystygnięciu. Nie należy używać do
czyszczenia urządzenia środków ściernych,
proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie
poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.
– zewnętrzne powłoki urządzenia czyścić przy
pomocy wilgotnej ściereczki,
– komorę gotującą (2) wyczyść za pomocą
załączonej szczoteczki (6) z odrobiną płynu do
mycia naczyń i dokładnie wypłukać,
– po umyciu, w celu wyschnięcia, odwrócone
urządzenie można postawić na suchej
ściereczce. Nigdy nie zanurzać korpusu (4) w
wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej
wody. Przed kolejnym użyciem sprawdzić czy
urządzenie jest suche.
– popychacz (7) umyć w ciepłej wodzie z
dodatkiem odrobiny płynu do mycia, następnie
wypłukać i natychmiast osuszyć,
– w celu usunięcia przypalonych produktów
zaleca się je najpierw namoczyć przy pomocy
oleju roślinnego i pozostawić na 5 minut przed
ponowną próbą usunięcia pozostałości przy
pomocy załączonej szczotki (6). Pozostałości
zalegające na dnie mogą zostać usunięte przy
pomocy końcówki drewnianego patyczka (8).
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– przewód przyłączeniowy (9) należy podłączyć
do gniazdka o parametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi
z użyciem wyłączników czasowych oraz
oddzielnych systemów zdalnego sterowania
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie
ciągnąć za przewód, zawsze używać wtyczki
– ustawić urządzenie na płaskim, twardym,

должны быть полностью разморожены перед
приготовлением
– рекомендуем использование термометра
для мяса, чтобы убедиться, что продукт
полностью приготовлен.
ВНИМАНИЕ
Прибор следует отсоединить от сети, если
устройство не используется или перед
чисткой. Легче всего чистить устройство
сразу же после окончания работы и после
того, как прибор остынет. При чистке
прибора не следует использовать чистящие
средства и порошки, ацетон, алкоголь и т.д.
Перед чисткой отсоединить прибор от сети.
– внешние покрытие прибора следует
чистить влажной тканью,
– отсек для приготовления (2) чистить
прилагаемой щеткой (6) с небольшим
количеством жидкости для мытья посуды и
тщательно ополоскать,
– чтобы высушить прибор, устройство можно
перевернуть и поставить на сухую ткань
Запрещается погружать корпус (4) в воду и
ополаскивать под струей воды. Перед
следующим использованием убедиться в том,
что прибор сухой.
– толкатель (7) мыть в теплой воде с
небольшим количеством жидкости для мытья
посуды, затем ополоскать и сразу же
высушить,
– для удаления пригоревших продуктов
рекомендуем сначала намочить при помощи
растительного масла и оставить на 5 минут
перед удалением оставшихся продуктов при
помощи прилагаемой щетки (6). Оставшиеся
на дне продукты могут быть удалены при
помощи деревянной палочки (8).
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации перед подключением к сети, убедитесь в том,
что напряжение прибора (см. инструкцию)
соответствует напряжении сети
– прибор не предназначен для обслуживания
с
использованием
программного
выключателя
и
отдельных
систем
дистанционного управления
– отсоединить прибор от сети, если Вы не
пользуетесь прибором или перед чисткой
– прибор следует отключать от сети всегда за
вилку, а не сетевой шнур
– прибор установить на ровной, плоской и

stabilnym i odpornym na wysokie temperatury
podłożu
– nie zanurzać przewodu i urządzenia w wodzie
– nie używać na wolnym powietrzu
– urządzenie wyłącznie do użytku domowego
– nie wolno wlewać wody do gorącego oleju
– nigdy nie ustawiać urządzenia blisko gorących
przedmiotów
– nie używać w pobliżu materiałów
łatwopalnych jak pościel, papier, ubrania, firany,
wykładziny itp.
– nie należy pozostawiać używanego urządzenia
bez nadzoru
– nie włączać bez produktów lub oleju, może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
urządzenia
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
– urządzenie może generować parę. Zaleca się
używanie rękawic kuchennych dla ochrony
podczas manewrowania lub usuwania żywności
z urządzenia. Należy unikać kontaktu z gorącą
powierzchnią
– należy zachować dodatkową ostrożność
podczas przenoszenia urządzenia zawierającego
gorące jedzenie, gorący olej lub inne płyny
– nie wylewać gorącego oleju. Poczekać do
ostygnięcia urządzenia
– w przypadku zapalenia się tłuszczu, zamknąć
pokrywę i zdławić ogień. W żadnym przypadku
nie próbować gasić ognia wodą
– nie dotykać metalowych elementów
uruchomionego urządzenia
– używać tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób
– należy uważać by nie zadrapać antydhezyjnej
powłoki komory gotującej (2), gdyż jej resztki
mogą dostać się do żywności. Jeśli pozostałości
żywności muszą zostać zeskrobane z urządzenia
należy użyć do tego celu szczoteczki załączonej
do produktu.
– wszelkie modernizacje lub stosowanie innych

стойкой к высоким температуре поверхности
– запрещается погружать прибор или шнур в
воду
– запрещается использовать на открытом
воздухе
–
исключительно
для
домашнего
использования
– запрещается добавление воды к горячему
растительному маслу
– запрещается устанавливать прибор вблизи
горячих предметов
– запрещается использовать прибор вблизи
легковоспламеняющихся материалов как
постель, бумага, одежда, гардины, ковровые
покрытия и т.п.
– не оставлять прибор без контроля
– запрещается включение прибора без
продуктов или без растительного масла, что
может привести к повреждениям прибора лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,
чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность. Обратите внимание на то,
чтобы дети не игрались прибором
– не оставляйте детей без присмотра, если
находятся вблизи прибора
– не прикасаться мокрыми руками
– устройство может генерировать горячий
пар. Рекомендуем использовать кухонные
рукавицы для охраны во время работы или
удаления продуктов из прибора. Следует
избегать контакта с горячей поверхностью
устройства
– следует соблюдать дополнительную
осторожность
во
время
перенесения
устройства с горячей едой, горячим маслом
или другими жидкостями
–
запрещается
выливать
горячее
растительное масло. Следует подождать до
момента, когда прибор остынет
– если загорелось растительное масло,
следует закрыть крышку и выключить
конфорку. Запрещается тушить огонь водой
– запрещается прикасаться к металлическим
элементам во время работы устройства
– использовать только с оригинальными
аксессуарами
– запрещается использовать прибор, если
поврежден сетевой шнур, прибор упал или

niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia

OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub
przemysłowego. Nie wolno używać urządzenia
do innych celów niż jest przeznaczony.
Gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji
podane są w załączniku.
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
FRYTOWNICA FR24
OPIS OGÓLNY
1. Filtr
2. Okienko (podgląd smażenia)
3. Sygnalizacja włączenia (POWER)
4. Sygnalizacja grzania (TEMP)
5. Włącznik
6. Regulacja temperatury
7. Przycisk otwarcia pokrywy
8. Uchwyt (z mechanizmem podnoszenia kosza)
9. Blokada uchwytu
10. Pokrywa
DANE TECHNICZNE
– moc: 1800 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– pojemność: 2,5 l
– regulacja temp.oleju 150°C – 190°C

поврежден иначе
– следует обратить внимание на то, чтобы не
царапать антипригарную поверхность отсека
(2), поскольку частицы могут проникнуть в
продукты. С целью удаления остатков еды,
следует использовать прилагаемую щеточку
– запрещаются какие либо поправки или
использование других (не оригинальных)
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным для пользователя
– ремонт может быть произведён только
авторизованным сервис центром
– фирма Eldom sp z o.o. не несет
ответственности за возможные повреждения,
возникшие в результате неправильного
использования устройства
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Устройство предназначено только для
домашнего
использования
и
не
предназначено для коммерческого или
промышленного использования. Запрещается
использование в других целях. При
неправильном использовании, гарантия не
действует.
Подробная
информация
о
гарантии находится в приложении
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– запрещается иcпользование в коммерческих
целях
– при неправильном использовании, гарантия
не действует Подробная информация о
гарантии находится в приложении
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФРИТЮРНИЦА FR24
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Фильтр
2. Смотровое окно (контроль процесса
приготовления)
3. Индикация включения (POWER)
4. Индикация нагрева (TEPM)
5. Кнопка включения
6. Терморегулятор
7. Клавиша открытия крышки
8. Ручка (с механизмом поднятия корзины)
9. Блокировка ручки
10. Крышка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность 1800 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– объем: 2,5 л
– регулировка температуры масла 150 °C –

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić
się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie
transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości
należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu
skontaktowania się z punktem serwisowym.
Przed pierwszym użyciem należy umyć kosz i
pojemnik na tłuszcz. Napełnianie pojemnika z
tłuszczem Ustawić urządzenie na płaskim,
twardym, stabilnym i odpornym na wysokie
temperatury podłożu.
– otworzyć pokrywę przez wciśnięcie przycisku
(7)
– podnieść koszyk uchwytem (8) ku górze
(uchwyt zablokuje się) a następnie wysunąć
koszyk z zaczepu
– napełnić pojemnik tłuszczem (około 2–2,5 l)
– umieścić koszyk w zaczepie Zalecane jest
stosowanie czystego oleju roślinnego. Nie
mieszać różnych olejów lub tłuszczów. Poziom
oleju nie może przekraczać oznaczeń
umieszczonych wewnątrz pojemnika. Przy
używaniu roślinnego tłuszczu stałego należy
pokroić go na małe kawałki, rozpuścić w
oddzielnym naczyniu, po czym wlać do
frytownicy (900 g tłuszczu stałego odpowiada 1
litrowi oleju). Nigdy nie dodawać tłuszczu
bezpośrednio na koszyk, gdyż urządzenie może
zostać w ten sposób uszkodzone.
[2] Włączanie frytownicy
Pokrętło termostatu (6) oraz włącznik (5)
ustawić w pozycji „0”. Włączyć urządzenie do
sieci. Włącznik (5) ustawić w pozycji „1”. Praca
frytownicy sygnalizowana jest kontrolką (3).
Ustawić pokrętłem (6) żądaną temperaturę
smażenia. Termostat skalibrowany jest na
temperatury 150°C, 170°C i 190°C. Po około 10
minutach tłuszcz osiąga właściwą temperaturę.
[1] Ułożenie produktów
– podnieść koszyk uchwytem (8) ku górze,
– otworzyć pokrywę (10) frytownicy poprzez
wciśnięcie przycisku (7),
– przygotowane uprzednio produkty umieścić w
koszyku,
– zamknąć pokrywę frytownicy lekko
dociskając aż do słyszalnego zatrzaśnięcia,
– powoli opuścić koszyk zwalniając uprzednio
blokadę (9) na uchwycie, W czasie smażenia

190 °C
РАБОТА ПРИБОРА
После снятия упаковки, убедитесь в том, что
прибор
не
поврежден
во
время
транспортировки. Если же появились
сомнения, необходимо связаться с сервис
центром, только после этого можно начать
эксплуатацию прибора. Перед первым
использованием,
необходимо
вымыть
корзину и емкость для масла. Загрузка
емкости для масла Прибор установить на
ровной, твердой, стабильной и устойчивой к
высоким температурам поверхности
– открыть крышку нажатием клавиши (7)
– поднять корзину ручкой (8) вверх (ручка
заблокируется), затем вынуть корзину из
фритюрницы
– налейте в емкость масло ( 2,0–2,5 л)
– установить корзину во фритюрницу
Рекомендуем
использование
высококачественного масла. Одновременно
не используйте разные виды масел. Уровень
масла должен находится между уровнями
отмеченными на внутренней поверхности
емкости. При использовании твердого
растительного масла, сначала необходимо
масло порезать на маленькие кусочки,
растопить в отдельной емкости, затем влить в
емкость для масла. (900 гр масла твердого
соотв. 1 л растительного масла). Запрещается
прямое добавление маслa в корзину, таким
образом прибор может быть поврежден.
[1] ЗАГРУЗКА ПРОДУКТОВ
– поднять корзину ручкой (8) вверх,
– открыть крышку (10) фритюрницы
нажатием кнопки (7),
–
заранее
приготовленные
продукты
загрузить в корзину,
– закрыть крышку фритюрницы легким
нажатием, пока не услышите щелчок,
– медленно опустите корзину, снимая перед
тем блокировку (9) на ручке,
[2] ВКЛЮЧЕНИЕ ФРИТЮРНИЦЫ
Термостат (6) и кнопку включения (5)
установить
в пол.
«0». Устрoйство
подключить к сети. Кнопку включения (5)
установить в пол. «1». Индикатор (3)
сигнализирует
работу
устройства.
Регулятором
тeрмостата
установить
требуемую
температуру
приготовления.
Термостат установлен на температуры 150°C,
170°C и 190°C. Масло нагревается до

kontrolka termostatu (4) może kilkakrotnie
zaświecić się i gasnąć. Kontrolka gaśnie z
chwilą osiągnięcia nastawionej temperatury. Po
zakończeniu frytowania należy podnieść koszyk
i odczekać aż tłuszcz ocieknie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Pojemnik na tłuszcz. Tłuszcz należy
regularnie wymieniać (co 8 do 12 smażeń), nie
tylko w celu osiągnięcia najlepszego smaku,
lecz także lekkości potraw. Wartość spożywcza
smażonych potraw zależy w dużej mierze od
jakości tłuszczu. Zużytego tłuszczu nie należy
wylewać do zlewozmywaka. Lepiej jest go
ostudzić i wyrzucić do śmieci. Przed
wylewaniem tłuszczu i czyszczeniem pojemnika
należy zdjąć pokrywę otwierając ją i wysuwając
z mocowań na tylniej ścianie korpusu
frytownicy. Do czyszczenia pojemnika prosimy
używać gorącej wody, płynnego środka do
mycia naczyń oraz gąbki. Nie należy stosować
środków szorujących. Gdyby pojemnik był
przypalony, radzimy przed myciem zalać go na
około 30 min. wodą. Przed użyciem pojemnik
dokładnie osuszyć. Urządzenia nie wolno
zanurzać w wodzie.
2. Pokrywa.
3. Koszyk. Koszyk należy myć w gorącej
wodzie używając szmatki i płynu do mycia
naczyń. Zdjąć pokrywę (fot.2.) z mocowań
korpusu. Czyścić wilgotną ściereczką z
dodatkiem płynnego środka czyszczącego. Przed
ponownym zamontowaniem pokrywy na
korpusie dokładnie ją osuszyć.
4. Korpus. Powierzchnie zewnętrzne oraz
przewód elektryczny należy czyścić wilgotną
ściereczką. Nie stosować środków szorujących
ani ostrych narzędzi. Przed schowaniem
urządzenia należy zwinąć przewód w tylnej
części.
5. Filtr. W pokrywie urządzenia (fot.3.) znajduje
się filtr. Stan filtra należy regularnie sprawdzać.
Zanieczyszczony filtr należy wymienić na nowy.
PRAKTYCZNE PORADY
– nie umieszczać w koszu zbyt dużo żywności,
– nie dolewać wody do oleju, która pogarsza

установленной температуры, для этого
требуется прибл. 10 мин. Во время
приготовления индикатор может включаться
и выключаться несколько раз. Индикатoр
выключается при достижении устройством
установленной температуры. После того, как
процесс приготовления окончен, необходимо
поднять корзину и подождать, когда масло
стечет.
УХОД И ОЧИСТКА
1. Емкость на масло Масло необходимо
постоянно
менять
(каждые
8–12
приготовления), не только с целью получения
превосходного вкуса, а также для легкости
блюда. Питательность жаренных блюд в
значительной степени зависит от качества
масла. Запрещается использованное масло
выливать в раковину. Рекомендуется дать
маслy остыть и выбросить в мусор. Перед
очисткой емкости и перед тем, как вылить
масло, необходимо снять крышку, открывая
ее и снимая с крепления (задняя стенка
корпуса
фритюрницы).
Использовать
горячую воду, жидкое моющее средство и
губку для очистки емкости. Не рекомендуем
использование абразивных средств. Если
емкость пригорела, советуем залить емкость
водой (прибл. 30 мин.) перед очисткой. Перед
использованием емкость тщательно вытереть
на сухо. Запрещается погружать прибор в
воду.
2. Крышка
3. Корзина Корзину необходимо мыть в
горячей воде с использованием ткани и
средства для мытья посуды Снять крышку
(фото 2) с крепления на корпусе. Чистить
влажной тканью с добавлением чистящей
жидкости. Перед установкой крышки на
корпус, крышку тщательно вытереть на сухо.
4. Корпус Внутреннее поверхности и
электрический шнур чистить влажной
тканью.
Запрещается
использование
абразивных средств и острых предметов.
Прежде чем убрать прибор на хранение,
необходимо смотать шнур сзади устройства.
5. Фильтр В крышке прибора имеется фильтр
(фото 3). Фильтр необходимо регулярно
проверять. Загрязненный фильтр необходимо
заменить на новый.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
– не загружать очень много продуктов,
– не заливать воду в масло, вода ухудшает

jego jakość,
– nie mieszać świeżego oleju ze starym,
– nie mieszać różnych typów tłuszczów,
– starać się używać możliwie jak najsuchsze
potrawy, odszronić mocno zamrożone,
– nie nachylać się nad pokrywą frytownicy
podczas smażenia a w szczególności nad otwartą
frytownicą, w której znajduje się nagrzany
tłuszcz,
– w razie zaistnienia nieprawidłowości w
funkcjonowaniu urządzenia należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu. Każda ingerencja,
również wymiana przewodu zasilającego może
być dokonana jedynie przez uprawniony
warsztat naprawczy,
– nie należy stawiać frytownicy w pobliżu
źródeł ciepła,
– jeżeli frytownica nie jest używana zbyt często
olej można przechowywać w oddzielnym
pojemniku w lodówce,
– przewód zasilający można zwinąć na
uchwycie znajdującym się z tylu obudowy
WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji,
– przewód przyłączeniowy należy podłączyć do
gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w
instrukcji,
– należy zwrócić uwagę na to, by do jednego
obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już
ono używane oraz przed jego czyszczeniem
– nie zanurzać przewodu lub urządzenia w
wodzie,
– nie używać na wolnym powietrzu,
– nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
urządzenia,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem,
– urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi

качество масла,
– не использовать свежее масло с
использованным,
– одновременно не использовать разных
видов масeл,
– старайтесь загружать продукты, как можно
более сухие, замороженные продукты
очистить от кристаллов льда,
– не наклоняться над крышкой фритюрницы
во время приготовления, особенно над
открытой
фритюрницей,
в
которой
находиться горячее масло,
– в случае неполадок в работе, необходимо
обратиться в авторизованный сервис центр.
Каждое вмешательство, также и замена
сетевого шнура, может быть произведенa
только авторизированным пунктом ремонта,
– не рекомендуется установка устройства
вблизи источников тепла,
– если фритюрница не используется очень
часто, масло можно хранить в отдельной
емкости в холодильнике,
– шнур можно намотать на ручку,
находящуюся сзади корпуса
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации,
–
перед
подключением
к
сети,
удостоверьтесь, что напряжение прибора (см.
руководство) соответствует напряжению сети
– не подключайте фритюрницу одновременно
с другими электроприборами к одной и той
же линии электросети,
– при отключении прибора от сети питания
держитесь рукой за вилку, не тянуть за шнур,
– прибор установить на ровной, плоской,
твердой поверхности устойчивой к высоким
температурам,
– отключить устройство от источника
питания, если устройство не работает или
перед очисткой,
– запрещается погружение устройства или
сетевого шнура в воду,
– не использовать на открытом воздухе,
– только для домашнего использования,
– лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,
чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность,

z użyciem wyłączników czasowych oraz
oddzielnych systemów zdalnego sterowania,
– urządzenie ustawić na stabilnym i suchym
podłożu,
– nigdy nie ustawiać urządzenia blisko gorących
przedmiotów,
– nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
– nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego,
– nie włączać frytownicy bez wlanego oleju,
może to doprowadzić do uszkodzenia,
– używając frytownicę nie należy dopuszczać do
niej dzieci,
– aby uniknąć niebezpieczeństwa wykipienia nie
przeładowywać koszyka, przede wszystkim
produktami mrożonymi,
– w trakcie smażenia nie trzymać dłoni nad
komorą filtra,
– nie przenosić frytownicy gdy znajdujący się w
niej tłuszcz jest gorący.
– nie wylewać oleju z gorącej frytownicy.
Poczekać do ostygnięcia urządzenia,
– w przypadku zapalenia się tłuszczu, zamknąć
pokrywę i zdławić ogień. W żadnym przypadku
nie próbować gasić ognia wodą.
– nie zanurzać urządzenia w wodzie.
– używać tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami,
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę
urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz
na stronie www.eldom.eu,
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych
części zamiennych lub elementów urządzenia
jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu
użytkowania.
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi,
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

– обратить внимание, чтобы дети не играли c
прибором,
– во время работы фритюрницы, прибор
должен находиться вдали от детей,
– запрещается установка прибора вблизи
источников тепла,
– не оставляйте прибор без присмотра,
– не прикасаться к прибору мокрыми руками,
– запрещается включение фритюрницы без
масла внутри, иначе устройство будет
повреждено,
– с целью избежания опасности выкипaния,
не перегружать корзины, прежде всего
замороженными продуктами,
– во время приготовления, не держать руки
над отсеком фильтра,
– не переносить фритюрницы, находящееся
масло остается горячим,
– не выливать горячее масло из фритюрницы.
Подождать пока прибор остынет,
– в случае возгорания масла, закрыть крышку
и затушить огонь. Ни в коем случае не
тушить огонь водой.
– прибор может быть использован только с
оригинальными деталями, входящими в
комплект
– запрещается использование прибора, если
сетевой шнур поврежден, если прибор упал
или поврежден иначе. В случае повреждения
необходимо обратиться в сервис центр
производителя. Сервис центры поданы в
приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведён только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– Фирма Ельдом (Eldom sp z o.o.) не несет
ответственности за возможные повреждения,
возникшее в результате неправильной
эксплуатации прибора.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично,
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации

GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym,
– nie może być używane do celów zawodowych,
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
GOLARKA DO UBRAŃ GDS2
OPIS OGÓLNY
1. Szczotka na kurz
2. Nakładka ochraniająca
3. Osłona
4. Nożyk
5. Wentylator
6. Pojemnik
7. Włącznik
8. Lampka
9. Gniazdko zasilania
10. Szczoteczka
DANE TECHNICZNE
– moc: 5 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– czas ładowania: 8 godzin
– zasilanie: akumulatorowo-sieciowe
– akumulatory: 2 x Ni-MH 600 mA
OBSŁUGA
1. Dokładnie założyć osłonę (nie włączać
golarki kiedy osłona jest luźna).
2. Włączyć urządzenie.
3. Delikatnie przesuwać golarkę po płasko
ułożonym ubraniu.
4. Zmiatać kurz z ubrania za pomocą dołączonej
szczotki, jednocześnie goląc.
UWAGA
Urządzenie nie działa w przypadku źle
zamontowanych osłony oraz pojemnika.
ŁADOWANIE
1. Urządzenie można ładować w sieci o
parametrach zgodnych z podanymi powyżej.
2. Wyłączyć urządzenie, podłączyć do przewodu
elektrycznego i włożyć wtyczkę do gniazdka.
Kiedy lampka wskazująca ładowanie świeci na
czerwono, ładowanie trwa.
3. Wyłączyć urządzenie z prądu po zakończeniu
ładowania.
4. Standardowy czas ładowania wynosi 8 godzin
5. Unikać ładowania dłużej niż przez 24
godziny. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest

ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования,
– прибор не может быть использован вне
дома,
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БРИТВА ДЛЯ ОДЕЖДЫ GDS2
ЗАРЯДКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Щеточка на пыль
2. Защитная насадка
3. Крышка
4. Ножик
5. Вентилятор
6. Резервуар
7. Кнопка вкл.
8. Лампочка
9. Гнездо внешнего питания
10. Щеточка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 5 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– время зарядки: 8 часов
– питание: батарейка, сеть (2 x Ni-MH 600
mA)
ПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Плотно прикрепить крышку (не включать
прибора при слабо одетой крышке)
2. Включить прибор
3. Положить изделие на ровную поверхность,
легко передвигать машинку, удаляя катышки.
4. Чистить пыль с помощью щетки,
одновременно ощищая одеждy от катышек.
ВНИМАНИЕ: в случае неправильной
монтировки защитной насадки и крышки,
прибор не работает.
1. Прибор может быть подключен к сети,
характеристика которой представлена выше.
2. Выключить прибор, подключить шнур,
включить в сеть. Загорание контрольной
лампочки означает начало зарядки прибора.
3. Вытянуть вилку из розетки, когда прибор
заряжен.
4. Стандартное время зарядки – 8 часов
5. Избегать зарядки более 24 часов. Если
температура в помещении больше 40°C или
меньше 0°C зарядка не произойдет,a время

wyższa od 40°C lub niższa niż 0°C, ładowanie
będzie nieskuteczne i skróci trwałość baterii.
WSKAZÓWKI
1. Nie golić kłaczków z ubrań kiedy ubranie
znajduje się na ciele, grozi to okaleczeniem
ciała.
2. Szczególną uwagę należy zachować przy
goleniu następujących części ubrań:
– wokół guzików i zamków błyskawicznych
– części wystających
– łączeń
– szwów
– przedmiotów przyklejonych do ubrania
– części delikatnych
3. Przed użyciem wypróbować w mało
widocznym miejscu na ubraniu.
4. Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na
ubraniu.
5. W przypadku opornych kłaczków przesuwać
urządzenie wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.
6. W przypadku cienkich ubrań złożyć dwie
warstwy ubrania i golić np. na desce do
prasowania
7. Unikać włączania golarki kiedy nie zbiera
kłaczków, tarcie między osłoną a wewnętrznym
nożykiem może się zwiększyć i skrócić trwałość
osłony i nożyka.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Gdy pojemnik napełni się w około 80%, należy
wyczyścić pojemnik i wewnętrzne nożyki.
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci i wyłączyć
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
– nie używać silnych lub niszczących
powierzchnię środków czystości i produktów do
czyszczenia
– obudowę przecierać wilgotną szmatką Zdjąć
osłonę nożyk Wentylator Wyciągnąć nożyk
Wyczyścić pojemnik Osłona Zmontować nożyk,
osłonę i nakładkę ochraniającą
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia
w wodzie
– sprzęt tylko do użytku domowego, przy
eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z
przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
sprzedawca
nie
ponosi
żadnej

работы батарейки сократится.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Не чистить катышки на одежде, одетой на
человеке. Опастность повреждений тела
2. Обратить oсобое внимание при чистке
следующих элементов одежды:
– возле пуговиц и молний
– выпуклых элементов
– соединений
– швов
– элементов, приклеенных к одежде
– тонких, деликатных
3. Перед чисткой, проверить работу
устройства на невидимом участке одежды.
4. Прибор передвигать в соответствии с
узором на одеждe.
5. В случае трудноудаляемых катышек
передвигать прибор в соответствии с узором,
в
вертикальном
и
горизонтальном
направлениях.
6. В случае легкой одежды необходимо
одежду сложить вдвое и чистить напр. на
гладильной доске.
7. Избегать включения прибора в ситуациях,
когда прибор не чистить катышки. Трение
между насадкой а внутренним ножиком
может увеличиться, что может сократить
время эксплуатации прибора.
ВНИМАНИЕ
Когда отсек для сбора катышков наполнится
на ок 80%, внутренний нож и резервуар
необходимо очистить.
– перед очисткой отключить прибор от сети и
выключить
– не опускать прибор в воду
– не используйте сильных или абразивных
чистящих средств
– протирать корпус влажной тканью снять
крышку ножик вентилятор вынять ножик
очистить резервуар собрать элементы и
корпус крышка
МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ
– перед использованием внимательно
прочитайте руководство по эксплуатации
– во время чистки не опускайте устройство в
воду
– прибор предназначен только для домашнего
использования, в случае промышленного
использовaния или же не в соответствии с
данным руководством, продавец не несет
ответственности, а устройство не подлежит

odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu
gwarancji wygasają
– nie używać urządzenia do celów innych niż te
wymienione w instrukcji
– nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym
przewodem przyłączeniowym. W przypadku
uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem
Producenta
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– używać tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre
działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza
gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty
sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady
lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie
gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na
terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty
dostarczenia niesprawnego urządzenia do
punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony
sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego
punktu serwisowego na adres: Eldom Sp.z o.o.
40-238 Katowice, ul.Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona
(zaleca się użycie oryginalnego opakowania).
Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta za
pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłkę
„PACZKA48”
zaznaczając
tylko
opcję
„OPŁATĘ UISZCZA ADRESAT”. Pojęcie
„naprawa”
nie
obejmuje
czynności
wymienionych w instrukcji obsługi (np.

гарантийному обслуживанию
– не используйте прибор в целях, не
предусмотренных данным руководством
– запрещается использование прибора с
поврежденным сетевым шнуром С случаe
повреждения, необходимо связаться с
сервисным центром производителя
– лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопастность.
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– использовать только с оригинальными
частями
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной
Детальная
информация
находится
в
приложении.

czyszczenie lub konserwacja), do wykonania
których zobowiązany jest użytkownik we
własnym zakresie. Termin naprawy, w
przypadku dostarczenia do centralnego punktu
serwisowego wysyłką pocztową lub za innym
pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas
niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w
wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją jego użytkowania, przechowywania,
konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz
wszelkich
uszkodzeń
mechanicznych.
Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i
akumulatorów. Gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie
zawiesza
uprawnień
kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla
konsumenta do prywatnego użytku w
gospodarstwie domowym, w przypadku innego
użytkowania traci gwarancję.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GOLARKA DO UBRAŃ GDS4
OPIS OGÓLNY
1. Nakładka ochraniająca
2. Osłona
3. Nożyk
4. Nakładka dystansowa
5. Korpus
6. Pojemnik
7. Włącznik
8. Lampka
9. Gniazdko zasilania
10. Szczoteczka
DANE TECHNICZNE
– moc: 3 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– zasilanie: akumulatorowe
– akumulator: Ni-Cd 600 mAh
– czas ładowania: 10 godzin
ŁADOWANIE
Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny
akumulator, którego czas ładowania wynosi
około 10 godzin. Aby przedłużyć żywotność
akumulatora ładowanie powinno odbywać się w
jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym
rozładowaniu.
Ładowanie
akumulatora
sygnalizowane jest lampką kontrolną (8).
UWAGA
Lampka kontrolna nie gaśnie po naładowaniu
akumulatora. W celu naładowania akumulatora:
– włącznik (7) ustawić w pozycji „0”

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БРИТВА ДЛЯ ОДЕЖДЫ GDS4
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Защитная насадка
2. Крышка
3. Ножик
4. защитный элемент
5. Корпус
6. Резервуар
7. Кнопка вкл.
8. Лампочка
9. Гнездо внешнего питания
10. Щеточка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 3 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
– питание: от аккумулятора
– аккумулятор: Ni-Cd 600 mAh
– время зарядки: 10 часов
ЗАРЯДКА
Машинка имеет внутренний аккумулятор,
время зарядки которого – 8 часов. С целью
продления работы аккумулятора, зарядка
должна происходить единым, непрерывным
циклом после того, как прибор полностью
разрядился. Контрольная лампочка (8)
сигнализирует зарядку аккумулятора.
Внимание.
После того, как аккумулятор зарядился,
лампочка не погаснет Чтобы зарядить
аккумулятор, следует:

– podłączyć kabel zasilający do gniazda (9)
– podłączyć urządzenie do sieci Po naładowaniu
należy odłączyć urządzenie od sieci oraz wypiąć
kabel zasilający z gniazda (9).

OBSŁUGA
– przed uruchomieniem dokładnie założyć
osłonę (2). Nie włączać golarki kiedy osłona jest
luźna.
UWAGA
Urządzenie nie działa w przypadku źle
zamontowanej osłony
– golarka rozpoczyna pracę po przełączeniu
włącznika (7)
– delikatnie przesuwać golarkę po płasko
ułożonym ubraniu
– aby wyłączyć urządzenie należy przełączyć
włącznik (7)
WSKAZÓWKI
1. Nie golić kłaczków z ubrań kiedy ubranie
znajduje się na ciele, grozi to okaleczeniem
ciała.
2. Szczególną uwagę należy zachować przy
goleniu następujących części ubrań:
– wokół guzików i zamków błyskawicznych
– części wystających
– łączeń
– szwów
– przedmiotów przyklejonych do ubrania
– części delikatnych
3. Przed użyciem wypróbować w mało
widocznym miejscu na ubraniu.
4. Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na
ubraniu.
5. W przypadku opornych kłaczków przesuwać
urządzenie wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.
6. W przypadku cienkich ubrań złożyć dwie
warstwy ubrania i golić np. na desce do
prasowania
7. Unikać włączania golarki kiedy nie zbiera
kłaczków, tarcie między osłoną a wewnętrznym
nożykiem może się zwiększyć i skrócić trwałość
osłony i nożyka.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które

– кнопку включения (7) установить в
положении «0»
– сетевой шнур подсоединить к гнезду
внешнего питания (9)
– подключить прибор к сети После того как
прибор
зарядился,
машинку
следует
отсоединить от сети и вынуть сетевой шнур
из гнезда (9).
РАБОТА УСТРОЙСТВА
– перед использованием устройства следует
плотно прикрепить крышку (2) Запрещается
включение прибора при слабо надетой
крышке.
ВНИМАНИЕ: в случае неправильной
установки крышки, прибор не работает.
–
машинка
начинает
работу
после
установления кнопки включения (7) в пол.
«1»
– положить изделие на ровную поверхность,
легко передвигать машинку
– чтобы выключить прибор, следует
установить кнопку включения (7) в пол. «0»
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Не чистить катышки на одежде, одетой на
человеке. Опасность повреждений тела
2. Обратить oсобое внимание при чистке
следующих элементов одежды:
– возле пуговиц и молний
– выпуклых элементов
– соединений
– швов
– элементов, приклеенных к одежде
– тонких, деликатных элементов
3. Перед чисткой, проверить работу
устройства на невидимом участке одежды.
4. Прибор передвигать в соответствии с
узором на одеждe.
5. В случае трудноудаляемых катышек
передвигать прибор в соответствии с узором,
в
вертикальном
и
горизонтальном
направлениях.
6. В случае легкой одежды необходимо
одежду сложить вдвое и чистить напр. на
гладильной доске.
7. Избегать включения прибора в ситуациях,
когда прибор не чистить катышки. Трение
между насадкой, а внутренним ножиком
может увеличиться, что может сократить
время эксплуатации прибора.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые

mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Gdy pojemnik napełni się w około 80%, należy
wyczyścić pojemnik i wewnętrzny nożyk.
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci i wyłączyć
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
– nie używać silnych lub niszczących
powierzchnię środków czystości i produktów do
czyszczenia
– obudowę przecierać wilgotną szmatką
– zdjąć osłonę (2), odkręcając przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara, fot.1.
– wysunąć nożyk (3), fot.2.
– za pomocą szczoteczki (10) wyczyścić osłonę,
nożyk oraz mechanizm napędowy, fot.3., 4, 5
– opróżnić pojemnik (6), fot.6. Zachować
ostrożność w trakcie wyjmowania i czyszczenia
nożyka (3). Nóż jest ostry. Metalowe sitko
osłony (2) należy czyścić bardzo delikatnie. Nie
dociskać.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej
z parametrami prądu podanymi na obudowie
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia
w wodzie
– sprzęt tylko do użytku domowego,
– nie używać urządzenia do celów innych niż te
wymienione w instrukcji
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– używać tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż

могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ВНИМАНИЕ
Когда отсек для сбора катышков наполнится
на ок 80%, внутренний нож и резервуар
необходимо очистить.
– перед очисткой отключить прибор от сети и
выключить
– не опускать прибор в воду
– не используйте сильных или абразивных
чистящих средств, которые могут повредить
поверхность
– протирать корпус влажной тканью
– снять крышку (2), поворачивая против
часовой стрелки, рис.1.
– вынyть ножик (3), рис.2.
– с помощью щеточки (10) очистить крышку,
ножик и режущий механизм, рис.3, 4, 5.
– очистить резервуар (6), рис.6.
Будьте очень осторожны во время демонтажа
и очистки ножика (3). Нож является острым
элементом. Металлическую сеточку следует
чистить очень осторожно. Не придавливать.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым использованием внимательно
прочитайте
данное
руководство
по
эксплуатации
–
перед
подключением
к
сети,
удостоверьтесь, что напряжение прибора
(см.маркировку) соответствует напряжению
сети
– отсоединять прибор от сети, отключая
вилку, а не сетевой шнур
– запрещается опускать прибор в воду во
время ухода
– только для домашнего использования
– запрещается использовать прибор в целях,
не предусмотренных данным руководством
лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими
способностями,
чувствительными или умственными не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их
безопасность. Обратить внимание, чтобы
дети не игрались прибором
– использовать только с оригинальными
аксессуарами, входящими в комплект
– ремонт может быть произведен только

oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– należy regularnie sprawdzać czy przewód
zasilający i całe urządzenie nie ma
jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć
urządzenia
jeżeli
zostaną
stwierdzone
uszkodzenia
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta.
WARUNKI GWARANCJI
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre
działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza
gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty
sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady
lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie
gwarancji, będą usuwane bezpłatnie na terenie
RP w terminie 14 dni od daty dostarczenia
niesprawnego
urządzenia
do
punktu
serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien wysłać uszkodzony
sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z
dowodem zakupu Pocztą Polską na adres:
ELDOM Sp.z o.o. – Dział serwisu ul.Pawła
Chromika 5A, 40-238 Katowice Paczkę można
wysłać Pocztą Polską jako zwykłą przesyłkę
pobraniową
(bez
opcji
„PRIORYTET”,
„OSTROŻNIE” itp. ). Kwota pobrania powinna
się równać kosztowi nadania przesyłki, a
wartość paczki należy zadeklarować jako 0
PLN. Przesyłka powinna być zabezpieczona
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Nie
przyjmujemy przesyłek kurierskich wysłanych
na nasz koszt. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje
czynności wymienionych w instrukcji obsługi
(np. czyszczenie lub konserwacja), do
wykonania
których
zobowiazany
jest
użytkownik we własnym zakresie. Termin
naprawy, w przypadku dostarczenia do
centralnego punktu serwisowego wysyłką
pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie
przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i
odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte
uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego
lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania,
przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich uszkodzeń
mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje baterii.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny

авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других (не оригинальных)
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
– следует регулярно проверять исправность
сетевого шнура и исправность прибора. Если
обнаружены какие либо неисправности,
запрещается пользование прибором.
– если поврежден сетевой шнур, с целью
избежания опасности, следует заменить
поврежденный шнур в сервис центре
производителя.

nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień
kupującego
wynikających
z
niezgodności towaru z umową. Sprzęt
przeznaczony jest wyłącznie do użytku
domowego, w przypadku innego użytkowania
traci gwarancję.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GRZEJNIK KONWEKTOROWY hc120t
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik nawiewu
2. Przełącznik poziomu mocy
3. Termostat
4. Otwór nawiewu
5. Stopki
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– moc wentylatora: 17 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
– po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić
się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie
transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości
należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu
skontaktowania się z punktem serwisowym
– zamocować stopki (5) za pomocą załączonych
wkrętów
– ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i
odpornym na wysokie temperatury podłożu
– podłączyć urządzenie do sieci o parametrach
zgodnych z podanymi w instrukcji
– wybrać moc pracy urządzenia przełącznikiem
(2)
– urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu
temperatury
działania
termostatem
(3).
Ustawienie najwyższej temperatury pracy
następuje przy ustawieniu termostatu w pozycji
„MAX” oraz przełącznika (2) w pozycji „3”.
– efektywniejsze grzanie można uzyskać po
włączeniu nawiewu przełącznikiem (1). Praca
wentylatora
sygnalizowana
jest
lampką
kontrolną w przełączniku (1)
– urządzenie umożliwia nawiew chłodnego
powietrza. W tym celu po włączeniu nawiewu
należy przełącznik (2) ustawić w pozycji „0”
Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może
wydzielać się specyficzny zapach z elementów
grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАДИАТОР КОНВЕКТОРНЫЙ hc120t
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Переключатель воздушного потока
2. Переключатель режимов
3. Термостат
4. Отверстия
5. Ножки
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– мощность: 2000 Вт
– мощность вентилятора: 17 Вт
– напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
ПОЛЬЗОВАНИЕ
– после открытия упаковки убедитесь в том,
что прибор не пострадал в процессе
транспортировки. В случае каких-либо
сомнений,
необходимо
временно
приостановить эксплуатацию до момента
контакта с сервис центром
– прикрепить ножки (5) с помощью шурупов
(входят в комплект)
– поставить прибор на ровную, прочную
поверхность, стойкую против высокой
температуры
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным в инструкции
–
прибор
начинает
работу
после
установления температуры при помощи
регулятора термостата (3). Установление
максимальной температуры происходит при
установке регулятора в положение „MAX”, а
также при нахождении переключателя (2) в
положении „3”
– включение воздушного потока (кнопка „1”)
позволяет более эффективно осуществлять
обогрев. Контрольная лампочка (кнопка „1”)
сигнализирует работу вентилятора
– возможно включение холодного потока. С
этой целью необходимо переключатель
режимов (2) установить в положение „0”
после включения переключателя воздушного
потока. При первом включении может
появиться специфический запах (элементы
нагревательные и изоляция), что является
натуральным явлением.
ЧИСТКА И УХОД

– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
– nie używać silnych lub niszczących
powierzchnię środków czystości i produktów do
czyszczenia
– obudowę przecierać wilgotną szmatką
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem prosimy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej
z parametrami prądu podanymi na obudowie
– urządzenie działa tylko w pionowym
ustawieniu
– należy zawsze odłączyć urządzenie przed
czyszczeniem i konserwacją, a także w razie
nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu
używania
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– nigdy nie używać urządzenia w pobliżu
prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.
– nie używać w pobliżu materiałów
łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania,
zasłony, wykładziny itp.
–
nie
używać
w
pomieszczeniach
podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz
gdzie używa się palnych rozpuszczalników,
lakierów lub klei
– nie używać na wolnym powietrzu
– nie dotykać urządzenia mokrymi lub
wilgotnymi dłońmi lub stopami
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub
spryskiwać
– nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały
dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji
temperatura powierzchni grzejnika może być
dosyć wysoka
– nie stosować urządzenia do suszenia ubrań
– nie zakrywać otworów wylotowych
urządzenia
– nie prowadzić kabla zasilającego nad
grzejnikiem gdzie znajdują się otwory wylotowe
ciepłego powietrza
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo

– перед чисткой отсоедините шнур питания
от сети
– не погружайте устройство в воду
– не используйте сильных или абразивных
чистящих средств
– поверхность прибора протирать влажной
салфеткой
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– перед использованием внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации
– сетевой шнур включать только в сеть с
напряжением указанным на корпусе
– прибор работает только в вертикальном
положении
– прибор всегда необходимо отсоединить от
сети перед чисткой и уходом, а также при
неправильной работе или после окончания
работы
– прибор выключать, вынимая вилку из
розетки. Не тянуть за сетевой шнур
– не пользоваться прибором вблизи душа,
ванной, умывальной раковины, бассейна и
т.п.
– не пользоваться прибором вблизи
легковоспламеняющихся
предметов
как
мебель, постель, бумага, одежда, тюль, ковры
– не пользоваться прибором в помещениях
подверженных увеличенному риску взрыва
газа, а также в помещениях, где
используются
воспламеняющиеся
растворители, лаки или же клее
– не использовать на открытом воздухе
– не прикасаться к прибору мокрыми или
влажными руками или ногами
– не опускать прибор в воду, не брызгать
водой
– перемещать только с помощью ручек (1)
– не разрешать детям или зверям находится
вблизи
прибора.
Во
время
работы
поверхность радиатора достигает высокой
температуры
– не использовать прибор для сушки белья
– не закрывать вентиляционных отверстий
– сетевой шнур не может находиться над
радиатором, где находятся вентиляционные
отверстия тёплого воздуха
– лица (в том числе дети) с ограниченными
физическими,чувствительными
или
умственными способностями не могут
использовать
данный
прибор,
за
исключением ситуаций, когда будут под
контролем лица, ответственного за их

– nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia
bez nadzoru
– przed schowaniem urządzenia należy
odczekać aż ostygnie
– należy regularnie sprawdzać czy przewód
zasilający i całe urządzenie nie ma
jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć
urządzenia
jeżeli
uszkodzenia
zostaną
stwierdzone
– jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać
wymieniony w Serwisie Producenta. Lista
serwisów w załączniku oraz na stronie
www.eldom.eu
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych
GWARANCJA
– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku
INSTRUKCJA OBSŁUGI
TERMOWENTYLATOR HL10
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik (tryby pracy)
2. Lampka kontrolna
3. Termostat
4. Uchwyt
5. Otwór nawiewu
6. Otwór wlotu powietrza
DANE TECHNICZNE
– moc: 2000 W
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić
się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie
transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości
należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu
skontaktowania się z punktem serwisowym.

безопасность
– во время работы не оставлять прибор без
присмотра
– перед тем как спрятать прибор, убедитесь в
том, что радиатор остыл
–
необходимо
регулярно
проверять
исправность прибора и сетевого шнура. В
случае
неисправности,
запрещаетcя
включение прибора
– в случае повреждений сетевого шнура, с
целью предупреждений опасности, сетевой
шнур необходимо заменить в сервис центре
производителя. Перечень сервис центров
находится в приложении и на www.eldom.eu
– ремонт может быть произведён только
авторизованным
сервис
центром
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной
Детальная
информация
находится
в
приложении
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕРМОВЕНТИЛЯТОР HL10
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1. Выключатель (режим работы)
2. Индикатор включения
3. Термостат
4. Ручка для переноски
5. Oтверстие воздухозабора
6. Вход воздуха
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
– мощность: 2000 Вт
– напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
– распаковав устройство, необходимо
убедиться в том, что оно не повредилось во
время транспортировки. В случае каких-либо
сомнений необходимо воздержаться от его
эксплуатации до момента обращения в

– ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i
odpornym na wysokie temperatury podłożu
– ustawić włącznik (1) w pozycji „0”
(urządzenie wyłączone)
– podłączyć do sieci o parametrach zgodnych z
podanymi w instrukcji
– wybrać tryb pracy urządzenia pokrętłem (1):
– zimne powietrze
– ciepłe powietrze
– bardzo ciepłe powietrze
– urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu
temperatury działania termostatem (3)
– praca urządzenia sygnalizowana jest lampką
kontrolną (2) Przy pierwszym uruchomieniu
grzejnika może wydzielać się specyficzny
zapach z elementu grzejnego i izolacji. Jest to
zjawisko normalne. Nie zakrywać otworów
nawiewu i wlotu powietrza w czasie pracy
urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci i odczekać do wystygnięcia
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
– nie używać do czyszczenia silnych lub
niszczących powierzchnię środków czystości
– obudowę przecierać wilgotną szmatką

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej
z parametrami prądu podanymi na obudowie
– należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci
przed czyszczeniem i konserwacją, w razie
nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu
używania
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– nigdy nie używać urządzenia w pobliżu
prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.
– nie używać w pobliżu materiałów
łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania,
zasłony, wykładziny itp.
–
nie
używać
w
pomieszczeniach
podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz
gdzie używa się palnych rozpuszczalników,
lakierów lub klei

сервисный пункт
– установить устройство на плоском,
твёрдом, надёжном и устойчивом к высоким
температурам основании
– установить выключатель (1) в положение
«0» (устройство выключено)
– подключить устройство к сети с
параметрами, соответствующими указанным
в инструкции
– выбрать режим работы кнопкой (1):
– холодный воздух
– теплый воздух
– горячий воздух прибор начинает работу
после установления температуры при
помощи
регулятора
термостата
(3).
Контрольная лампочка (2) сигнализирует
работу. Устройство работает только в
вертикальном положении. Нельзя закрывать
выходные отверстия во время работы
устройства.
ОЧИСТКА И УХОД
– перед очисткой необходимо отключить
устройство от сети;
– устройство нельзя погружать в воду;
– не пользоваться концетрированными или
оказывающими на поверхность разрушающее
действие
моющими
и
чистящими
средствами;
– корпус следует протирать влажной
тряпочкой.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым включением ознакомьтесь,
пожалуйста, внимательно с полным текстом
настоящей инструкции;
– устройство необходимо подключить к сети,
соответствующей
параметрам
тока,
указанным на корпусе;
– устройство работает только в вертикальном
положении;
– всегда отключайте устройство от сети
перед очисткой и уходом за ним, а также в
случае неправильной работы и по окончании
пользования;
– устройство всегда необходимо отключать от
сети, взявшись за вилку, а не за провод
питания;
– никогда не пользуйтесь устройством
поблизости от душа, ванны, умывальника,
бассейна и т.п.;
– устройством нельзя пользоваться вблизи
легковоспламеняющихся
материалов
–
мебели, постельного белья, бумаги, одежды,

– nie używać na wolnym powietrzu
– używać tylko w pozycji pionowej
– nie dotykać urządzenia mokrymi lub
wilgotnymi dłońmi lub stopami
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub
spryskiwać
– przenosić urządzenie tylko za pomocą
uchwytu (4)
– nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały
dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji
temperatura powierzchni grzejnika może być
dosyć wysoka
– nie stosować urządzenia do suszenia ubrań
– nie zakrywać otworów nawiewu i wylotowego
w czasie pracy urządzenia
– nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do
otworów nawiewu i wylotowego.
– nie prowadzić kabla zasilającego nad
grzejnikiem i otworami wylotowymi ciepłego
powietrza
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia
bez nadzoru
– przed schowaniem urządzenia należy
odczekać aż ostygnie
– zaleca się aby wymianę elementów grzejnych
zlecić autoryzowanemu serwisowi lub osobie z
uprawnieniami
– należy regularnie sprawdzać czy przewód
zasilający i całe urządzenie nie ma
jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć
urządzenia
jeżeli
uszkodzenia
zostaną
stwierdzone
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę
urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz
na stronie ww.eldom.eu,
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania.
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi

занавесей, ковровых покрытий и т.п.;
– не пользуйтесь устройством в помещениях
с повышенным риском взрыва газа, а также
там, где используются горючие растворители,
лаки или клеи;
– не пользуйтесь устройством на открытом
воздухе;
– не касайтесь устройства мокрыми или
влажными руками или ногами;
– устройство нельзя погружать в воду или
опрыскивать;
– переносить устройство следует только за
ручку (4);
– следите за тем, чтобы дети или животные
не имели доступа к устройству. Во время
эксплуатации
температура
поверхности
радиатора может быть довольно высокой;
– не используйте устройство для просушки
одежды;
– не закрывайте выходные отверстия во
время работы устройства;
– не прокладывайте кабель питания над
радиатором и отверстиями, через которые
выходит тёплый воздух;
– устройство не предназначено для
пользования лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями без
надзора со стороны лица, отвечающего за их
безопасность;
– не оставляйте включённое устройство без
надзора;
– перед тем, как убрать устройство,
необходимо подождать, пока оно остынет;
– необходимо регулярно проверять провод
питания и всё устройство на предмет какихлибо повреждений. Не включайте устройство
в случае обнаружения повреждений;
– не пользуйтесь устройством в случае
повреждения провода питания, падения
устройства или повреждения его другим
образом.
Ремонт
устройства
следует
поручить авторизованному сервису; перечень
сервисов – в приложении и на сайте
www.eldom.eu;
– ремонт устройства может производить
только авторизованный сервисный пункт.
Любая модернизация или использование
других, кроме оригинальных, запасных
частей
или
элементов
устройства
запрещается и угрожает безопасности
эксплуатации;

odpowiedzialności za ewentualne szkody – фирма «Эльдом Сп.з о.о.» не несёт
powstałe w wyniku niewłaściwego używania ответственности за возможный ущерб,
urządzenia.
возникший в результате неправильной
эксплуатации устройства.
OCHRONA ŚRODOWISKA
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które – устройство изготовлено из материалов,
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu которые можно подвергать повторной
lub recyklingowi
переработке или рециклингу;
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu, –
устройство
необходимо
сдать
на
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem соответствующий пункт, занимающийся
urządzeń elektrycznych i elektronicznych
сбором и рециклингом электрических и
электронных приборов
GWARANCJA
ГАРАНТИЯ
– urządzenie przeznaczone jest do użytku – устройство предназначено для личного
prywatnego w gospodarstwie domowym
пользования в домашнем хозяйстве;
– nie może być używane do celów zawodowych – нельзя использовать устройство для
– gwarancja traci ważność w przypadku производственных целей;
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki – гарантия утрачивает силу в случае
gwarancji w załączniku
неправильного обслуживания;
– гарантия не распространяется на
нагревательный элемент.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
TERMOWENTYLATOR HL9
ТЕРМОВЕНТИЛЯТОР HL9
OPIS OGÓLNY
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1. Włącznik (tryby pracy)
1. Выключатель (режим работы)
2. Lampka kontrolna
2. Индикатор включения
3. Termostat
3. Термостат
4. Uchwyt
4. Ручка для переноски
5. Otwór nawiewu
5. Oтверстие воздухозабора
6. Otwór wlotu powietrza
6. Вход воздуха
DANE TECHNICZNE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
– moc: 2000 W
– мощность: 2000 Вт
– napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
– напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić – распаковав устройство, необходимо
się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie убедиться в том, что оно не повредилось во
transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości время транспортировки. В случае каких-либо
należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu сомнений необходимо воздержаться от его
skontaktowania się z punktem serwisowym.
эксплуатации до момента обращения в
– ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i сервисный пункт
odpornym na wysokie temperatury podłożu
– установить устройство на плоском,
– ustawić włącznik (1) w pozycji „0” твёрдом, надёжном и устойчивом к высоким
(urządzenie wyłączone)
температурам основании
– podłączyć do sieci o parametrach zgodnych z – установить выключатель (1) в положение
podanymi w instrukcji
«0» (устройство выключено)
– wybrać tryb pracy urządzenia pokrętłem (1): – подключить устройство к сети с
– zimne powietrze
параметрами, соответствующими указанным
– ciepłe powietrze
в инструкции
– bardzo ciepłe powietrze
– выбрать режим работы кнопкой (1):
– urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu – холодный воздух
temperatury działania termostatem (3)
– теплый воздух
– praca urządzenia sygnalizowana jest lampką – горячий воздух прибор начинает работу

kontrolną (2) Przy pierwszym uruchomieniu
grzejnika może wydzielać się specyficzny
zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to
zjawisko normalne. Nie zakrywać otworów
nawiewu i wlotu powietrza w czasie pracy
urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od
sieci i odczekać do wystygnięcia
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
– nie używać do czyszczenia silnych lub
niszczących powierzchnię środków czystości
– obudowę przecierać wilgotną szmatką

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
– przed pierwszym użyciem należy uważnie
zapoznać się z całością treści niniejszej
instrukcji
– urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej
z parametrami prądu podanymi na obudowie
– należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci
przed czyszczeniem i konserwacją, w razie
nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu
używania
– urządzenie należy odłączać od sieci zawsze
poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za
przewód zasilający
– nigdy nie używać urządzenia w pobliżu
prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.
– nie używać w pobliżu materiałów
łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania,
zasłony, wykładziny itp.
–
nie
używać
w
pomieszczeniach
podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz
gdzie używa się palnych rozpuszczalników,
lakierów lub klei
– nie używać na wolnym powietrzu
– używać tylko w pozycji pionowej
– nie dotykać urządzenia mokrymi lub
wilgotnymi dłońmi lub stopami
– urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub
spryskiwać
– przenosić urządzenie tylko za pomocą
uchwytu (4)
– nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały
dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji
temperatura powierzchni grzejnika może być
dosyć wysoka
– nie stosować urządzenia do suszenia ubrań

после установления температуры при
помощи
регулятора
термостата
(3).
Контрольная лампочка (2) сигнализирует
работу. Устройство работает только в
вертикальном положении. Нельзя закрывать
выходные отверстия во время работы
устройства.
ОЧИСТКА И УХОД
– перед очисткой необходимо отключить
устройство от сети;
– устройство нельзя погружать в воду;
– не пользоваться концетрированными или
оказывающими на поверхность разрушающее
действие
моющими
и
чистящими
средствами;
– корпус следует протирать влажной
тряпочкой.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
– перед первым включением ознакомьтесь,
пожалуйста, внимательно с полным текстом
настоящей инструкции;
– устройство необходимо подключить к сети,
соответствующей
параметрам
тока,
указанным на корпусе;
– устройство работает только в вертикальном
положении;
– всегда отключайте устройство от сети
перед очисткой и уходом за ним, а также в
случае неправильной работы и по окончании
пользования;
– устройство всегда необходимо отключать от
сети, взявшись за вилку, а не за провод
питания;
– никогда не пользуйтесь устройством
поблизости от душа, ванны, умывальника,
бассейна и т.п.;
– устройством нельзя пользоваться вблизи
легковоспламеняющихся
материалов
–
мебели, постельного белья, бумаги, одежды,
занавесей, ковровых покрытий и т.п.;
– не пользуйтесь устройством в помещениях
с повышенным риском взрыва газа, а также
там, где используются горючие растворители,
лаки или клеи;
– не пользуйтесь устройством на открытом
воздухе;
– не касайтесь устройства мокрыми или
влажными руками или ногами;
– устройство нельзя погружать в воду или
опрыскивать;
– переносить устройство следует только за
ручку (4);

– nie zakrywać otworów nawiewu i wylotowego
w czasie pracy urządzenia
– nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do
otworów nawiewu i wylotowego.
– nie prowadzić kabla zasilającego nad
grzejnikiem i otworami wylotowymi ciepłego
powietrza
– urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez
osobę
odpowiedzialną
za
ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby
dzieci nie bawiły się sprzętem
– nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia
bez nadzoru
– przed schowaniem urządzenia należy
odczekać aż ostygnie
– zaleca się aby wymianę elementów grzejnych
zlecić autoryzowanemu serwisowi lub osobie z
uprawnieniami
– należy regularnie sprawdzać czy przewód
zasilający i całe urządzenie nie ma
jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć
urządzenia
jeżeli
uszkodzenia
zostaną
stwierdzone
– nie używać w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę
urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz
na stronie ww.eldom.eu,
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania.
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych
GWARANCJA

– следите за тем, чтобы дети или животные
не имели доступа к устройству. Во время
эксплуатации
температура
поверхности
радиатора может быть довольно высокой;
– не используйте устройство для просушки
одежды;
– не закрывайте выходные отверстия во
время работы устройства;
– не прокладывайте кабель питания над
радиатором и отверстиями, через которые
выходит тёплый воздух;
– устройство не предназначено для
пользования лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями без
надзора со стороны лица, отвечающего за их
безопасность;
– не оставляйте включённое устройство без
надзора;
– перед тем, как убрать устройство,
необходимо подождать, пока оно остынет;
– необходимо регулярно проверять провод
питания и всё устройство на предмет какихлибо повреждений. Не включайте устройство
в случае обнаружения повреждений;
– не пользуйтесь устройством в случае
повреждения провода питания, падения
устройства или повреждения его другим
образом.
Ремонт
устройства
следует
поручить авторизованному сервису; перечень
сервисов – в приложении и на сайте
www.eldom.eu;
– ремонт устройства может производить
только авторизованный сервисный пункт.
Любая модернизация или использование
других, кроме оригинальных, запасных
частей
или
элементов
устройства
запрещается и угрожает безопасности
эксплуатации;
– фирма «Эльдом Сп.з о.о.» не несёт
ответственности за возможный ущерб,
возникший в результате неправильной
эксплуатации устройства.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– устройство изготовлено из материалов,
которые можно подвергать повторной
переработке или рециклингу;
–
устройство
необходимо
сдать
на
соответствующий пункт, занимающийся
сбором и рециклингом электрических и
электронных приборов
ГАРАНТИЯ

– urządzenie przeznaczone jest do użytku
prywatnego w gospodarstwie domowym
– nie może być używane do celów zawodowych
– gwarancja traci ważność w przypadku
nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki
gwarancji w załączniku
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAGA ELEKTRONICZNA Z MIARKĄ
WK250S
OPIS OGÓLNY
1. Włącznik / tarowanie
2. Przycisk [MODE] – wybór rodzaju produktu
3. Przycisk [UNIT] – zmiana jednostki
4. Wyświetlacz LCD
5. Uchwyt
6. Podstawa
7. Pojemnik z podziałką
8. Pokrywa baterii
9. Przycisk blokady pojemnika
DANE TECHNICZNE
– zasilanie: 2xAAA
– pojemność: 1,5 l
– waga max: 5000 g,
– dokładności podziałki, w zależności od
wybranej jednostki pomiaru: 1 g, 1/8 uncji, 1/8
kubka
– dokładność pomiaru: 15 g
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Elektroniczna miarka kuchenna WK250S
została zaprojektowana z wykorzystaniem
najnowszej technologii i podzespołów. Pozwala
na dokonywanie pomiarów wagi i objętości
sypkich
oraz
płynnych
składników
przygotowywanych potraw.
URUCHOMIENIE
Waga
wymaga
zasilania
2
bateriami
alkalicznymi AAA (1,5 V). Baterie nie należą do
wyposażenia wagi. Przed pierwszym użyciem
należy zamontować baterie.
– otworzyć pokrywę baterii (8) znajdującą się na
spodzie urządzenia.
– włożyć baterie zwracając uwagę na
polaryzację
– zamknąć pokrywę baterii (8) Waga działa
poprawnie tylko wtedy gdy jest umieszczona na
płaskiej i stabilnej powierzchni. Aby wyłączyć
urządzenie należy wcisnąć przycisk [0N/OFF]
(1) na około 3 sekundy. Waga wyłącza się
automatycznie po 30 sekundach bezczynności.

– устройство предназначено для личного
пользования в домашнем хозяйстве;
– нельзя использовать устройство для
производственных целей;
– гарантия утрачивает силу в случае
неправильного обслуживания;
– гарантия не распространяется на
нагревательный элемент.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ВЕСЫ
С
МЕРКОЙ
WK250S
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Включение/тара
2. Кнопка [MODE] – выбор продукта
3. Кнопка [UNIT] – изменение единицы
4. Дисплей ЖК
5. Ручка
6. Подставка
7. Емкость со шкалой
8. Крышка батарейки
9. Кнопка блокировки емкости
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– питание: 2xAAA
– емкость:1,5 л
– макс. вес: 5000 гр
– точность шкалы в зависимости от
избранной единицы измерения: 1 гр, 1/8
унции, 1/8 чаши
– точность измерения: 15 g
РАБОТА УСТРОЙСТВА
Электронные
весы
кухонные
запроектированы
с
использованием
современной технологии и сборочных узлов.
Данное
решение
делает
возможным
измерение веса и объема сыпучих и жидких
ингредиентов приготовленных блюд.
НАЧАЛО РАБОТЫ
Весы питаются от 2 литиевых батареек ААА
(1,5 V). Батарейки не входят в комплект.
Перед первым использованием следует
установить батарейки.
– открыть крышку (8) находящуюся снизу
прибора
– установить новую батарейку, соблюдая
полярность
– закрыть крышку батарейки (8) Весы
работают правильно только тогда, когда
установлены на ровной и стабильной
поверхности. Чтобы включить устройство
следует нажать кнопку [0N/OFF] (1) и
придержать прибл. 3 сек. Если весы не
используются, происходит автоматическое

POMIAR WAGI
Ustawić wagę na płaskiej, twardej i stabilnej
powierzchni.
–
włączyć
urządzenie
pojedynczym
naciśnięciem przycisku (1)
– odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się „0”
– przyciskiem [UNIT] (3) wybrać jednostkę
wagi: gramy (g) lub funty-uncje (lb-oz)
– umieścić produkt w pojemniku (7)
– odczytać wynik pomiaru
POMIAR OBJĘTOŚCI
–
włączyć
urządzenie
pojedynczym
naciśnięciem przycisku (1)
– odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się „0”
– wybrać jeden ze wskazanych produktów:
wodę (water), mleko (milk), olej (oil) lub mąkę
(flour),
poprzez
kilkukrotne
naciśnięcie
przycisku [MODE] (2)
– przyciskiem [UNIT] (3) wybrać jednostkę
pomiaru. W zależności od wybranego rodzaju
produktu dostępne są następujące jednostki
pomiaru: gramy (g), mililitry (ml), funty-uncje
(oz/floz) lub kubki (CUP)
– umieścić produkt w pojemniku (7)
– odczytać wynik pomiaru Dokładność
wskazania wyświetlacza dla funtów-uncji (lboz) i kubków (CUP) wynosi 1/8. Aby uzyskać
szerszy zakres i większą dokładność należy
wybrać mililitry (ml) lub gramy (g) jako
jednostkę pomiaru i zmienić ponownie na funtyuncje i kubki jeśli zajdzie potrzeba.

UWAGA: Pomiar objętości zostaje przeliczony
przez procesor urządzenia na podstawie wagi i
gęstości danego składnika. Na rynku dostępne są
różne rodzaje mleka, oleju, cukru lub mąki.
Mogą zachodzić pewne odstępstwa w pomiarze
objętości w zależności od rodzaju używanego
produktu. Stąd wartość objętości wskazana na
wyświetlaczu dzbanka może być traktowana
tylko orientacyjnie.
TAROWANIE
(ustawianie zera)
Urządzenie umożliwia pomiar i mieszanie
różnych składników w jednym pojemniku (7).

выключение устройства через 30 сек.
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА
Установить весы на ровной, стабильной и
твердой поверхности.
– включить прибор единичным нажатием
кнопки (1)
– подождать до момента, когда на дисплее
появиться “0”
– нажатием кнопки выбрать единицу
измерения: граммы (g) или унции/ фунты (lboz)
– поместить продукт в емкость
– ознакомиться с результатами измерения
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА
– включить прибор единичным нажатием
кнопки (1)
– подождать до момента, когда на дисплее
появиться “0”
– выбрать один из указанных продуктов: вода
(water), молоко (milk), растительное масло
(oil) или мука (flour), многократным
нажатием кнопки [MODE] (2)
– нажатием кнопки [UNIT] (3) выбрать
единицу измерения. В зависимости от
выбранного продукта доступны следующие
единицы измерения: граммы(g), миллилитры
(ml), унции/ фунты (oz/floz) или чашка (CUP)
– поместить продукт в емкость (7)
– ознакомиться с результатом измерения
Точность результатов измерения для фунтаунции (lb-oz) или чаша (CUP) – 1/8. Чтобы
получить более широкую шкалу измерения и
более точный результат измерения следует
выбрать милилитры (ml) или граммы (g) в
качестве единицы измерения и затем вновь
поменять на унции-фунты или чашy, если
возникнет
такая
необходимость.
ВНИМАНИЕ. Измерение объема будет
пересчитано процессором на основе веса и
консистенции данного ингредиента. На
рынке доступны различные виды молока,
масла, сахара или муки. Могут появиться
некоторые отклонения при измерении объема
в зависимости от типа иcпользованного
продукта. Поэтому результат измерения
объема указанный на дисплее емкости
должен
быть
интерпретирован
как
приблизительный.
ФУНКЦИЯ ТАРА
ОБНУЛЕНИЕ
При помощи прибора возможно измерение и
соединение различных ингредиентов в одной

Aby zważyć każdy składnik osobno należy po
włożeniu i zważeniu pierwszego produktu
zastosować
funkcję
tarowania
poprzez
naciśniecie przycisku [ZERO] (1). Wyświetlacz
(4) wyzeruje wskazaną wartość, a w jego dolnej
części będzie widoczny symbol „T”. Teraz
można dodać następny składnik. Mierzona
zostaje waga lub objętość ostatniego dodanego
składnika. Podobnie należy postępować z
pozostałymi składnikami danego przepisu.
Rezygnacja z Funkcji
Tarowania Aby zakończyć funkcję tarowania
(gdy wyświetlacz (4) pokazuje „0” oraz symbol
„T”) należy nacisnąć przycisk [ZERO] (1) aby
przywrócić pierwotną wartość wagi lub
objętości (wartość przed zastosowaniem funkcji
tary). Symbol „T” zniknie z wyświetlacza.
UWAGA:
– mieszanie składników w pojemniku (7) jest
łatwe i wygodne jednak podczas tej czynności
powinno unikać się uciskania spodu podstawki
gdyż umieszczono tam delikatne podzespoły
wagi. Nadmierna siła nacisku na podstawkę
może trwale uszkodzić wagę zakłamując wyniki
pomiaru
– temperatura ważonych produktów nie może
przekroczyć
70°C
Przed
wylewaniem
produktów z pojemnika (7) zaleca się zdjąć go z
podstawy (6). W tym celu należy odciągnąć
przycisk blokady (9).
KOMUNIKATY
BŁĘDU
NA
WYŚWIETLACZU
WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII
(Lo)
Konieczność wymiany baterii sygnalizowana
jest komunikatem „Lo”.
WYMIANA BATERII:
1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na
spodzie urządzenia.
2. Wyjąć baterię.
3. Włożyć nową baterię zwracając uwagę na
polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę. Zużyte baterie należy
wyrzucać do specjalnie w tym celu
przygotowanych pojemników.
BŁĄD (Err)
Urządzenie jest przeciążone. Waga produktu lub
jego objętość w dzbanku przewyższa
maksymalny zakres pomiaru.

емкости (7). Чтобы измерить каждый
ингредиент
отдельно,
следует
после
помещения и измерения первого продукта,
использовать функцию тара при нажатии
кнопки [ZERO] (1). Дисплей (4) обнулит
показанноe значение, а в нижней части
дисплея появиться символ «Т». Теперь
можно добавить следующий ингредиент.
Будет измерен вес или объем последнего
ингредиента.
Таким
образом
следует
измерять ингредиенты рецепта.
АННУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТАРА
Чтобы закончить использование функции
тара (дисплей (4) показывает «0» и символ
«Т») следует нажать кнопку [ZERO] (1) с
целью возвращения начальной величины
веса
и
объема
(
значение
перед
использованием функции тара). Символ «Т»
исчезнет с дисплея.
ВНИМАНИЕ:
– перемешивать ингредиенты в емкости (7)
можно легко и удобно, однако во время
данной работы следует избегать сильного
нажима на низ подставки, поскольку
находятся там чувствительные элементы
весов. Чрезмерная сила может необратимо
повредить весы, показывая неправильные
результаты измерения
– температура взвешиваемых продуктов не
может превышать 70°C Перед тем как
перелить продукты из емкости (7),
рекомендуем снять емкость с подставки (6).
Для этого следует снять блокировку (9).
СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ НА ДИСПЛЕЕ
ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ БАТАРЕЙКИ (Lo)
–
сообщение
“Lo”
информирует
о
необходимости замены батарейки
ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ
1. Открыть крышку отсека, которая
находится внизу прибора
2. Вынуть батарейку
3. Установить новую батарейку. Убедитесь в
том, что соблюдена полярность.
4.
Закрыть
крышку
Использованные
батарейки следует выбрасывать в специально
предназначенные для этого контейнеры.
ОШИБКА (Err) – Перегрузка весов. Вес
продуктов
или
объем
превышает
максимальный уровень измерения.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
– nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub
myć w zmywarce
– pojemnik (7) można myć po bieżącą wodą po
zdjęciu z podstawy (6). W tym celu należy
odciągnąć przycisk blokady (9). Myć zimną lub
ciepłą wodą z łagodnym środkiem czyszczącym.
– uchwyt (5) oraz podstawę (6) należy
wyczyścić wilgotną ściereczką.
– nie używać silnych lub niszczących
powierzchnię środków czystości i produktów do
czyszczenia W celu przedłużenia żywotności
urządzenia nie należy obciążać wagi produktami
żywnościowymi czy płynami jeśli urządzenie
nie jest używane.
WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego
– przechowywać w miejscu zacienionym i
suchym
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– podczas przechowywania nie dociskać
urządzenia innymi przedmiotami
– dokładność wskazania wagi zależy od sposobu
jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się
ostrożnie.
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych
WARUNKI GWARANCJI
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre
działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza
gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty
sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady
lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie
gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie

ЧИСТКА И УХОД
– запрещается погружать прибор в воду или
мыть в посудомоечных машинах
– емкость (7) можно мыть под струёй воды
после снятия с подставки (6). Для этого
следует снять блокировку (9). Мыть
холодной или теплой водой с добавлением
деликатного моющего средства.
– ручкy (5) и подставку (6) следует протирать
влажной тканью.
–
запрещается
использовать
сильные
средства для чистки или такие продукты,
которые могут повредить поверхность Для
более длительной эксплуатации весов не
следует перегружать весы продуктами или
жидкостями, если весы не работают.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
– прибор предназначен только для домашнего
использования
– хранить в темном и сухом месте
– не использовать прибор вблизи источников
тепла
– во время хранения не придавливать
другими предметами
– точность измерения зависит от способа
эксплуатации.
Необходимо
осторожно
обращаться с весами. Не роняйте прибор
– ремонт может быть произведен только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещаются какие либо поправки или
использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства,
что может опасным для пользователя
– Фирма Eldom Sp. z o.o. не несет
ответственности за возможные повреждения
возникшие в результате неправильной
эксплуатации
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
– передайте прибор в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.

14 dni od daty dostarczenia niesprawnego
urządzenia do punktu serwisowego wraz z
dowodem zakupu. Reklamujący powinien
wysłać uszkodzony sprzęt w oryginalnym
opakowaniu wraz z dowodem zakupu Pocztą
Polską na adres: ELDOM sp.z o.o. – Dział
serwisu, ul.Pawła Chromika 5a, 40-238
Katowice Paczkę można wysłać Pocztą Polską
jako zwykłą przesyłkę pobraniową (bez opcji
„PRIORYTET”, „OSTROŻNIE” itp.). Kwota
pobrania powinna się równać kosztowi nadania
przesyłki, a wartość paczki należy zadeklarować
jako 0 PLN. Przesyłka powinna być
zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie
transportu.
Nie
przyjmujemy
przesyłek
kurierskich wysłanych na nasz koszt. Pojęcie
„naprawa”
nie
obejmuje
czynności
wymienionych w instrukcji obsługi (np.
czyszczenie lub konserwacja), do wykonania
których zobowiązany jest użytkownik we
własnym zakresie. Termin naprawy, w
przypadku dostarczenia do centralnego punktu
serwisowego wysyłką pocztową lub za innym
pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas
niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w
wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją jego użytkowania, przechowywania,
konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz
wszelkich
uszkodzeń
mechanicznych.
Gwarancja nie obejmuje również baterii.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień
kupującego
wynikających
z
niezgodności towaru z umową. Sprzęt
przeznaczony jest wyłącznie do użytku
domowego, w przypadku innego użytkowania
traci gwarancję.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA
WK270
DANE TECHNICZNE
– waga maksymalna: 5 kg
– dokładności podziałki, w zależności od
wybranej jednostki pomiaru: 1 g, 1 ml, 1/8 uncji,
– dokładność wskazania: 15 g
– zasilanie: bateria CR2032 (3 V)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ВЕСЫ
КУХОННЫЕ
WK270
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
– макс. вес: 5 кг
– точность измерения, в зависимости от
избранной ед. Измерения: 1 гр, 1 мл, 1/8
унции,
– точность взвешивания: 15 гр
– питание: батарейка CR 2032 (3 V)
BATERIE
БАТАРЕЙКИ
Urządzenie zasilane jest baterią litową CR2032. Прибор работает на литиевой батарейке CR
Przed pierwszym uruchomieniem należy zdjąć 2032 Перед первым включением необходимо
folię zabezpieczającą baterię.
снять защитную пленку с батарейки.

WYMIANA BATERII:
1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na
spodzie urządzenia.
2. Delikatnie podważyć i wyjąć baterię.
3. Włożyć nową baterię i delikatnie docisnąć aż
do zaskoczenia zaczepu. Należy zwrócić uwagę
na polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę. Zużyte baterie należy
wyrzucać do specjalnie w tym celu
przygotowanych pojemników.
WYŚWIETLACZ LCD
WARTOŚĆ UJEMNA
TAROWANIE
FUNKCJA ZERO
POMIAR OBJĘTOŚCI WODY
POMIAR WAGI
POMIAR OBJĘTOŚCI MLEKA
UNCJE
MILILITRY
FUNTY
GRAMY
OBSŁUGA
1. Umieścić wagę na twardej, stabilnej i równej
powierzchni.
2. W przypadku używania miski, należy ją
ustawić na wadze przed włączeniem.
3. Delikatnie nacisnąć środek urządzenia aby
włączyć wagę.
4. Poczekać aż na wyświetlaczu pokażą się
wszystkie informacje.
5. Położyć produkty aby zacząć ważenie.
6. W przypadku gdy ważonym produktem jest
mleko lub woda, można wcisnąć i przytrzymać
przycisk [ZERO/MODE] aż do zmiany
jednostki i wybrać tryb pomiaru objętości mleka
lub wody.
POMIAR WAGI
POMIAR OBJĘTOŚCI MLEKA
POMIAR OBJĘTOŚCI WODY
Zmiana jednostek pomiaru: W celu zmiany
jednostek pomiaru z g/ml na funty/uncje należy
po włączeniu wagi wcisnąć przycisk [UNIT]
znajdujący się na spodzie urządzenia. Kolejne
wciśniecie przycisku [UNIT] spowoduje
ponowną zamianę jednostek.
FUNKCJA „ZERO” LUB „TAROWANIE”
Aby ważyć różne produkty jeden po drugim bez
zdejmowania z wagi, należy po zważeniu
pierwszej porcji nacisnąć [ZERO] aby
zresetować wyświetlacz. Czynność można
powtarzać.
1. Funkcja „ZERO”

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ:
1. Открыть крышку находящуюся снизу
прибора
2. Осторожно поднять и вынуть батарейку
3. Установить новую батарейку и осторожно
прижать до момента фиксации фиксатора.
Убедитесь в том, что соблюдена полярность.
4.
Закрыть
крышку.
Использованные
батарейки следует выбрасывать в специально
предназначенные для этого контейнеры.
ЖК ДИСПЛЕЙ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ТАРА
ФУНКЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА МОЛОКА
ФУНТЫ
УНЦИЯ
МИЛЛИЛИТРЫ
ГРАММЫ
РАБОТА УСТРОЙСТВА
1. Установить весы на твердой, устойчивой и
ровной поверхности
2. Если Вы используете чашу, ее необходимо
установить перед включением весов
3. Чтобы включить весы, осторожно нажмите
на середину весов.
4. Подождать до момента, когда на ЖК
дисплее появятся все данные
5. Положить продукты с целью взвешивания
6. Если вы взвешиваете молоко или воду,
можно нажать и придержать кнопку [ZERO/
MODE] до момента изменения единицы и
выбрать режим измерения объема молока или
воды.
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА МОЛОКА
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ
Изменение единиц измерения: Чтобы
изменить единицы измерения с гр/мл на
фунты/унции, следует после включения
весов нажать кнопку, находящуюся внизу
прибора. Последующее нажатие кнопки
вновь изменит единицы измерения.
ФУНКЦИЯ „ZERO” или „ТАРА”
To weigh different loads consecutively without
removing loads from the scale. Put first Load on
the scale, get weight reading. Press [ZERO]
button to reset the LCD reading to "0" before
adding next load. You can repeat this operation.
1. Функция "ОБНУЛЕНИЯ"

Gdy łączna suma produktów na wadze wynosi <
4% wagi maksymalnej urządzenia (w przypadku
wagi max. 5 kg, 4% = 200 g). Po naciśnięciu
przycisku [ZERO] wyświetlacz pokazuje „_ _ _”
lub „0 g”. „_ _ _” oznacza, iż waga jest
niestabilna, należy chwilę odczekać. „0 g” oraz
pojawienie się po chwili symbolu ”o” w lewym
dolnym rogu wyświetlacza oznacza, iż funkcja
„ZERO” jest aktywna. Waga maksymalna
pozostaje bez zmian.
2. Funkcja „TAROWANIE”
Gdy łączna suma ważonych produktów wynosi
> 4% wagi maksymalnej urządzenia (powyżej
200 g). Po naciśnięciu przycisku [ZERO]
wyświetlacz pokazuje „_ _ _” lub „0 g”. „_ _ _”
oznacza, iż waga jest niestabilna, należy chwilę
odczekać. Gdy wyświetlacz pokazuje „0 g” oraz
symbol „TARE” w lewym górnym rogu oznacza
to, iż funkcja jest aktywna. Waga maksymalna
jest pomniejszona o masę całkowitą ważonych
produktów. Po ponownym dotknięciu przycisku
[ZERO] wyświetlacz pokaże łączną wagę
produktów. Kolejne dotknięcie [ZERO]
spowoduje wyzerowanie wskazania.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Waga wyłącza się automatycznie po około 1
minucie w przypadku braku czynności ze strony
żytkownika lub gdy wyświetlacz pokazuje tą
samą wartość.
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
1. Należy wymienić baterię
2. Waga przeciążona. Należy usunąć nadmiar
ważonych produktów aby nie uszkodzić wagi.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie wagi to 5
kg.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Nie zanurzać w wodzie.
2. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej
szmatki bez użycia środków chemicznych, po
czym wytrzeć do sucha.
WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA
– urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
domowego
– przechowywać w miejscu zacienionym i
suchym
– nie należy stawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła
– podczas przechowywania nie dociskać
urządzenia innymi przedmiotami

Если общая сумма продуктов на весах не
превышает < 4% максимального веса
устройства (в случае макс. веса 5 кг, 4% = 200
гр)
По нажатию кнопки [ZERO] дисплей
показывает "_ _ _ " или "0 гр". "_ _ _"
обозначает это, что весы неустойчивы и
необходимо подождать. "0 гр" и появление
значения "о" в левом нижнeм углу дисплея
неустойчивы
означает,
что
функция
"ОБНУЛЕНИЯ"
уже
работает.
Максимальный вес остается без изменений.
2. Функция "ТАРА"
Если общая нагрузка на весах превышает >
4% макс. допустимого веса (более 200 гр). По
нажатию кнопки дисплей показывает "_ _ _"
или "0 гр". "_ _ _" означает это, что весы
неустойчивы и необходимо подождать.
Данная функция работает, eсли дисплей
показывает "0 гр" и символ "TARE" в левом
верхнем углу. Максимальный вес уменьшен
на общий вес взвешиваемых продуктов. По
нажатию вновь кнопки [ZERO] дисплей
покажет общий вес продуктов. Последующее
нажатие [ZERO] приведет к обнулению
данных.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Если весы не используются или когда
дисплей показывает тоже самое значение
происходит автоматическое выключение
устройства через 1 минуту.
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
1. Необходимо заменить батарейку.
2.
Весы
перегружены.
Необходимо
уменьшить
количество
взвешиваемых
продуктов, иначе превышение макс. веса
может привести к неисправимой поломке
весов. Макс вес – 5 кг.
ХРАНЕНИЕ И УХОД
1. Не погружать в воду
2. Чистить влажной мягкой тканью, не
использовать абразивных веществ. Затем
вытереть на сухо.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
– прибор предназначен исключительно
только для домашнего пользования
– хранить в темном и сухом месте
– не рекомендуем устанавливать прибор
вблизи источников тепла
– во время хранения не придавливать весы
другими предметами
– точность весов зависит от способа их

– dokładność wskazania wagi zależy od sposobu
jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się
ostrożnie. Nie upuszczać wagi
– napraw sprzętu może dokonać jedynie
autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia
jest
zabronione
i
zagraża
bezpieczeństwu użytkowania
– Firma Eldom Sp.z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które
mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi
– należy je przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych
WARUNKI GWARANCJI
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre
działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza
gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty
sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady
lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie
gwarancji, będą usuwane bezpłatnie na terenie
RP w terminie 14 dni od daty dostarczenia
niesprawnego
urządzenia
do
punktu
serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien wysłać uszkodzony
sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z
dowodem zakupu Pocztą Polską na adres:
ELDOM sp.z o.o. – Dział serwisu, ul.Pawła
Chromika 5a, 40-238 Katowice Paczkę można
wysłać Pocztą Polską jako zwykłą przesyłkę
pobraniową
(bez
opcji
„PRIORYTET”,
„OSTROŻNIE” itp.). Kwota pobrania powinna
się równać kosztowi nadania przesyłki, a
wartość paczki należy zadeklarować jako 0
PLN. Przesyłka powinna być zabezpieczona
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Nie
przyjmujemy przesyłek kurierskich wysłanych
na nasz koszt. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje
czynności wymienionych w instrukcji obsługi
(np. czyszczenie lub konserwacja), do
wykonania
których
zobowiązany
jest
użytkownik we własnym zakresie. Termin
naprawy, w przypadku dostarczenia do
centralnego punktu serwisowego wysyłką
pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie
przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i

эксплуатации. Бережно обращайтесь с
весами. Не ронять.
– ремонт может быть произведён только
авторизованным
сервис
центром.
Запрещается какая либо модернизация или
использование других (не оригинальных)
запасных частей или элементов устройства,
что может быть опасно для пользователя

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– прибор изготовлен из материалов, которые
могут использованы вторично
–
следует
утилизировать
в
специализированных пунктах переработки
электрических и электронных приборов
ГАРАНТИЯ
– устройство предназначено только для
домашнего использования
– в случае неправильной эксплуатации
гарантия не является действительной.
Детальная
информация
находится
в
приложении.

odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte
uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego
lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania,
przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich uszkodzeń
mechanicznych
(np.
stłuczenie
szklanej
platformy). Gwarancja nie obejmuje również
baterii i akumulatorów. Gwarancja na sprzedany
towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku
domowego, w przypadku innego użytkowania
traci gwarancję.

