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WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI

1.		 	Sprzedawca	ponosi	odpowiedzialność	za	wady	fizyczne	przedmiotu	w	okresie	24	miesięcy	od	daty	sprzedaży.	
Gwarancja	dotyczy	wyrobów	zakupionych	w	Polsce	i	jest	ważna	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
Ujawnione	w	tym	okresie	wady	będą	usuwane	bezpłatnie	przez	wymienione	w	karcie	gwarancyjnej	zakła-
dy	serwisowe	w	terminach	nie	dłuższych	niż	14	dni	od	daty	dostarczenia	sprzętu	do	zakładu	serwisowego	 
(na	podstawie	prawidłowo	wypełnionej	przez	punkt	sprzedaży	niniejszej	karty	gwarancyjnej).	W	wyjątko-
wych	przypadkach	termin	ten	może	być	wydłużony	do	21	dni	–	jeżeli	naprawa	wymaga	sprowadzenia	części	
od	producenta.

2.			 	Reklamujący	powinien	dostarczyć	sprzęt	do	punktu	przyjęć	najlepiej	w	orginalnym	opakowaniu	fabrycznym		
lub	innym	odpowiednim	do	zabezpieczenia	przed	uszkodzeniami.	Dotyczy	to	również	wysyłki	sprzętu.	Jeżeli	
w	pobliżu	miejsca	zamieszkania	nie	ma	punktu	przyjęć,	reklamujący	może	wysłać	pocztą	sprzęt	do	naprawy	 
w	centralnym	punkcie	serwisowym	w	Mińsku	Mazowieckim,	na	koszt	gwaranta.

3.		 Zgłoszenie	wady	lub	uszkodzenia	sprzętu	przyjmowane	są	przez	punkty	serwisowe.
4.		 Nabywcy	przysługuje	prawo	wymiany	sprzętu	na	nowy	lub	zwrot	gotówki	tylko	w	przypadku	gdy:
	 	 •	w	serwisie	stwierdzono	wadę	fabryczną	niemożliwą	do	usunięcia
	 	 •		w	okresie	gwarancji	wystąpi	konieczność	dokonania	3	napraw,	a	sprzęt	nadal	wykazuje	wady	uniemożliwia-

jące	eksploatację	zgodną	z	przeznaczeniem.
5.		 W	przypadku	wymiany	sprzętu,	okres	gwarancji	dla	sprzętu	liczy	się	od	daty	jego	wymiany.
6.			 	Pojęcie	„naprawa”	nie	obejmuje	czynności	przewidzianych	w	instrukcji	obsługi	 (np.	bieżąca	konserwacja,	

odkamienianie),	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	własnym	zakresie.
7.		 Gwarancją	nie	są	objęte:
	 	 a)		elementy	szkalne	(np.	dzbanki,	talerze),	sznury	przyłączeniowe	do	sieci,	wtyki,	gniazda,	żarówki,	noże,	ele-

menty	eksploatacyjne	(np.	filtry,	worki,	misy,	blendery,	noże,	tarki,	wirówki,	pokrywy,	uchwyty	noża),
	 	 b)			uszkodzenia	mechaniczne,	termiczne,	chemiczne	i	wszystkie	inne	spowodowane	działaniem	bądź	zanie-

chaniem	działania	przez	Użytkownika	albo	działaniem	siły	zewnętrznej	(przepięcia	w	sieci,	wyładowania	
atmosferyczne,	przedmioty	obce,	które	dostały	się	do	wnętrza	sprzętu,	korozja,	pył,	etc.),

	 	 c)	uszkodzenia	wynikłe	wskutek:	
	 	 •	samodzielnych	napraw
	 	 •	przeróbek	i	zmian	konstrukcyjnych	dokonywanych	przez	użytkownika	lub	osoby	trzecie
	 	 •		okoliczności,	za	które	nie	odpowiada	ani	wytwórca	ani	sprzedawca,	a	w	szczególności	na	skutek	niewła-

ściwej	lub	niezgodnej	z	instrukcją	instalacji,	użytkowania,	braku	dbałości	o	sprzęt	albo	innych	przyczyn	
leżących	po	stronie	użytkownika	lub	osób	trzecich

	 	 d)	celowe	uszkodzenia	sprzętu,
	 	 e)		czynności	 konserwacyjne,	 wymiana	 części	 posiadających	 określoną	 żywotność	 (bezpieczniki,	 żarówki,	

etc.),
	 	 f)		czynności	przewidzianych	w	instrukcji	obsługi,	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	

własnym	zakresie	i	na	własny	koszt	np.	zainstalowanie,	sprawdzenie	działania,	etc.
8.		 	Samowolne	zmiany	wpisów	w	karcie	gwarancyjnej	powodują	utratę	gwarancji.	Karta	gwarancyjna	bez	wpisa-

nej	nazwy	urządzenia,	typu,	nr	fabrycznego,	dołączonego	dowodu	zakupu,	wpisania	daty	sprzedaży	oraz	czy-
telnej	pieczątki	sklepu	jest	nieważna.

9.			 	Sprzęt	przeznaczony	jest	wyłącznie	do	użytku	domowego,	w	przypadku	innego	użytkowania	traci	gwarancję.
10.		 	Gwarancja	na	sprzedany	towar	konsumpcyjny	nie	wyłącza,	nie	ogranicza	ani	nie	zawiesza	uprawnień	kupują-

cego	wynikających	z	niezgodności	towaru	z	umową.



4

PROMIENNIK OK-9450
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,
dziękujemy	za	wybór	naszych	promienników.
Przed	użyciem	bardzo	prosimy	o	uważne	zapoznanie	się	z	treścią	poniższej	instrukcji	obsługi.

W CZASIE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, ZAWSZE POWINNY BYĆ PRZESTRZEGANE  
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, W CELU OGRANICZENIA GROŹBY POŻARU, PORAŻENIA  
ELEKTRYCZNEGO ORAZ ZRANIENIA OSÓB.
BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA  
I UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania:
  1.  Przeczytaj wszystkie instrukcje przed przystąpieniem do używania urządzenia. Po wyjęciu urządze-

nia z opakowania upewnij się, ze nie jest uszkodzone i nie ma śladów uszkodzeń. W razie wątpli-
wości, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem, dystrybutorem lub 
sprzedawcą.

  2.  Przechowuj urządzenie z dala od wody!
  3.  Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody w wannach, miskach lub innych naczy-

niach a także w wilgotnych pomieszczeniach takich jak łazienka, prysznic czy basen. Nie wystawiaj 
grzejnika na działanie warunków atmosferycznych, deszczu, mgły lub działania wysokich tempera-
tur zewnętrznych.

  4.  Nie ustawiaj ogrzewacza w bliskim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych takich jak zasłony, meble, 
pościel i inne, odległość musi wynosić co najmniej 1 metr od czoła i boków grzejnika.

  5.  Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie stosuje się lub składuje smary, benzynę lub inne substan-
cje łatwopalne.

  6.  Nie rozkładaj na nim żadnych materiałów tekstylnych w celu ich suszenia.
  7. Nie przykrywaj urządzenia
      Uwaga: NIE PRZYKRYWAĆ URZĄDZENIA!  

  8.  Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia
  9.  Przed włączeniem urządzenia upewnij się czy przewód zasilający jest w pełni rozciągnięty i ułożony 

tak aby nie dotykał żadnej części grzejnika.
10.  Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod dywanami, przykryciami czy meblami. Przewód układaj 

tak, aby nie było możliwości potknięcia się o niego.

PL
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11.  Stosowanie przedłużacza elektrycznego nie jest zalecane ponieważ może się on przegrzać i spowo-
dować ryzyko pożaru. Jednakże, jeżeli jest to konieczne upewnij się, że przedłużacz posiada prąd 
znamionowy co najmniej 10 A.

12.  Upewnij się czy do tego samego obwodu elektrycznego nie jest podłączone inne urządzenie zuży-
wające dużo prądu, co mogłoby spowodować przeciążenie.

13.  Nie używaj urządzenia z programatorem, „timerem” lub innym urządzeniem, które automatycznie 
włącza grzejnik ponieważ istnieje zagrożenie pożarem. 

       NIGDY NIE ZOSTAWIAJ WŁĄCZONEGO URZĄDZENIA BEZ NADZORU!
14.  Nie używaj urządzenia jeśli upadło lub występują widoczne oznaki uszkodzenia. Nie używaj 

uszkodzonego w jakikolwiek sposób urządzenia, dotyczy to także uszkodzeń przewodu zasila-
jącego oraz wtyczki. Uszkodzone urządzenie należy zwrócić do naprawy do autoryzowanego 
punktu serwisowego.

15.  ZAWSZE wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego, kiedy urządzenie nie jest 
używane. Należy tego przestrzegać szczególnie przed przystąpieniem do demontażu części czy 
też przed czyszczeniem części urządzenia (odłączyć od sieci zasilania chwytając za wtyczkę, NIE  
CIĄGNĄĆ za sznur). 

16.  Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE do użytku domowego. 
17.  Nie wolno wykorzystywać urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone. Każde inne uży-

cie jest niewłaściwe i może być niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody  
spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z urządzenia.

18.  Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możli-
wościach fizycznych, motorycznych i umysłowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, 
jeśli są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które 
niesie ze sobą jego użytkowanie. Czyszczenie nie powinno być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

19.  Uwaga: Grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie do kontrolowania temperatury w pomiesz-
czeniu. Nie używaj grzejnika w małych pomieszczeniach jeśli są zajęte przez osoby niezdolne do 
opuszczenia pokoju samodzielnie, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

20.  Nie umieszczać promiennika bezpośrednio pod gniazdem sieciowym.
21.  Dzieci poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala urządzenia, chyba że  są stale nadzorowane.
22.  Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie, pod  warunkiem że zostało 

ono prawidłowo ustawione, podłączone do prądu i przygotowane do użycia oraz pod warunkiem, 
że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny  
i zrozumiały niebezpieczeństwa związane z jego użytkowaniem. Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat nie 
mogą podłączać, regulować i  czyścić urządzenia lub przeprowadzić jego konserwacji.

23.  UWAGA: Niektóre części tego urządzenia mogą się mocno nagrzać i doprowadzić do 
poparzeń. Należy szczególnie uważać, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci i inne nara-
żone osoby.

24. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
25.  Grzejnik należy ustawiać na gładkich, stabilnych (nie zapadających się) powierzchniach (nie na  

dywanach, łóżkach, itp., co mogłoby grozić przewróceniem się urządzenia).
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OPIS CZĘŚCI URZĄDZENIA:

1.	Pokrętło	włącznika/wyłącznika	
2.	Siatka	zabezpieczająca
3.	Wkład	grzewczy
4.	Przód	obudowy
5.	Podstawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI:
•	Sprawdź	urządzenie	przed	użyciem.
•	Ustaw	ogrzewacz	na	płaskiej	powierzchni.

MONTAŻ PROMIENNIKA: 
1.	Aby	zmontować	promiennik:

1	–	Wyjmij	element	grzewczy	oraz	podstawę	z	opakowania.
2	–	Połącz	2	połowy	podstawy.
3	–	Połącz	element	grzewczy	z	podstawą.

4	–	Przymocuj	podstawę	za	pomocą	plastikowej	nakrętki.
2.	Włóż	wtyczkę	do	gniazda	sieciowego.
3.	Ustaw	żądaną	moc	grzania	za	pomocą	przełącznika:

Pozycja	0:	Promiennik	jest	wyłączony
Pozycja	1:		(przekręć	przełącznik	w	prawo)	–	moc	urządzenia	

400 W
Pozycja	2:		(przekręć	przełącznik	w	prawo)	–	moc	urządzenia	

800 W
Pozycja	3:		(przekręć	przełącznik	w	prawo)	–	moc	urządzenia	

1200 W

Pozycja	I:		(przekręć	przełącznik	w	lewo)	–	moc	urządzenia	 
400	W,	urządzenie	włącza	funkcję	oscylacji

Pozycja	II:		(przekręć	przełącznik	w	lewo)	–	moc	urządzenia	
800	W,	urządzenie	włącza	funkcję	oscylacji

Pozycja	III:		(przekręć	przełącznik	w	lewo)	–	moc	urządzenia	
1200	W,	urządzenie	włącza	funkcję	oscylacji

4. Funkcja	oscylacji:	
Po	włączeniu	funkcji	oscylacji	promiennik	oscyluje	w	pra-
wo	i	w	lewo	w	obrębie	około	60	stopni.

5.		Jeżeli	chcesz	wyłączyć	urządzenie	–	ustaw	pokrętło	w	pozy-
cji	“0”	a	następnie	wyjmij	wtyczkę	przewodu	zasilającego	
z	gniazda.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
1.		Przed	 przystąpieniem	 do	 czyszczenia	 urządzenia	 należy	
odłączyć	 wtyczkę	 przewodu	 sieciowego	 od	 gniazda	
sieciowego.	

2.		Obudowę	urządzenia	czyścić	wyłącznie	wilgotną	ściereczką	
–	 spryskiwanie	 urządzenia	 jakimkolwiek	 płynem	 jest	
zabronione!

3.		Bezwzględnie	 zabronione	 jest	 wkładanie	 obcych	
przedmiotów	do	urządzenia

4.		Do	 czyszczenia	 nie	 wolno	 używać	 rozpuszczalników,	
detergentów,	 alkoholi,	 terpentyny	 ani	 innych	 silnych	
substancji.

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA
Po	 zakończeniu	 okresu	 użytkowania	 nie	 wolno	
usuwać	 niniejszego	 produktu	 poprzez	 normalne	
odpady	komunalne	lecz	należy	go	oddać	do	punktu	
zbiórki	i	recyklingu	urządzeń	elektrycznych	i	elektronicznych.	
Informuje	o	tym	symbol,	umieszczony	na	produkcie,	instrukcji	
obsługi	lub	opakowaniu.	Zastosowane	w	urządzeniu	tworzywa	
nadają	się	do	powtórnego	użycia	zgodnie	z	ich	oznaczeniem.	
Dzięki	 powtórnemu	 użyciu,	 wykorzystaniu	 materiałów	 lub	
innym	 formom	 wykorzystania	 zużytych	 urządzeń	 wnoszą	
Państwo	 istotny	 wkład	 w	 ochronę	 naszego	 środowiska.	
Informacji	o	właściwym	punkcie	usuwania	zużytych	urządzeń	
udzieli	Państwu	administracja	gminna.

UWAGA: Producent zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian niewpływających na dzia-
łanie urządzenia bez wcześniejszego powiada-
miania.
Niepotrzebne	lub	zużyte	urządzenie	elektryczne	powinno	być	
dostarczone	do	 specjalnie	wyznaczonych	do	 tego	 celu	punk-
tów	zbiorczych,	zorganizowanych	przez	lokalną	administrację	
publiczną,	przewidzianych	do	zdawania	elektrycznego	sprzętu	
podlegającego	utylizacji.
W		ten	sposób	każde	gospodarstwo	domowe	przyczynia	się	do	
zmniejszenia	ewentualnych	negatywnych	skutków	wpływają-
cych	na	środowisko	naturalne	oraz	pozwala	odzyskać	materia-
ły	z		których	składa	się	produkt.

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie:		220-240	V~,	50/60	Hz	
Zakres	grzania:	3	poziomy	(400	W	/	800	W	/	1200	W)
Funkcja	oscylacji:	około	60	stopni	
Zastrzega	się	możliwość	dokonywania	zmian	tekstu	i		parame-
trów	technicznych	urządzenia.

Waga:	2,50	kg	℮

1

2

3

4

5
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Wymogi informacyjne dla elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Jednostka

Moc cieplna
Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych 
akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać 
jedną opcję) 

Nominalna moc 
cieplna Pnom 1,2 KW Ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym 

termostatem nie

Minimalna 
moc cieplna 
(orientacyjna) 

Pmin 0,4 KW Ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem 
temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz nie

Maksymalna 
stała moc 
cieplna 

Pmax,c 1,2 KW Elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem 
temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz nie

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Moc cieplna regulowana wentylatorem nie

Przy nominalnej 
mocy cieplnej elmax 0,000 KW Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu  

(należy wybrać jedną opcję) 

Przy minimalnej 
mocy cieplnej elmin 0,000 KW Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury  

w pomieszczeniu [nie]

W trybie 
czuwania elSB 0,000 KW Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury  

w pomieszczeniu [tak]

Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za 
pomocą termostatu [nie]

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu [nie]

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu  
ze sterownikiem dobowym [nie]

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu  
ze sterownikiem tygodniowym [nie]

Inne opcje regulacji (można wybrać kilka) 

Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem 
obecności [nie]

Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem 
otwartego okna [nie]

Z regulacją na odległość [nie]

Z adaptacyjną regulacją startu [nie]

Z ograniczeniem czasu pracy [nie]

Z czujnikiem ciepła promieniowania [nie]

Dane teleadresowe: Expo-Service Sp. z o.o., 00-710 Warszawa, Al. Witosa 31/22, Polska
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OK-9450 HALOGEN HEATER
INSTRUCTION MANUAL

Dear	customer:
We	thank	you	very	much	for	having	purchased	one	product	of	ours.	We	kindly	ask	you	to	read	and	save	this	instruction	manual.

Warning Instructions:
  1.  Do not place inflammable objects in the heater’s proximity.
  2.   It is strictly prohibited to place anything on the heater, and therefore food cooking or heating on the 

heater is forbidden.
  3.   Do not cover the heater.

       Warning: do not cover the heater
    

Do not cover the appliance when it is running to avoid overheating risks. 

  4.   Do not use this heater in immediate surrounding of a bath, a shower or a swimming pool.
A correct operation of the appliance is obtained when the heater is installed vertically. Do not switch 
on the heater near, pieces of furniture, curtains, and shelves. Etc.
Do not use the appliance near liquids or inflammable matters. 

  5.   A damaged electrical cord may only be replaced by qualified electrician or in laboratory certified by 
the importer.

  6.  The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
  7.  Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater auto-

matically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
  8.  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 

or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children sho-
uld be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

       CAUTION – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular 
attention has to be given where children and vulnerable people are present.

  9.  Warning: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this 
heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their 
own, unless constant supervision is provided.

10. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
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11.  Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that 
it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given 
supervision or instruction conceming use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involves. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the 
appliance or perform user maintenance.

12.Children shall not play with the appliance.
13. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAFETY DEVICE  
This appliance is provided with one safety device, the safety device disconnects the appliance when the 
heater is tilted or when is tipped by means of a switch situated in the lower part of the heater.

PARTS NAME:
1.	Power	switch
2.	Front	Grill
3.	Heating	element
4. Front cover
5. Base

OPERATION STEPS:
•	Check	the	heating	element	before	using	it.
•	Put	the	heater	on	the	flat	place

INSTALL THE HEATER: 
1. Install:

1)	Take	out	heater	body	and	the	base
2)	Combine	the	base	
3)	Put	the	heater	body	into	the	base
4)	Fasten	the	base	with	the	plastic	nut

2.	Insert	the	plug	in	to	a	suitable	socket.
3.	Power	steps,	turning	the	switch	knob:
 
Position	0:	The	heater	is	“Off”	
Position	1:	on	right	side	–	The	heater	in	condition	1	–	400	watts.
Position	2:	on	right	side	–	The	heater	in	condition	2	–	800	watts.
Position	3:	on	right	side	–	The	heater	in	condition	3	–1200	watts.
Position	I:		on	left	side	–	The	heater	in	condition	1	–	400	watts	

with	oscillation.
Position	II:		on	left	side	–	The	heater	in	condition	2	–	800	watts	

with	oscillation.
Position	III:		on	left	side	–	The	heater	in	condition	3	–	1200	watts	

with	oscillation.

4.	Turning	and	oscillation:	
This	heater	can	turn	up-down	and	oscillation	right	and	left	
in	60	degrees.

5.		After	using	it,	turn	the	switch	on	position	“0”,	and	pull	out	
the	plug.

•		The	use	of	every	electrical	appliance	calls	for	the	awareness	
of	some	basic	rules	such	as:

•		Never	touch	the	appliance	with	wet	or	dump	hands	or	feet.
•		Never	expose	the	appliance	to	atmospheric	conditions	(rain,	
sun	etc).	

•		The	 appliance	 must	 be	 always	 placed	 on	 a	 flat	 and	 stable	
surface.

•		Switch	the	appliance	off	and	unplug	it	before	cleaning.	
•		When	 the	 appliance	 is	 not	 in	 use	 switch	 it	 off	 and	 unplug	
it.	Make	harmless	the	parts	of	the	appliance,	which	could	be	
handled	hazardously	by	children	for	playing.

•	Do	not	put	the	cable	on	the	appliance	when	it	is	still	warm.	

CLEANING INSTRUCTIONS:
The	appliance	needs	only	an	external	regular	cleaning.
After	use	and	before	cleaning	always	unplug	the	appliance	and	
wait	till	the	item	is	cool.	
Clean	the	grilles	from	dust.
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1.			Cleaning	 the	 heater	 may	 be	 done	 with	 wet	 cloth	 only	
–	 spraying	 the	 heater	 with	 any	 sort	 of	 liquid	 is	 strictly	
prohibited!

2.			It	 is	absolutely	prohibited	to	enter	any	sort	of	objects	into	
the	heater.

3.			Do	 not	 clean	 the	 heater	 with	 detergents,	 alcohol,	 acids,	
thinner	or	turpentine

TECHNICAL PARAMETERS:
Supply	voltage:	220-240	V~			50/60	Hz
Rated	input	power:	1200	W	(Max)
Power	switch	settings:	3	levels
Auto	oscillation	angle:	60	degree

ECOLOGY – ENVIRONMENTAL PROTECTION
The	 “crossed-out	 trash	 bin”	 symbol	 on	 electrical	
equipment	or	 packaging	 indicates	 that	 the	device	
cannot	be	treated	as	general	household	waste	and	
should	not	be	disposed	of	into	containers	for	such	waste.

Obsolete or broken-down electrical device	 should	 be	 
delivered	to	special	designated	collection	points,	organized	by	
local	public	administration,	whose	purpose	is	 to	collect	recy-
clable	electrical	equipment.
This	 way,	 each	 household	 helps	 reduce	 possible	 negative	 
effects	 influencing	 natural	 environment	 and	 allows	 the	 
reclaiming	of	materials	which	the	product	is	made	of.

ENVIRONMENT	FRIENDLY	DISPOSAL
You	can	help	protect	the	environment!
Please	remember	to	respect	the	local	regulations:	hand	in	the	
non-working	 electrical	 equipments	 to	 an	 appropriate	 waste	
disposal	center.

NOTE: Particular specifications are sub-
jected to change without prior notice.

Weight:	2.5	kg	℮
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Information requirements for electric local space heaters

Item Symbol Value Unit Item Unit

Heat output Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)

Nominal heat 
output Pnom 1,2 KW Manual heat charge control, with integrated thermostat [no]

Minimum 
heat output 
(indicative)

Pmin 0,4 KW Manual heat charge control, with room and/or outdoor 
temperature feedback [no]

Maximum 
continuous heat 
output

Pmax,c 1,2 KW Electronic heat charge control with room and/or outdoor 
temperature feedbach [no]

Auxiliary electricity consumption Fan assisted heat output [no]

At nominal heat 
output elmax 0,000 KW Type of heat output/room temperature control (select one)

At minimum 
heat output elmin 0,000 KW Single stage heat output and no room temperature control [no]

In standby mode elSB 0,000 KW Two or more manual stages, no room temperature control [yes]

With mechanic thermostat room temperature control [no]

With electronic thermostat room temperature control [no]

Electronic room temperature control plus day timer [no]

Electronic room temperature control plus week timer [no]

Other control options (multiple selections possible)

Room temperature control, with presence detection [no]

Room temperature control, with open window detection [no]

With distance control option [no]

With adaptive start control [no]

With working time limitation [no]

With black bulb sensor [no]

Address: Expo-Service Sp. z o.o., 00-710 Warszawa, Al. Witosa 31/22, Polska
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