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KARTA GWARANCYJNA 
1. Gwarancja na sprawne działanie urządzenia udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu 

(potwierdzonej przez punkt sprzedaży). 

2. Gwarancja wygasa, jeżeli bez zgody wytwórcy zostaną dokonane przeróbki wyrobu, albo montaż lub 

eksploatacja nie będą zgodne z załączoną instrukcją. 

3. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent. 

4. Gwarancja wypełniona niekompletnie jest nieważna. Skreślenia i poprawki unieważniają gwarancję. 

5. Uszkodzony sprzęt należy przesłać do producenta pocztą lub w inny sposób na własny koszt (łącznie z kartą 

gwarancyjną) w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu urządzenia podczas transportu. 

6. Producent zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt naprawionej suszarki lub suszarko-ogrzewacza nie 

później niż 14 dni od daty otrzymania urządzenia od reklamującego. 

7. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe z winy użytkownika.  

8. Szczegółowe warunki gwarancji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.05.1995r. 

 

Data produkcji Data sprzedaży Pieczęć i podpis sprzedawcy 
   

 

Pieczęć producenta Moc i model urządzenia  
   

       

  

Adnotacje dotyczące naprawy 

 

Brak naklejki na wyrobie powoduje utratę praw gwarancyjnych (plomba gwarancyjna). 

Data naprawy Pieczęć punktu serwisowego  Opis uszkodzenia i naprawy 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI: ELEKTRYCZNE SUSZARKI ŁAZIENKOWE I OGRZEWACZE  

„ECO” (ECO70, ECO80, ECO110, ECO110N, ECO110S) 
1. Za pomocą 4 kołków z wkrętami zamocować suszarkę/ogrzewacz do ściany w pobliżu gniazda z bolcem 

(~230V). Nie dotyczy suszarek/ogrzewaczy przenośnych (na „nogach”). 

2. Włożyć wtyczkę do gniazda ~230V z bolcem ochronnym. Czas rozgrzewania się suszarki/ogrzewacza wynosi 
kilka minut. 

3. Powieszenie ręcznika na suszarce, postawienie butów nóg na ogrzewaczu nie powoduje niebezpieczeństwa 
przegrzania. 

4. Podczas czyszczenia lub mycia suszarki/ogrzewacza należy odłączyć ją/jego od sieci ~230V. Rurki myć lekko 
wilgotną szmatką za pomocą delikatnych środków czyszczących. 

5. Suszarka/ogrzewacz jest bezobsługowa.  

6. Przewód zasilający jest nieodłączalny. Jeżeli ulegnie on uszkodzeniu, to powienien być wymieniony 
u producenta lub przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia. Jakichkolwiek 
napraw może dokonywać tylko wytwórca lub specjalistyczny zakład naprawczy. Przyłącze typu „Y”. 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: ELEKTRYCZNE SUSZARKO-OGRZEWACZE ŁAZIENKOWE  

„ECOTERM” 
1. Za pomocą 4 kołków z wkrętami zamocować suszarko-ogrzewacz do ściany w pobliżu gniazda z bolcem 

(~230V). Nie dotyczy suszarko-ogrzewaczy przenośnych (na kółkach). 

2. Włożyć wtyczkę do gniazda ~230V z bolcem ochronnym. Czas rozgrzewania się suszarko-ogrzewacza wynosi 
kilka minut (w zależności od temperatury w pomieszczeniu, ruchu powietrza itp.). Potencjometr do regulacji 
mocy ustawić w pozycji spełniającej potrzeby użytkownika.  

3. Po kilku godzinach skorygować nastawę potencjometru w zależności od uzyskanej temperatury. Powieszenie 
ręczników na suszarko-ogrzewaczu nie powoduje niebezpieczeństwa przegrzania – wyrób jest wyposażony 
w 2 niezależne ograniczniki temperatury – temperatura zewnętrzna rurek nie przekroczy +80°C. 

4. Jeżeli podczas eksploatacji suszarko-ogrzewacz przestanie pracować – rurki będą zimne od kilku minut 
(pomimo włączenia do sieci i ustawienia potencjometru na pozycję „max”) – oznacza to zadziałanie drugiego 
ogranicznika temperatury (resetowany). W tym przypadku należy wyjąć zaślepkę z końca rurki oznaczonej 
znakiem        (dolna rurka w pobliżu regulatora  mocy) oraz wcisnąć przycisk ogranicznika (zresetować), po 
czym ponownie założyć tworzywową zaślepkę. Powyższe czynności należy wykonać przy suszarko-
ogrzewaczu odłączonym od sieci ~230V! 

5. Podczas czyszczenia lub mycia suszarko-ogrzewacza należy odłączyć go od sieci ~230V. Rurki myć lekko 
wilgotną szmatką za pomocą delikatnych środków czyszczących. 

6. Suszarko-ogrzewacz jest bezobsługowy. 
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7. Przewód zasilający jest nieodłączalny. Jeżeli ulegnie on uszkodzeniu, to powienien być wymieniony 
u producenta lub przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia. Jakichkolwiek 
napraw może dokonywać tylko wytwórca lub specjalistyczny zakład naprawczy. Przyłącze typu „Y”. 

Informacja dotycząca sposobu zbierania i przechowywania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego przyjętego przy sprzedaży wyrobów elektrycznych produkowanych przez firmę 
ELTERM M.M. Kaszuba Sp. J., która została zarejestrowana w Rejestrze Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska pod numerem E0001767W. 

1. Zgodnie z Art. 42 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U.05.Nr 180 poz. 1495), sprzedawca detaliczny i hurtowy jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie 
większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. 

2. W przypadku sprzedaży wyrobów firmy ELTERM Sp.J., po przyjęciu zużytego sprzętu należy dokonać 
zgłoszenia odbioru zużytego sprzętu do firmy Elektro Eko pod numerem telefonu (022) 431 82 60, z którą 
firma ELTERM Sp.J. podpisała umowę o zbiórce  i recyklingu sprzętu elektrycznego. Zgłoszenie odbioru 
winno nastapić  po uprzednim podpisaniu umowy o odbiorze zużytego sprzętu z firmą Elektro Eko. 
Warunkiem bezpłatnego odbioru jest osiągnięcie minimum logistycznego , tzn. zebranie ok. 500 kg sprzętu. 

3. Zużyty sprzęt należy gromadzić na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem. 

4. Miejsce składowania należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

5. Zabrania się mieszania zużytego sprzętu z odpadami innego rodzaju, o czym informuje oznakowanie 
umieszczone na wyrobie.  

 

6. Wskazane jest selektywne gromadzenie zużytego sprzętu według grup sprzętu określonego w ustawie o 
zużytym  sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

7. Niedopuszczalne jest dokonywanie demontażu lub jakiejkolwiek rozbiórki sprzętu w miejscu jego 
gromadzenia.  

8. Zgromadzony sprzęt można przekazywać wyłącznie  do zakładów demontażu, które posiadają aktualne 
zezwolenie na działalność w tym zakresie i są wpisane do rejestru Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska.  

9.  Każdy przypadek przekazania zużytego sprzętu wymaga udokumentowania zgodnie z przepisami ustawy o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

10.  W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu postępowania z zużytym sprzętem należy zasięgnąć opinii 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub skontaktować się z przedstawicielem Elektro Eko pod 
numerem telefonu (022) 431 82 60. 
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