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AUTOMATYCZNA ELEKTRONICZNA STACJA PAROWA Z FUNKCJĄ 

PONOWNEGO NAPEŁNIANIA I PROGRAMEM USUWANIA KAMIENIA 

 
OGÓLNE OSTRZEŻENIA 
 
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, ponieważ zawierają ważne informacje na temat instalacji i użytkowania 
urządzenia oraz dbania o nie. Po rozpakowaniu urządzenia należy się upewnić, że jest ono w idealnym stanie. W przypadku 
wątpliwości, nie używać urządzenia, tylko wezwać osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Wszystkie elementy opakowania 
(torby foliowe, styropian, gwoździe itp.) należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ stwarzają potencjalne zagrożenie. 
Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że dane techniczne na tabliczce znamionowej są zgodne z głównym obwodem 
elektrycznym w domu. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, zlecić zmianę wtyczki osobie posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje. Osoba ta musi także sprawdzić, czy układ okablowania we wtyczce odpowiada mocy pobieranej przez urządzenie. 
W zasadzie nie zalecamy stosowania przejściówek, multi-gniazd i/lub przedłużaczy. Jeżeli zachodzi taka konieczność, należy 
stosować jedynie przejściówki pojedyncze lub wielogniazdowe, ewentualnie przedłużacze, zgodne z obowiązującymi normami 
bezpieczeństwa. Należy sprawdzić moc maksymalną podaną na pojedynczej przejściówce, przejściówce wielogniazdowej i/lub 
przedłużaczu, która nie może być niższa niż pobór mocy wskazany na urządzeniu. Urządzenie może być używane wyłącznie w 
celu, do jakiego zostało przeznaczone. Jakiekolwiek inne użytkowanie należy uznać za niewłaściwe, a przez to niebezpieczne. 
Producent nie odpowiada za żadne szkody ani roszczenia wynikające z niewłaściwego, nieodpowiedniego lub nierozsądnego 
użytkowania.  
Używanie każdego urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania ważnych środków ostrożności, w szczególności:  
1. Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi stopami lub rękami  
2. Nie używać urządzenia na boso  
3. Nie używać go w łazienkach ani kabinach prysznicowych bez stosowania odpowiedniego przedłużacza  
4. Nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewów lub urządzenie  
5. Nie wystawiać urządzenia na zewnątrz (na deszcz, słońce itp.)  
6. Nie zostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru.  
7. W żadnych okolicznościach nie umieszczać urządzenia pod odkręconym kranem, aby napełnić zbiornik wodą. 
 8. Upewnić się, aby przewody nie stykały się z gorącą stopą żelazka.  
9. W przypadku uruchomienia się wyłącznika termicznego wystąpi przerwa w normalnym funkcjonowaniu urządzenia, a wtedy 
trzeba wezwać wykwalifikowanego technika, aby zresetować maszynę.  
10. Kierowanie strumienia pary na ludzi lub zwierzęta grozi poważnym niebezpieczeństwem.  
11. Unikać niepotrzebnego pozostawiania włączonego urządzenia, wyjąć wtyczkę i wyłączyć wszystkie przełączniki.  
12. Podczas działania urządzenia nie wolno go przesuwać.  
13. Idealną powierzchnią dla urządzenia jest powierzchnia odporna na temperaturę, stabilna i najlepiej pozioma, przy czym 
ważne jest, aby wszystkie cztery nóżki pod spodem urządzenia opierały się na powierzchni.  
14. Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi specyfikacjami w zakresie tłumienia zakłóceń radiowych.  
15. Podczas zwykłej pracy produktu nie wolno otwierać zaworu (6), a jeśli jest to konieczne, należy poczekać, aż 
produkt ostygnie co najmniej 12 godzin. 
16. Zawsze należy wyłączać urządzenie z sieci po używaniu albo w celu czyszczenia/naprawy lub ponownego napełnienia 
zbiornika.  
17. Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie albo żelazko spadło, czy też przecieka, albo jeżeli widać inne uszkodzenia, należy je 
natychmiast wyłączyć i zwrócić się do punktu serwisowego autoryzowanego przez dystrybutora. Podczas naprawy można 
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.  
18. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego, prosimy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego w celu 
jego wymiany.  
19. Produkt nie może być używany przez osoby niekompetentne i/lub ograniczone umysłowo. 
 
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować niebezpieczeństwo. Przed pozbyciem się urządzenia zalecamy 
odcięcie przewodu elektrycznego po wyjęciu wtyczki z kontaktu. Zalecamy nigdy nie zostawiać urządzenia ani jego części w 
zasięgu dzieci, ponieważ mogłoby to być niebezpieczne. Instalację urządzenia należy przeprowadzić według instrukcji 
producenta. Niewłaściwa instalacja może wyrządzić szkody ludziom lub zwięrzętom albo uszkodzić rzeczy, za co producent nie 
może ponosić odpowiedzialności. Jeżeli urządzenie jest uziemione, bezpieczeństwo elektryczne zapewnione jest jedynie wtedy, 
gdy jest ono prawidłowo podłączone do sprawnej instalacji uziemiającej, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 
Należy koniecznie sprawdzić to istotne zalecenie bezpieczeństwa, zaś w przypadku wątpliwości należy zażądać dokładnego 
sprawdzenia instalacji przez wykwalifikowany personel. Producent nie może odpowiadać za ewentualne szkody spowodowane 
brakiem instalacji uziemiającej. Należy sprawdzić, czy moc elektryczna instalacji i gniazdek sieciowych odpowiadają 
maksymalnej mocy urządzenia wskazanej na tablicy znamionowej. W przypadku wątpliwości należy zwrocić się do osoby 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania urządzenia, zalecamy rozwinięcie przewodu 
elektrycznego do końca. Nie należy zostawiać urządzenia włączonego do sieci, gdy nie jest używane. Nie wolno zakrywać 
otworów wentylacyjnych/wypuszczających parę. Urządzenie należy umieścić w rozsądnej odległości od ścian, przedmiotów itp. 
Przewód elektryczny i wtyczka urządzenia nie mogą być zmieniane przez użytkownika. W przypadku 
uszkodzenia przewodu elektrycznego i konieczności jego wymiany, prosimy skontaktować się z punktem 
serwisowym autoryzowanym przez dystrybutora. 
 
WAŻNE 
° Pilnować, aby do otworów wentylacyjnych nie dostał się kurz 
° Do otworów wentylacyjnych nigdy nie wolno spuszczać ani wkładać żadnych przedmiotów 
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° Upewnić się, aby przewód elektryczny nie dotykał żadnej gorącej powierzchni 
° Nie używać urządzenia w miejscach, w których rozpylane są aerozole albo podawany jest tlen 
° W celu odłączenia urządzenia ustawić wszystkie przełączniki w pozycji wyłączonej (lampki zgasną), a następnie wyjąć wtyczkę 
z kontaktu 
° Nigdy nie odkładać żelazka parowego, gdy jest gorące. Nie ma potrzeby opróżniania zbiornika, chyba że zamierza się nie 
używać urządzenia przez dłuższy czas. 
° Zaleca się nie czekać do całkowitego opróżnienia zbiornika, zanim przystąpi się do ponownego napełnienia. 
° Nie należy wyjmować zbiornika z wodą w czasie działania pompy wodnej. 

UWAGA! DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH INSTRUKCJI PODCZAS 
PRASOWANIA PAROWEGO: 
 
- przed prasowaniem należy koniecznie zaczekać aż raz zapali się pomarańczowa lampka kontrolna; jeżeli się nie zaświeci albo 
jeżeli nie przestanie świecić, należy wyłączyć produkt i zwrócić się do autoryzowanego punktu sprzedaży. 
- o prawidłowym działaniu świadczy zaświecenie się lampki kontrolnej wskazującej gotowość do wytwarzania pary po 3-6 
minutach od włączenia produktu. Podczas prasowania parowego lampka kontrolna pary będzie się zapalać co pewien czas, co 
oznacza, że generator regularnie wytwarza parę 
- czerwona lampka zapala się jedynie wtedy, gdy w zbiornik zimnej wody zostanie opróżniony. Jeżeli lampka ta zaświeci się w 
trakcie normalnego wytwarzania pary, gdy w zbiorniku jest jeszcze woda, należy wyłączyć produkt i zwrócić się do 
autoryzowanego punktu sprzedaży, ponieważ takie działanie jest nieprawidłowe 
- jeżeli podczas zwykłego działania para wychodzi z zaworu bezpieczeństwa generatora, należy wyłączyć produkt i zwrócić się 
do autoryzowanego punktu sprzedaży 
- należy zapewnić, aby żelazko zostało umieszczone na stabilnej powierzchni podczas prasowania, a także podczas stygnięcia 
- odstawiając żelazko na podstawkę, należy się upewnić, czy podstawka stoi na stabilnej powierzchni 
- korek zaworu bezpieczeństwa należy sprawdzać/wymieniać, gdy upadnie w czasie prasowania oraz przynajmniej co 30 
miesięcy, aby zagwarantować bezpieczeństwo urządzenia 
- produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego dla rodziny liczącej przeciętnie 4-6 osób; nie może być używany w 
celach komercyjnych. 
- produkt zaprojektowano do stosowania w nim wody pitnej lub demineralizowanej (nie używac wody destylowanej), ze 
względu na możliwość powstawania osadów zalecamy stosowanie wody demineralizowanej. 
 
- producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, 
nieprzeprowadzania konserwacji albo używania urządzenia do innych celów niż przewidzialne w niniejszej instrukcji 
- produkt został przetestowany w fabryce przed wysyłką. 

UWAGA!!! 
GDY PRODUKT JEST WŁĄCZONY, GENERATOR POZOSTAJE ZAWSZE POD CIŚNIENIEM, DLATEGO ZALECA SIĘ NIE ZOSTAWIAĆ 
WŁĄCZONEGO PRODUKTU, GDY SIĘ NIE PRASUJE, NAJWYŻEJ NA KRÓTKO. 
 
 
 

 
 
 
Opis modelu P715KL 
1. regulacja pary 
2. włącznik generator 
3. pomarańczowa lampka 
kontrolna gotowości do 
wytwarzania pary 
4. czerwona lampka kontrolna 
braku wody w zbiorniku 
5. włącznik żelazka 
6. korek zaworu bezpieczeństwa 
7. podstawka do odstawiania 
żelazka 
8. przycisk stabilizujący 
9. zbiornik z zimną wodą 
10. korek zbiornika z zimną wodą 
11. przewód elektryczny 
12. lampka kontrolna żelazka 
13. regulacja termostatu 
14. stopa żelazka 

     15. przycisk parowania 
     16. blokada przycisku parowania  
     17. rączka żelazka 
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INSTRUKCJA STOSOWANIA PROGRAMU USUWANIA KAMIENIA 
 
Aby uruchomić program usuwania kamienia, należy określić twardość wody w danej okolicy za pomocą testera wody 
dostarczonego wraz z urządzeniem. 
Wykonać następujące czynności: 
a. zanurzyć papierek lakmusowy w szklance wody przez jedną sekundę 
b. wyjąć papierek i pomachać nim, aby go osuszyć, 
c. odczekać jedną minutę i sprawdzić wynik na skali poniżej, 
d. liczba czerwonych kwadracików oznacza stopień twardości wody, 
e. papierek lakmusowy można użyć tylko raz 
1) ■ ■ ■ ■ woda bardzo twarda 
2) □ ■ ■ ■ woda twarda 
3) □ □ ■ ■ woda średniotwarda 
4) □ □ □ ■ woda miękka 
 

Panel „zestawu do odkamieniania” wygląda następująco: 

1.2.3.4 Czerwone lampki wskazują twardość wody i/lub alarmują, że trzeba usunąć kamień 
5- Lampka zielona do programowania 
6- Przycisk programowania, wyboru lub resetowania 

PROGRAM 
Aby nastawić program, włączyć przycisk 6 (włączanie i resetowanie) i przytrzymać, włączając jednocześnie włącznik generatora 
pary. Zacznie migać zielona lampka 5. W tym momencie można zaprogramować produkt w zależności od określonego testerem 
wody stopnia twardości wody. Należy na przemian zwalniać i naciskać przycisk 6, co spowoduje, że lampka 4 wyłączy się 
stopniowo, zaczynając od maksymalnej twardości wody. 
Wybrawszy pożądane ustawienie należy przytrzymać przycisk 6 wciśnięty ponad 5 sekund, aż usłyszy się sygnał akustyczny, 
który potwierdzi, że urządzenie zostało prawidłowo zaprogramowane. Jeżeli puści się przycisk 6 wszystkie światełka zgasną. 
 
ALARM O KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA KAMIENIA 
Gdy po włączeniu maszyny słychać przerywany sygnał akustyczny i jednocześnie wszystkie czerwone lampki błyskają przez 
około 1 minutę (a następnie świecą stale), oznacza to, że trzeba uruchomić program usuwania kamienia. 
 
UWAGA! Gdy uruchomi się alarm, będzie jeszcze możliwe pracowanie przez krótki czas, po czym urządzenie 
przestanie działać, aby zabezpieczyć się przed kamieniem. Zacznie znowu działać po odkamienieniu generatora. 
 
RESETOWANIE PROGRAMU 
Po odkamienieniu generatora trzeba resetować urządzenie, zanim zacznie się znowu prasować. Wcisnąć przycisk 6 i trzymać 
przez ponad 10 sekund po włączeniu maszyny: zielona lampka nr 5 będzie świecić pełnym światłem i słychać będzie sygnał 
dźwiękowy potwierdzający prawidłowe działanie. 
 
PRASOWANIE 
Produkt jest urządzeniem ułatwiającym prasowanie. Dzięki dużej mocy generatora pary prasowanie jest bardzo przyspieszone, 
można dostosowywać i kontrolować temperaturę oraz wytwarzanie i przepływ pary. 
Nie ma potrzeby naciskania żelazkiem, ponieważ prasowanie odbywa się niemal w całości za sprawą przenikającej pary. 
 
ﾍ Zwykłe pranie – Dzięki wysokiemu ciśnieniu ubrania prasuje się szybciej i lepiej niż kiedykolwiek, nawet jeżeli jest kilka warstw 
ﾍ Wełna, aksamit – Prowadzić żelazko 2 cm ponad tkaniną, wciskając przycisk parowania. Moc pary wygładza zmarszczki i 
odświeża materiał. 
ﾍ Wygładzanie pionowe - Garnitury, sukienki i zasłony są wygładzane, odświeżane i przywraca się im pierwotny kształt, gdy są 
zawieszone. 
 
Bardzo szybko można się przekonać, jak łatwa i bezpieczna w użytkowaniu jest stacja parowa. Należy przeczytać instrukcję 
dokładanie i zachować w bezpiecznym miejscu, aby móc w niej sprawdzać liczne funkcje stacji parowej. 
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji, bez powiadomienia, konstrukcji i akcesoriów do tego produktu zgodnie z 
postępami techniki. 
 
JAK UŻYWAĆ PROFESJONALNEGO ŻELAZKA PAROWEGO Z GENERATOREM PARY 
1. Zbiornik z wodą (9) można napełnić butelką albo innym dostępnym pojemnikiem, albo za pomocą wyjęcia zbiornika przez 
przesunięcie przełącznika (8) do zewnątrz i jednoczesne podniesienie zbiornika, aż zbiornik zostanie wyjęty. W pierwszym 
przypadku wystarczy odkręcić korek (10), napełnić i ponownie zamknąć zbiornik. W przypadku wyboru drugiej możliwości 
postępować jak poniżej: 
2. Odkręcić korek (10), umieścić zbiornik z wodą (9) pod kranem i napełnić do pełna. 
3. Zamknąć, zakręcając korek (10) i umieścić zbiornik (9) w pierwotnym położeniu, popychając go lekko w dół, aż przycisk 
stabilizujący (8) znajdzie się w pozycji zamkniętej. 
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4. Podłączyć urządzenie do sieci. 
5. Włączyć generator pary i żelazko odpowiednimi przełącznikami (2-5). Lampki przełączników powinny się zaświecić. 
6. Ustawić przełącznik termostatu (13) żelazka na wymaganą temperaturę. Uwaga: w celu uzyskania lepszych efektów 
prasowania radzimy ustawiać przełącznika termostatu (13) na symbolem pary. 
7. W przypadku usłyszenia cichego szumu z urządzenia oznacza to, że pompa pompouje wodę ze zbiornka do generatora, w 
którym generowana jest para niezbędna do prasowania parowego. 
8. Przy używaniu urządzenia po raz pierwszy zaleca się wypuszczanie pary przez przyciśnięcie przełącznika pary (15), bez 
kładzenia żelazka na  materiale, w celu wyeliminowania ewentualnego osadu, który mógł się odłożyć podczas na etapie 
produkcji. 
9. Osiągnięcie prawidłowego ciśnienia potrzebnego do optymalnego prasowania zajmuje około 3 minuty. Zapali się wówczas 
pomarańczowa lampka kontrolna (3) na generatorze pary. Przed prasowaniem wpuścić w powietrze lub na jakiś materiał parę w 
celu uwolnienia kropel skondensowanej pary. Przy każdym wciśnięciu przełącznika pary (15) para wydostaje się przez otwory 
pod przednią częścią żelazka. 
10. Wystarczy jedynie lekko naciskać przełącznik parowania (15) 
11. Na etapie prasowania pomarańczowa lampka ostrzegawcza gotowości do wytwarzania pary (3) będzie na przemian włączać 
się i wyłączać, co jest normalnym działaniem oznaczającym, że generator właśnie wytwarza parę. 
 
Ten model został wyposażony w następujące funkcje: 
- Czerwona lampka kontrolna (4) 
Czerwona lampka ostrzegawcza włącza się na przemian z sygnałem dźwiękowym, aby zasygnalizować wyczerpanie zapasu 
wody w zbiorniku. Następnie będzie słychać stały szum pompy. Zaleca się, aby nie prasować, gdy nie ma wody w zbiorniku, 
ponieważ mogłoby to wpłynąć negatywnie na działanie żelazka parowego. W tym miejscu warto zajrzeć do sekcji “Jak używać 
profesjonalnego żelazka parowego z generatorem pary”. 
- Regulacja wydatku pary (1) 
Dzięki regulacji wypuszczania pary można ustawić pożądaną ilość pary podczas prasowania: od Minimum steam outlet 
(Wypuszczanie minimalnej ilości pary) do Maximum steam outlet (Wypuszczanie maksymalnej ilości pary) 
- Przycisk parowania ciągłego (16). 
Jeżeli potrzebny jest stały dopływ pary, nacisnąć przycisk Continuous steam (parowania ciągłego) (16), a następnie popchnąć 
go w kierunku rączki (17), aby zamknąć przycisk parowania (15). Aby otworzyć, ponownie nacisnąć przycisk parowania ciągłego 
(16) i popchnąć go do przodu. 
 
PRASOWANIE NA SUCHO 
W celu lekkiego prasowania bez pary: 
Ustawić przełącznik termostatu (13) w pozycji odpowiadającej tkaninie, która ma być prasowana. 
Włączyć włącznik żelazka (5), a wtedy zapali się lampka kontrolna (12) na żelazku. Gdy lampka (12) zgaśnie, żelazko osiągnęło 
odpowiednią temperaturę. Aby prasować bez pary, nie naciskać przycisku parowania (15). 
 
PORADY DOTYCZĄCE PRASOWANIA 
Wełna: tylko puszczać parę, nie dotykając tkaniny zelazkiem 
Jedwab: tylko puszczać parę, a następnie wygładzać parą 
Aksamit: prasować szybko i lekko materiał odwrócony na lewą stronę, używając mało pary, albo najpierw puścić parę, a 
następnie prasować na materiał odwrócony na prawą stronę, ledwo dotykając tkaniny. 
Aby prasować w sposób optymalny, zaleca się wciskanie przycisku parowania (15) w regularnych odstępach, 
aby uzyskać stałe wypuszczanie pary. Żelazko jest także wyposażone w fukcję prasowania pionowego w celu 
odświeżenia tkanin. 
 

KONSERWACJA 
Aby utrzymać stację parową w dobrym stanie i zapewnić stałe dobre efekty działania, zaleca się okresowe czyszczenie 
generatora pary raz lub dwa razy w roku w zależności od używanej wody. W tym celu wykonać następujące czynności: 
1. Upewnić się, że urządzenie ostygło i nie było używane w ciągu ostatnich 12 godzin. 
2. Upewnić się, żeby wyjąć kabel sieciowy (11) z gniazdka w ścianie. 
3. Wyjąć zbiornik (9). 
4. Używając specjalnego klucza, znajdującego się w zestawie, otworzyć korek (6) umieszczony w środku silikonowej maty (7), 
odkręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
5. Gdy korek (6) zostanie wyjęty, odwrócić urządzenie do góry nogami i trzymać dotąd, aż wypłynie wszystka woda i kamień. W 
razie potrzeby opłukać raz lub dwa razy zwykłą wodą. 
6. Umieścić maszynę we właściwym położeniu. 
7. Rozpuścić znajdującą się w zestawie 1 saszetkę roztworu odkamieniającego w pół litra letniej wody. 
8. Napełnić generator roztworem i zostawić przynajmniej na 3 godziny bez zatykania korkiem (6). 
 
UWAGA! PODCZAS TEJ OPERACJI NIE WŁĄCZAĆ PRODUKTU! 
9. Opróżnić generator i opłukać go 2/3 razy zwykłą wodą, tak aby był bardzo czysty bez pozostawienia żadnego śladu roztworu. 
10. Umieścić z powrotem urządzenie w prawidłowej pozycji i nalać do generatora szklankę wody (maksymalnie 250 ml). 
Używając specjalnego klucza, zakręcić korek (6) kręcąc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wstawić zbiornik na 
wodę (9) na właściwe miejsce. Jeżeli ta operacja okaże się trudna, skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. 
 
W przypadku nieprzestrzegania powyższej procedury, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności. 
11. Aby napełnić ponownie zbiornik wody, zobacz sekcję „Jak używać profesjonalnego żelazka parowego z generatorem pary”. 
12. Po odkamienieniu generatora pary należy zresetować program odkamieniania. 
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Nie sypać do generatora żadnych proszków ani nie dodawać żadnych płynów( np. perfum) oprócz wody z kranu 
lub wody demineralizowanej ( zalecamy wodę demineralizowaną). 
 
 
 
POMOCNE WSKAZÓWKI: 
*Zaraz po skończeniu prasowania usunąć wodę pozostałą w zbiorniku (9). 
*Umieścić żelazko na podstawce (7) na górze maszyny. 
*Zwrócić szczególną uwagę, czy na stopie żelazka (14) nie ma żadnych śladów skroplonej pary, a jeśli są, wytrzeć żelazko 
wilgotną szmatką. 
*Segregować ubrania w zależności od wymaganej temperatury, zaczynając od najniższych temperatur. 
*Nie dotykać żelazkiem zamków błyskawicznych, haczyków itp.. 

DANE TECHNICZNE: 
Moc całkowita:   2100W 
Moc generatora pary:  1300W 
Moc żelazka:   800W 
Ciśnienie MAX:   400kPa (bar) 

 

 

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że dany produkt nie może być usuwany razem z odpadami 
miejskimi, tylko powinien być dostarczony do odpowiednich miejc selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego lub elektronicznego 
w celu recyklingu. 
Oddzielna utylizacja takich produktów pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z 
nieodpowiedniego postępowania z tego rodzaju odpadami. 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji odnośnie utylizacji produktu należy zwrócić się do urzędu miasta, centrum 
składowania odpadów albo do miejsca, w którym zakupiono produkt. 
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WARUNKI GWARANCJI  

 

 

 

1. Firma „EUROACTIVE” gwarantuje, że sprzęt ten jest wolny od wad fizycznych. W razie ujawnienia takich wad 
w okresie gwarancyjnym (na warunkach i w zakresie określonym niniejszym dokumentem) zostaną one usunięte 
w sposób uzależniony od rodzaju  wady. 
 
2. Okres gwarancji  wynosi 24 miesięcy od daty zakupu. 
 
3. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej lub wymiany gwarancyjnej określa gwarant. 
 
4. Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji użytkownik może zrealizować wyłącznie w firmie 
 Euroactive sp. z o.o.  
 
5. Wady ujawnione w czasie określonym w pkt. 2, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej,  będą 
usuwane na podstawie dowodu zakupu  w  terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do Firmy  
Euroactive sp. z o.o. 
 
6. Jeżeli część zamienna, niezbędna do naprawy gwarancyjnej, musi być sprowadzona z zagranicy, to termin 
zakończenia naprawy może zostać wydłużony. W takim przypadku klientowi przysługuje wydłużenie terminu 
gwarancji  o czas oczekiwania 
 
7. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu . 
 
8. Sprzęt jest przeznaczony do użytku domowego. Użytkowanie sprzętu musi odbywać się zgodnie z 
przeznaczeniem oraz z instrukcją obsługi. 
 
9. Gwarancja nie obejmuje: 
a) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym 
zakresie i na swój koszt  m.in.: instruktażu, instalacji i podłączenia sprzętu, bieżącej konserwacji.  
b) usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa,  przypadkowego 
uszkodzenia z winy użytkownika, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które 
mają wpływ na niewłaściwe działanie urządzenia i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione.  
c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem 
użytkownika lub zaniedbaniem z jego winy oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania 
atmosferyczne, skoki napięcia, użytkowanie sprzętu niezgodnie z instrukcją) a także powstałych na skutek 
przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do sprzętu. 
 
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z niezgodności to waru z umową. 
 
12. Gwarant: 
Euroactive sp. z o.o  
02-769 Warszawa 
Ul. Puławska 257/211 
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Dystrybutor Polska 
EuroActive Sp. z o.o. 

ul. Puławska 257/211 

02-769 Warszawa 

Pytania/Serwis 

kom. 608 355 400 


