
Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi

Płyta grillowa
gazowa linia HENDI 700
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Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hendi. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed
podłączeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą. Należy zwrócić
szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa.

1. Ważne zasady bezpieczeństwa
•  Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użycie mogą spowodować poważne uszkodzenie

urządzenia lub zranienie osób.
• Urządzenie stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent i/lub Sprzedawca

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą
i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

• W czasie użycia zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem
z wodą lub innymi płynami. W mało prawdopodobnym przypadku zanurzenia urządzenia
w wodzie, natychmiast wyciągnij wtyczkę z kontaktu, a następnie zleć kontrolę urządzenia
specjaliście. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

• Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
• Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
• Ryzyko porażenia prądem! Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wy-

krycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie na-
prawczym.

• Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia! W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub
ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użyciem zawsze zleć przeprowadze-
nie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.

• Ostrzeżenie! Nie zanurzaj elektrycznych części urządzenia w wodzie lub w innych pły-
nach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.

• Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie może to spowodować zagrożenie życia.
• Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go

przed otwartym ogniem. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za 
wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.

• Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu
ani się o niego nie potknął.

• Urządzenie powinno być używane tylko do celów, dla których zostały pierwotnie zapro-
jektowane.

• Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. Dzieci nie uświadamiają so-
bie zagrożeń, jakie może spowodować użycie urządzeń elektrycznych. Nigdy nie pozwa-
laj dzieciom posługiwać się elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego bez
nadzoru.
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• Gdy urządzenie nie jest używane oraz zawsze przed czyszczeniem, odłącz je od źródła
zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.

• Uwaga! Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały
czas pozostaje pod napięciem.

• Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
• Nigdy nie przenoś urządzenia za kabel zasilający.
• Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone z urządzeniem.
• Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazda o napięciu i częstotliwości zgodnej

z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
• Unikaj przeciążenia.
• Po użyciu wyłącz urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazda.
• Instalacja elektryczna musi odpowiadać krajowym i lokalnym przepisom.
• Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), u których stwierdzono osłabione

zdolności fi zyczne, sensoryczne lub umysłowe, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Instalacja

2.1. Ogólne ostrzeżenia

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji zostało 

wyprodukowane zgodnie z wymogami Dyrektyw 

2014/35/UE (Bezpieczeństwo), 2014/30/UE (EMC), 

Reg. 2016/426/UE (GAR), Reg. 1935/2004/WE, Reg. 

2023/2006/WE i norm UNI EN 203…, UNI EN 437, 

EN 60335-1, EN60335-2-36 i EN55014. To urzą-

dzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania 

potraw; każde inne użycie należy uznać za niewła-

ściwe: należy upewnić się, że żadne żywe zwierzę-

ta, ludzie lub inne przedmioty o „niebezpiecznym” 

charakterze nie znajdują się na płycie. Urządzenie 

jest przeznaczone do użytku profesjonalnego wy-

łącznie przez wykwalifi kowany personel. Do użycia 

nadają się materiały mające kontakt z żywnością. 

Urządzenie może być używane tylko pod nadzorem. 

Zalecamy również coroczną kontrolę przeprowa-

dzaną przez wykwalifi kowanych specjalistów. Na-

leży wyłączyć urządzenie w przypadku awarii lub 

nieprawidłowego działania.

UWAGA!
Zaleca się zainstalowanie urządzenia pod oka-
pem, aby usuwać opary powstające podczas go-
towania. Zachowaj ostrożność podczas pracy, po-
nieważ powierzchnie grzewcze są bardzo gorące. 

Podłączenie, instalacja i konserwacja sprzętu 
musi być wykonana przez wykwalifikowany per-
sonel zgodnie z normami i przepisami obowiązu-
jącymi w kraju, zgodnie z niniejszą instrukcją.
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2.2. Charakterystyka urządzenia

Niniejsza instrukcja obsługi, instalacji i użytkowa-

nia dotyczy płyt grillowych gazowych Hendi typu 

220207

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urzą-

dzenia. W pobliżu tabliczki znamionowej znajdu-

je się dodatkowa tabliczka, na której znajdują się 

wszystkie informacje dotyczące konfi guracji urzą-

dzenia. Przyłącze do podłączenia do sieci gazowej 

rys. 1 odpowiadające wymogom ISO 7/1 i ISO 228/1 

z przyłączem ø ½”, znajduje się w tylnej części ma-

szyny. Konstrukcja urządzenia wykonana jest ze 

stali nierdzewnej; palniki są wykonane ze stali nie-

rdzewnej, a płyta z S355J2. Wszystkie modele urzą-

dzeń są wyposażone w nóżki z regulacją wysokości.

UWAGA!
Umieść kurek odcinający między urządzeniem 
a siecią dystrybucji gazu. Umieść wielobieguno-
wy przełącznik elektryczny między urządzeniem 
a zasilaniem.

kod 220207

wymiary 800x700x(H)900

moc palników 2x 5 kW
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Rys. 1
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2.3. Podłączenie do sieci gazowej

UWAGA!
Przed przystąpieniem do montażu urządzenia na-
leży uzyskać zezwolenie na instalację od przed-
siębiorstwa gazowniczego, a następnie porównać 

dane dotyczące konfiguracji urządzenia (tabliczka 
znamionowa) z parametrami gazu dostarczanego 
na miejscu.

Zdjąć opakowanie z urządzenia, usunąć folię 

ochronną i jeśli to konieczne, usunąć ślady kleju 

za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Zale-

ca się utylizację opakowania zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami (więcej szczegółów w rozdziale 

„EKOLOGIA I ŚRODOWISKO”). Przed podłączeniem 

urządzenia do sieci gazowej należy sprawdzić na 

tabliczce znamionowej, czy urządzenie jest skon-

fi gurowane i przetestowane pod kątem rodzaju do-

starczanego gazu. Jeżeli rodzaj gazu pokazany na 

tabliczce nie odpowiada rodzajowi dostarczanego 

gazu, należy zapoznać się z paragrafem „PRZE-

RÓBKA I DOSTOSOWANIE”. Podłączenie do sieci 

gazowej należy wykonać za pomocą metalowych 

rur  o odpowiedniej średnicy i z umieszczonym 

atestowanym kurkiem odcinającym. W przypadku 

stosowania węży elastycznych, muszą one być wy-

konane ze stali nierdzewnej zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. Podczas montażu należy prze-

strzegać wszystkich obowiązujących przepisów, 

takich jak:

• Norma dot. instalacji i bezpieczeństwa UNI 8723.

• Przepisy regionalne i/lub lokalne, np. przepisy 

budowlane.

• Wymogi i przepisy dostawcy energii elektrycznej.

• Obowiązujące normy BHP

• Przepisy przeciwpożarowe.

• Odpowiednie standardy Komisji Elektrycznej.

Zaleca się zainstalowanie urządzenia w dobrze 

wentylowanym miejscu i pod okapem w celu odpro-

wadzenia oparów i dymu powstających podczas go-

towania. Wszystkie modele są wyposażone w zacisk 

ekwipotencjalny umieszczony na spodzie urządze-

nia  rys.1. Urządzenie można zainstalować samo-

dzielnie lub w zestawie. Przestrzegać minimalnej 

odległości 80 mm między urządzeniem a wszelkimi 

ścianami wykonanymi z materiałów łatwopalnych, 

ścianami działowymi, szafkami kuchennymi lub 

sąsiednimi urządzeniami. Powierzchnie stykające 

się z urządzeniem powinny być pokryte niepal-

nym materiałem termoizolacyjnym. Urządzenia, 

a w szczególności przewodu zasilającego, nie wol-

no umieszczać w pobliżu źródeł ciepła; temperatu-

ra otoczenia w jego pobliżu nie może przekraczać 

50°C.

UWAGA!
Po zamontowaniu sprawdź szczelność złączek. 
Aby zidentyfikować ewentualne wycieki, zaleca-
my stosowanie niekorozyjnych produktów pienią-
cych, takich jak spray przeciw wyciekom. Podczas 
testu szczelności nie używaj otwartego ognia! 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji 
montażu i użytkowania lub w wyniku niewłaściwe-
go użytkowania. Ponadto nie ponosi odpowiedzial-
ności za podłączenie, które nie zostało wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
przeciwpożarowymi.

2.4. Odprowadzanie oparów spalania: urządzenie typu A1

Należy zapoznać się z postanowieniami paragrafów 

6 i 7 normy UNI 8723. Urządzenie należy instalować 

pod okapem z wymuszonym zasysaniem gazu.
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2.5. Kontrola ciśnienia

Ciśnienie w sieci musi być zgodne z następującymi parametrami:

LPG
DOPUSZCZALNE pomiędzy 20/25 a 35/45 mbar

NIEDOPUSZCZALNE poniżej 20/25 i powyżej 35/40 mbar

METAN – H
DOPUSZCZALNE pomiędzy 17 i 25 mbar

NIEDOPUSZCZALNE poniżej 17 i powyżej 25 mbar

Jeśli ciśnienie w sieci w miejscu instalacji nie jest 

takie, jak wskazano powyżej, należy powiadomić 

organ odpowiedzialny za dystrybucję i nie przystę-

pować do rozruchu urządzenia, zanim przyczyna 

nie zostanie zidentyfi kowana i usunięta.

Ciśnienie w sieci można wykryć za pomocą mano-

metru w kształcie litery U (min. rozdzielczość 0,1 

mbar), który można podłączyć do punktu ciśnienia 

za panelem sterowania.

1. Zdejmij panel sterowania.

2. Zdejmij śrubę i podkładkę uszczelniającą z punktu 

odbioru ciśnienia, podłącz manometr.

3. Uruchom urządzenie zgodnie z załączoną in-

strukcją i sprawdź, czy zmierzone ciśnienie

mieści się w dopuszczalnym zakresie.

4. Odłącz manometr i ponownie przymocuj śrubę

i podkładkę uszczelniającą w zaworze ciśnie-

niowym.

5. Zamontuj ponownie panel sterowania.

2.6. Podłączenie do sieci elektrycznej

UWAGA!
Przed przystąpieniem do podłączenia do sieci 
należy sprawdzić dane techniczne podane na ta-
bliczce znamionowej. Urządzenie jest dostarcza-
ne z kablem zasilającym (3x1,5 H07RN-F).

Instalator musi zapewnić podłączenie po włoże-

niu standardowej wtyczki podłączonej do łatwo 

dostępnego gniazdka lub w przypadku połączenia 

stałego, z umieszczeniem głównego wyłącznika, 

który oprócz tego, że jest łatwo dostępny, musi cał-

kowicie przerywać dopływ energii w sposób wielo-

biegunowy, a między stykami otwierającymi musi 

być zachowana minimalna odległość wynosząca co 

najmniej 3 mm na biegun. Nigdy nie wolno prze-

rywać przewodu uziemiającego. Kabel zasilający 

nie może znajdować się w pobliżu źródeł ciepła, 

a temperatura otoczenia nie może przekraczać 

50°C. Sprzęt musi być również objęty systemem 

ekwipotencjalnym. Podłączenie wykonuje się za 

pomocą zacisku ekwipotencjalnego oznaczonego 

symbolem  umieszczonego pod urządzeniem w po-

bliżu przedniej prawej nóżki. Przewód ekwipoten-

cjalny musi mieć przekrój 10 mm2.
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3. Przeróbka i dostosowanie

Do przejścia z jednego rodzaju gazu na inny, np. 

z metanu na LPG, konieczna jest wymiana dysz 

palnika głównego, by-passu i pilota. Wszystkie dy-

sze są oznaczone numerem wskazującym średnicę 

w 1/100 mm i dostarczane w zestawie w woreczku. 

Po każdej przeróbce lub adaptacji należy sprawdzić 

działanie urządzenia  i zaktualizować dodatkową 

tabliczkę zgodnie z przeprowadzoną transformacją 

lub dostosowaniem.

UWAGA!
Zaleca się, aby wszystkie prace związane z pod-
łączeniem, instalacją i konserwacją urządzenia 
były wykonywane wyłącznie przez wykwalifiko-

wany personel i zgodnie ze wszystkimi odnośny-
mi zaleceniami!

3.1. Palnik płyty, dysze i regulacja powietrza 

PALNIK:

1. Zdejmij pokrętła.

2. Zdejmij panel sterujący odkręcając śruby

mocujące znajdujące się w jego dolnej części.

3. Wymień dyszę na odpowiednią dla nowego typu

gazu, patrz „MAX” w tabeli przekroju dysz.

MINIMUM: 

4. Odkręć i wymień lub wyreguluj minimalną

dyszę obejściową z rys. 2 zgodnie ze wskaza-

niami tabeli przekroju dysz.

5. Zamontuj panel sterowania.

6. Zamontuj pokrętło.

Reg. minimum Gniazdo pomiaru ciśnienia

Rys. 2
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4. Obsługa

4.1. Uruchomienie

UWAGA!
Płyta wydzielaja nieprzyjemny zapach po pierw-
szym uruchomieniu z powodu pozostałości pro-
dukcyjnych, takich jak tłuszcz, olej i żywica. Przy 
pierwszym użyciu urządzenie musi pracować 

puste, w maksymalnej temperaturze, przez co 
najmniej godzinę. Po tym czasie urządzenie jest 
gotowe do użycia. Wyczyść po każdym użyciu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA: Aby Twoje potrawy 

były odpowiednio przyrządzone, dobrą praktyką jest 

nie gotować na zimnej płycie i nigdy nie wkładać ich 

do zimnego piekarnika, tylko poczekać, aż osiągnie 

wybraną temperaturę. Nigdy nie wykładać ścianek 

piekarnika folią aluminiową, zwłaszcza dolnej części 

komory piekarnika.

4.2. Włączanie i wyłączanie pilota i palników

PALNIKI PŁYTY:
Wciśnij i obróć pokrętło z pozycji „•” do „ ”, trzymając je wciśnięte. Uruchom zapalarkę,
aż zapali się płomień pilota, widoczny przez specjalny otwór na panelu sterowania. Po zapłonie
przytrzymaj pokrętło przez około 20 sekund; pozwala to na rozgrzanie termopary, a tym samym
utrzymanie otwartego zaworu bezpieczeństwa. Jeśli płomień pilota zgaśnie po zwolnieniu
pokrętła, powtórzyć procedurę zapłonu.  

Palnik MIN

Palnik MAX

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA:
Aby wyłączyć tylko główne palniki, należy obrócić pokrętło w pozycji „•”, tak że tylko płomień 
pilota pozostaje zapalony. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy ustawić pokrętło 
w pozycji „ ”.

4.3. Zachowanie w przypadku dłuższej nieaktywności

Zamknij zawór odcinający gaz i wyłącznik główny 

przed urządzeniem. Dokładnie wyczyść urządzenie 

zgodnie z instrukcją i starannie wysusz.
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4.4. Zachowanie w przypadku awarii  

W każdym przypadku podejrzenia nieprawidłowego 

działania ZAWSZE ZAMKNIJ zawór odcinający do-

pływ gazu i powiadom autoryzowany serwis.

UWAGA!
Nie wolno przeprowadzać zaimprowizowanych 
konserwacji; ingerencja w urządzenie spowoduje 
utratę gwarancji.

4.5. Kontrola działania

UWAGA!
Przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi 
należy przeprowadzić następujące kontrole:

PRZEPŁYW TERMICZNY: Sprawdź, czy rodzaj do-

starczanego gazu i ciśnienie są zgodne z podanymi 

na tabliczce. Jeśli nie, przejdź do przeróbki lub do-

stosowania; w tym przypadku zapoznaj się z sekcją 

„Przeróbka i dostosowanie”. Sprawdź, czy są zain-

stalowane prawidłowe dysze. Aby to zrobić, zapo-

znaj się z tabelą dysz i sprawdź zgodność z tymi 

zamontowanymi na urządzeniu. W celu dodatkowej 

regulacji natężenia przepływu można sprawdzić 

zużycie gazu metodą objętościową: włączyć palnik 

po ok. 10 minutach (stan pracy) i sprawdzić, czy 

przepływ gazu (w m3/h lub kg/h) odpowiada temu, 

co podano w tabeli dysz.

WYGLĄD PŁOMIENIA I PIERWOTNY PRZEPŁYW 
POWIETRZA: Płomień musi być niebieski, nie może 

mieć żółtych końców i musi być stabilny u podsta-

wy. Pojawienie się płomienia o barwie przechodzą-

cej w żółtą uwydatnia nieprawidłową regulację po-

wietrza pierwotnego. Jeśli powietrze pierwotne jest 

w nadmiarze, płomień jest krótki i ma tendencję do 

odłączania się od palnika. Sprawdzenie wyglądu 

płomienia należy przeprowadzić również po ok. 

15 minut pracy przy maksymalnej mocy. Płomień 

musi pozostać stabilny nawet po szybkim przejściu 

od minimum do maksimum.

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA: Użytkownik musi 

zostać należycie poinstruowany w zakresie prawidło-

wej obsługi, funkcji i użytkowania urządzenia. Należy 

pamiętać, że zmiany otoczenia instalacji, które mogą 

mieć wpływ na dopływ powietrza do spalania, po-

wodują, że niezbędne jest ponowne skontrolowanie 

pracy urządzenia. Po zakończeniu kontroli należy 

poddać urządzenie próbie szczelności.



11

PL

5. Konserwacja, czyszczenie i utylizacja

5.1. Wymiana części

Wymiana uszkodzonych części może być wykonywa-

na wyłącznie przez wykwalifi kowany personel. Przed 

przystąpieniem do jakichkolwiek prac, należy odłą-

czyć urządzenie od sieci gazowej i elektrycznej.

5.2. Czyszczenie i rutynowa konserwacja

UWAGA!
Czyszczenie należy przeprowadzać tylko po ostygnięciu urządzenia.

Pamiętaj, że czyszczenie jest bardzo ważne dla 

dobrego funkcjonowania i długiej żywotności urzą-

dzenia. Zdejmowane części należy umyć osobno 

w gorącej wodzie z detergentem, a następnie 

spłukać pod bieżącą wodą. Części stalowe można 

czyścić wilgotną szmatką i nieściernym środkiem 

czyszczącym, a na koniec można je przetrzeć mięk-

ką, suchą szmatką. W przypadku bardzo opornych 

plam użyj gorącej wody i octu. Do czyszczenia czę-

ści ze stali nierdzewnej nie używaj agresywnych 

substancji ani ściernych detergentów. Nie zaleca 

się stosowania wełny stalowej, ponieważ może ona 

powodować rdzewienie. Z tego samego powodu uni-

kaj kontaktu z materiałami żelaznymi, ciężkimi lub 

szorstkimi szmatami lub wełną stalową. Podczas 

czyszczenia należy również unikać papieru ścier-

nego; zamiast tego i tylko w szczególnych przy-

padkach można użyć sproszkowanego pumeksu; 

w przypadku uporczywych zabrudzeń zalecamy sto-

sowanie gąbek (np. Scotch). W przypadku silnego 

zabrudzenia można również zastosować powszech-

nie dostępny spray do piekarnika i grilla. W takim 

przypadku należy uważnie przestrzegać ostrzeżeń 

producenta. Do części emaliowanych nie używaj 

środków ściernych ani kwaśnych, unikaj czyszcze-

nia wełną stalową lub metalową myjką. Ważne jest, 

aby wyczyścić urządzenie po każdym użyciu, dzięki 

czemu łatwiej będzie usunąć wszelkie pozostałości 

po gotowaniu, zapobiegając ich spaleniu następnym 

razem, co spowodowałoby wydzielanie nieprzyjem-

nych zapachów. W celu ograniczenia emisji sub-

stancji zanieczyszczających do środowiska zaleca 

się czyszczenie urządzeń produktami o biodegrado-

walności powyżej 90%.

5.3. Konserwacja 

UWAGA!
Urządzenie nie wymaga żadnej szczególnej kon-
serwacji poza zwykłym czyszczeniem; jednakże 
zalecamy coroczną kontrolę w centrum serwiso-
wym iw tym celu zaleca się podpisanie umowy 
serwisowej.
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5.4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 

PAMIĘTAJ, ŻE URZĄDZENIE: 
Może być używane tylko pod nadzorem!
Podczas użytkowania powierzchnie bardzo się na-
grzewają, dlatego zaleca się szczególną ostroż-
ność!
Jest przeznaczone do użytku profesjonalnego, 
dlatego może go używać tylko wykwalifikowany 
personel!
Instalacja, jak również przeróbka lub dostosowa-

nie do innego rodzaju gazu, może być przeprowa-
dzona zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko 
przez wykwalifikowany i upoważniony personel. 
Przynajmniej raz w roku urządzenie musi być 
sprawdzane przez wykwalifikowany personel.
W przypadku pożaru natychmiast zamknij zawór 
odcinający gaz i użyj odpowiedniej gaśnicy.

5.5. Środki ostrożności

Należy pamiętać, że:
Urządzenia nigdy nie wolno pozostawiać włączone-

go bez nadzoru! Gdy urządzenie jest włączone, jego 

powierzchnia bardzo się nagrzewa, należy więc 

zachować ostrożność! Urządzenie przeznaczone 

jest do użytku profesjonalnego, więc powinno być 

obsługiwane wyłącznie przez wykwalifi kowanych 

pracowników!

Instalacja, konwersja i dostosowanie urządzenia do 

innego typu gazu muszą być przeprowadzone zgod-

nie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie przez 

wykwalifi kowanych i upoważnionych pracowników.

W przypadku pożaru natychmiast zamknąć kurek 

odcinający gaz, następnie ugasić ogień za pomocą 

gaśnicy.

5.6. Wycofanie z użytkowania i ochrona środowiska

PAMIĘTAJ!
Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi od-

padami Nie demontuj zużytych urządzeń zawierają-

cych niebezpieczne składniki na własną rękę! Grożą 

za to kary grzywny!

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno gro-

madzić razem z odpadami komunalnymi, tylko należy 

odstawić do punktu odbioru odpadów elektrycznych 

i elektronicznych. Użytkownik ponosi odpowiedzial-

ność za przekazanie wycofanego z użytkowania urzą-

dzenia do punktu gospodarowania odpadami. Nie-

przestrzeganie tej zasady może być karane zgodnie 

z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

gospodarowania odpadami.

Jeśli urządzenie wycofane z użytkowania jest po-

prawnie odebrane jako osobny odpad, może zostać 

przetworzone i zutylizowane w sposób przyjazny 

dla środowiska, co zmniejsza negatywny wpływ na 

środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej in-

formacji dotyczących dostępnych usług w zakresie 

odbioru odpadów, należy skontaktować się z lokal-

ną fi rmą odbierającą odpady.
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Symbol przekreślonego kosza na śmie-

ci oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać do 

zwykłych pojemników na odpady.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektronicznie mogą 

zawierać niebezpieczne składniki np. rtęć, ołów, 

kadm lub freon. Jeśli tego typu substancje przedo-

staną się w sposób niekontrolowany do środowiska, 

spowodują skażenie wody i gleby, a także wpłyną 

niekorzystnie na zdrowie ludzi i zwierząt. Właściwe 

postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega po-

tencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środo-

wiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie 

oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wyko-

rzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarza-

nia sprzętu.

5.7. Gwarancja

Każda usterka powodująca złe funkcjonowanie 

urządzenia, która ujawni się w ciągu jednego roku 

od zakupu, zostanie bezpłatnie usunięta lub urzą-

dzenie zostanie wymienione na inne, pod warun-

kiem, że było użytkowane i konserwowane zgodnie 

z instrukcją obsługi i nie było wykorzystywany do 

innych celów lub w jakikolwiek inny niewłaściwy 

sposób. Nie narusza to innych praw użytkownika, 

wynikających z przepisów prawa.

W przypadku korzystania z gwarancji, należy podać 

miejsce i czas zakupu urządzenia, dołączając do 

niego dowód zakupu (np. paragon). Zgodnie z naszą 

polityką ciągłego udoskonalania produktów zastrze-

gamy sobie prawo do wprowadzania zmian w pro-

dukcie, opakowaniu oraz specyfi kacjach zawartych 

w dokumentacji bez uprzedniego powiadomienia.
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