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Drogi kliencie, przed rozruchem proszæ zapoznaã siæ z
poniýszymi wskazówkami. Stanowià one waýne informacje
dotyczàce bezpieczeñstwa oraz uýycia urzàdzenia.

Uwaga! Urzàdzenie jest przeznaczone wyùàcznie do
normalnego uýytku domowego i nie nadaje siæ do
zastosowania usùugowego.

Waýne informacje!
Termowentylator przeznaczony jest do zasilania pràdem
przemiennym 230 V.
Przestrzegajcie Pañstwo postanowieñ przepisów VDE 0100,
przepisów waszego zakùadu energetycznego i informacji
podanych na tabliczce znamionowej.
Bezpieczeñstwo elektryczne.
Termowentylator posiada klasæ ochronnoúci II i stopieñ
ochrony IP X0.
Naleýy przestrzegaã informacji podanych na tabliczce
znamionowej!
Podane napiæcie musi pokrywaã siæ z napiæciem w sieci.
Dobraã odpowiednie przekroje przewodów.

Celem unikniæcia ryzyka poýaru, poraýenia elektrycznego,
oparzeñ i innych urazów, w kaýdym przypadku stosowania
urzàdzeñ elektrycznych naleýy przestrzegaã podstawowych
úrodków ostroýnoúci:

Przepisy bezpieczeñstwa
● Urzàdzenie moýe byã uýywane wyùàcznie w sposób opisany

w instrukcji obsùugi! Kaýde inne uýycie jest niedopuszczalne!
W razie szkód wskutek bùædnej obsùugi, niepoprawnego
uýycia i nieprzestrzegania przepisów bezpieczeñstwa
wygasa jakakolwiek odpowiedzialnoúã i wygasajà prawa z
tytuùu gwarancji!

● Za szkody spowodowane mrozem, które zaistniaùy wskutek
niedostosowania mocy grzewczej dla wielkoúci
pomieszczenia, zùej izolacji cieplnej pomieszczenia, bùædnej
obsùugi i siùy wyýszej (np. przerwa w zasilaniu pràdem), nie
przejmujemy odpowiedzialnoúci.

● Podùàczaã urzàdzenie wyùàcznie do napiæcia pràdu
przemiennego – napiæcie zgodne z tabliczkà znamionowà!

● Nigdy nie dotykaã czæúci znajdujàcych siæ pod napiæciem!
Úmiertelne niebezpieczeñstwo!

● Nigdy nie obsùugiwaã urzàdzenia mokrymi rækoma!
Úmiertelne niebezpieczeñstwo!

● Przed wyjæciem wtyczki z gniazda naleýy urzàdzenie
wyùàczyã (przeùàcznik obrotowy na 0).

● Urzàdzenie musi byã zlokalizowane tak, aby elementy
obsùugi nie mogùy byã dotykane przez osoby, które znajdujà
siæ w wannie, pod natryskiem lub w innym miejscu
wypeùnionym wodà.

● Nie uýywaã urzàdzenia w pomieszczeniach z wannà,
natryskiem lub basenem, ani w pobliýu brodzików lub
przyùàczy wody!

● Nigdy nie wystawiaã urzàdzenia na dziaùanie deszczu lub
innych form wilgoci! Urzàdzenie nie nadaje siæ do
eksploatacji na zewnàtrz. Urzàdzenie naleýy przechowywaã
wyùàcznie w domu!

● Nigdy nie wùàczaã urzàdzenia, gdy uszkodzone jest
urzàdzenie lub kabel. Niebezpieczeñstwo doznania
obraýeñ!

● Regularnie sprawdzaã kabel sieciowy pod kàtem uszkodzeñ!
● Jeúli kabel sieciowy wykazuje uszkodzenie lub urzàdzenie

zostanie uszkodzone w tak znacznym stopniu, ýe elementy
elektryczne nie sà osùoniæte, natychmiast wyùàczyã
urzàdzenie z sieci i zwróciã siæ do specjalistycznego punktu
sprzedaýy.

● Wskutek nieprawidùowych napraw mogæ powstawaã znaczne
zagroýenia dla uýytkownika!

● Naprawy i manipulacje przy urzàdzeniu muszà byã
wykonywane wyùàcznie przez autoryzowany personel!

● W pobliýu wùàczonego urzàdzenia nie przechowywaã lub
uýywaã ùatwopalnych substancji lub sprayów.
Niebezpieczeñstwo poýaru!

● Nie uýywaã urzàdzenia w ùatwo zapalnym otoczeniu (np. w
pobliýu palnych gazów lub puszek z aerozolem)!
Niebezpieczeñstwo wybuchu i poýaru!

● Nie wùàczaã urzàdzenia w garaýach lub pomieszczeniach
zagroýonych poýarem, jakich jak stajnie, szopy drewniane
itd.

● Uwaga! Nie wkùadaã ciaù obcych w otwory urzàdzenia!
Niebezpieczeñstwo doznania obraýeñ (poraýenie
pràdem) i uszkodzenia urzàdzenia!

● Urzàdzenie musi mieã zawsze moýliwoúã swobodnego
zasysania i wydmuchiwania!

● Umiejscowiã urzàdzenie w taki sposób, aby wykluczone
zostaùo przypadkowe dotkniæcie. Niebezpieczeñstwo
poparzenia!

● Nie zawieszaã odzieýy, ræczników lub podobnych
przedmiotów do suszenia na przædzeniu!
Niebezpieczeñstwo przegrzania i poýaru!

● Urzàdzenie nie nadaje siæ do podùàczenia do uùoýonych na
staùe przewodów!

● Dzieci i osoby pod wpùywem medykamentów lub alkoholu
mogà uýywaã urzàdzenie wyùàcznie pod nadzorem!

● Zwróciã uwagæ na to, aby dzieci nie miaùy moýliwoúci
zabawy z urzàdzeniami elektrycznymi!

● Gniazdo musi byã w kaýdej chwili dostæpne, aby umoýliwiã
szybkie wyciàgniæcie wtyczki sieciowej.

● Uwaga! Aby uniknàã zagroýenia przez niezamierzone
cofniæcie ogranicznika temperatury ochronnej, nie zasilaã
urzàdzenia przez zegar nastawny.

● Urzàdzenie nie nadaje siæ do zastosowania w hodowli lub
wychowie zwierzàt!

● Instrukcja obsùugi jest czæúcià urzàdzenia i naleýy jà
starannie przechowywaã! Przy zmianie wùaúciciela
urzàdzenia naleýy przekazaã mu równieý instrukcjæ obsùugi!

● Naleýy koniecznie unikaã przedostania siæ wody do obudowy
grzejnika, zarówno podczas eksploatacji jak i
magazynowania. Urzàdzenie musi byã przechowywane w
miejscu suchym, bez wilgoci.

Opakowanie
● Po wypakowaniu naleýy sprawdziã urzàdzenie pod kàtem

uszkodzeñ podczas transportu oraz dostawæ pod katem
kompletnoúci! Zanim bædziecie Pañstwo korzystaã z
przyrzàdu usuñcie z niego wszelkie elementy opakowania i
sprawdêcie czy jest on siæ w prawidùowym stanie. W razie
szkód lub niepeùnej dostawy naleýy zwróciã siæ do
specjalistycznego punktu sprzedaýy!

● Nie wyrzucaã oryginalnego kartonu! Bædzie on potrzebny do
przechowywania i wysyùki, aby uniknàã szkód
transportowych!

● Przepisowo usunàã materiaù opakowania! Woreczki
plastikowe mogà staã siæ úmiertelnie niebezpiecznà
zabawkà dla dzieci!

Lokalizacja
● Odlegùoúã miædzy urzàdzeniem i palnymi przedmiotami

(np. zasùonami), úcianami lub innymi elementami
budowlanymi musi wynosiã co najmniej 90 cm.

● Urzàdzenie nie moýe byã uýywane bezpoúrednio na
dywanach z dùugim wùosiem!

● Nie ustawiã urzàdzenia na niestabilnych powierzchniach
(np. ùóýku), poniewaý moýliwe jest tam jego wywrócenie!

● Nigdy nie ustawiaã urzàdzenia bezpoúrednio pod gniazdem
úciennym.

Kabel sieciowy
● Uýywaã wyùàcznie odpowiedniego do poboru mocy,

sprawdzonego przedùuýacza!
● Upewniã siæ, ýe nikt nie potknie siæ o kabel sieciowy,

powodujàc zrzucenie urzàdzenia.
● Kabel sieciowy nie moýe dotykaã goràcych elementów

urzàdzenia!
● Nigdy nie wyciàgaã wtyczki sieciowej z gniazda za kabel!
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● Nigdy nie poruszaã urzàdzenia, ciàgnàã za kabel, lub uýywaã
kabla do przenoszenia urzàdzenia!

● Nie nawijaã kabla wokóù urzàdzenia! Nie uýywaã urzàdzenia
ze zwiniætym kablem! To samo dotyczy w szczególnoúci przy
zastosowaniu bæbna kablowego.

● Nie zakleszczaã kabla lub przeciàgaã na ostrych
krawædziach. Nie ukùadaã kabla na goràcych pùytach
grzewczych lub na otwartym ogniu!

Przyùàczenie do sieci
Przed przyùàczeniem urzàdzenia do êródùa pràdu naleýy
starannie sprawdziã czy napiæcie w Pañstwa sieci odpowiada
podanemu na urzàdzeniu i czy gniazdo sieciowe oraz linia
zasilania sà odpowiedniej mocy dla eksploatacji urzàdzenia.

Uruchomienia
● Przy pierwszym rozruchu po wùàczeniu urzàdzenia

grzewczego oraz po dùuýszej przerwie w eksploatacji
moýliwe jest powstanie krótkotrwaùego zapachu.

● W celu uruchomienia wetknàã wtyczkæ w gniazdo.

Elementy obsùugowe
1. Przeùàcznik obrotowy 0 /  / 1 / 2
2. Obrotowy regulator temperatury

(tylko HS 203 T i HS 204 ST)
3. Sygnalizacja pracy / lampka kontrolona

Przeùàcznik obrotowy
WÙÀCZANIE / WYÙÀCZANIE
(0/ /1/2)
Funkcje przeùàcznika obrotowego
Wybór funkcji nastæpuje przez obrót pokrætùa w ýàdane
poùoýenie.
0 WYÙÀCZENIE

Tylko praca wentylatora (na zimno)
1 Stopieñ 1: moc grzewcza 1000 wat
2 Stopieñ 1: moc grzewcza 1000 wat
Przeùàcznikiem tym nastawicie Pañstwo pracæ wentylatora lub
moc grzania.

Obrotowy regulator temperatury
(tylko HS 203 T i HS 204 ST)
Regulatorem tym moýna nastawiã temperaturæ w
pomieszczeniu w zakresie pomiædzy 0 °C i 45 °C. Celem
otrzymania okreúlonej temperatury w pomieszczeniu, naleýy
ustawiã regulator na „maks“. Wùàczyã urzàdzenie przy peùnej
mocy do momentu osiàgniæcia poýàdanej temperatury w
pomieszczeniu. Cofnàã regulator termostatowy do momentu
wyùàczenia urzàdzenia ze sùyszalnym „klikniæciem“. Poprzez
automatyczne wùàczenie i wyùàczenie urzàdzenia ustawiona w
ten sposób temperatura utrzymywana jest prawie na tym
poziomie. Proszæ zwróciã uwagæ na to, ýe urzàdzenie daje siæ
wùàczyã tylko wtedy, gdy ustawienie termostatu jest wyýsze niý
temperatura w pomieszczeniu.
Ochrona przed zamarzaniem
● Ustawcie Pañstwo regulator temperatury na ✽ i przeùàcznik

obrotowy na ýàdana moc grzania.
● Gdy temperatura spadnie poniýej ok. +5...+8 °C, urzàdzenie

automatycznie wùàcza siæ.

Zabezpieczenie od przewrócenia
Termowentylator firmy AEG jest wyposażony w
zabezpieczenie od przewrócenia, które wyłącza urządzenie,
gdy przewróci się ono do przodu lub do tyłu. Gdy
termowentylator zostanie ponownie ustawiony pionowo,
ogrzewanie włącza się na powrót, automatycznie. Takie
zabezpieczenie zapobiega możliwemu pożarowi
spowodowanemu omyłkowym przewróceniem urządzenia.

Ochrona przed przegrzaniem
Wbudowana ochrona przed przegrzaniem automatycznie
wyùàcza urzàdzenie w razie awarii! Wyùàczyã urzàdzenie
(przeùàcznik na „0“, termostat na ✽) lub odùàczyã od sieci.
Po krótkiej fazie schùadzania urzàdzenie jest ponownie gotowe
do pracy! Jeúli doszùoby do powtórzenia, proszæ skontaktowaã
siæ ze specjalistycznym punktem sprzedaýy!

Czyszczenie
● Najpierw wyùàczyã urzàdzenie i wyciàgnàã wtyczkæ sieciowà

z gniazda!
● Czyúciã obudowæ mokrà úciereczkà, odkurzaczem lub

pædzlem do kurzu.
● Nie uýywaã szorujàcych lub ýràcych úrodków czyszczàcych!
● Do czyszczenia urzàdzenia nigdy nie uýywaã ùatwopalnych

úrodków czyszczàcych, takich jak np. benzyna lub spirytus.
● Nigdy nie zanurzaã urzàdzenia w wodzie! Úmiertelne

niebezpieczeñstwo!
● Strefæ zasysania i wydmuchiwania naleýy regularnie czyúciã

odkurzaczem.
● Jeúli urzàdzenie nie jest uýywane przez dùuýszy okres czasu,

naleýy chroniã je przed nadmiernym kurzem i
zanieczyszczeniem.

Środowisko naturalne i recykling
Prosimy o współpracę w zakresie przestrzegania zasad ochrony
środowiska. W tym celu należy usunąć opakowanie zgodnie z
obowiązującymi przepisami o recyklingu.

Utylizacja zużytych urządzeń.
Uprzednio naleýy uczyniă urzŕdzenie niezdatnym do uýytku
poprzez przecićcie kabla sieciowego.

Urządzenia oznakowane tym znakiem nie mogą być
wyrzucane do pojemników na śmieci, należy je zbierać i
utylizować osobno. Utylizacja zużytych urządzeń musi być

dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Serwis
Naprawy i manipulacje przy przædzeniu muszà byã
wykonywane wyùàcznie przez autoryzowany personel!
Dlatego naleýy zwróciã siæ do specjalistycznego punktu
sprzedaýy.

Niefachowe manipulacje prowadzæ do utraty praw
gwarancyjnych.

Wskutek nieprawidùowych napraw mogà powstawaã znaczne
zagroýenia dla uýytkownika!

W interesie rozwoju technicznego zastrzega siæ zmiany
konstrukcyjne i wykonania urzàdzenia.Termowentylator

Dane techniczne

Model nr HS 203 HS 203 T HS 204 S HS 204 ST HS 205 B

Zasilanie 230-240V/50 Hz 230-240V/50 Hz 220-240V/50 Hz 220-240V/50 Hz 230-240V/50 Hz

Moc znamionowa (W) 2000 2000 2000 2000 2000

Natæýenie pràdu (A) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Wymiary (mm) 245 x 135 x 260 245 x 135 x 260 203 x280 x 154 203 x 280 x 154 250 x 205 x 116

Masa netto 1,28 kg 1,35 kg 1,49 kg 1,52 kg 1,40 kg
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EHT Haustechnik GmbH
Markenvertrieb AEG
Gutenstetter Straße 10
D-90449 Nürnberg
GERMANY
www.aeg-haustechnik.de
info@eht-haustechnik.de

© EHT-Haustechnik GmbH

Vertriebszentrale
EHT Haustechnik GmbH
Markenvertrieb AEG
Gutenstetter Straße 10
90449 Nürnberg
info@eht-haustechnik.de
www.aeg-haustechnik.de
Tel. 0 18 03 / 91 13 23
Fax 09 11 / 96 56 - 44 4

Kundendienstzentrale
Holzminden
Fürstenberger Str. 77
37603 Holzminden
Briefanschrift
37601 Holzminden

Der Kundendienst
und Ersatzteilverkauf
ist in der Zeit von
Montag bis Donnerstag
von 7.15 bis 18.00 Uhr
und Freitag
von 7.15 bis 17.00 Uhr,
auch unter den
nachfolgenden Telefon- bzw.
Telefaxnummern erreichbar:

Kundendienst
Tel. 0 18 03 / 70 20 20
Fax 0 18 03 / 70 20 25

Ersatzteilverkauf
Tel. 0 18 03 / 70 20 40
Fax 0 18 03 / 70 20 45

Regionen
AEG Kundendienst

Dortmund
Oespel (Indupark)
Brennaborstr. 19
44149 Dortmund
Postfach 76 02 47
44064 Dortmund
Tel. 02 31 / 96 50 22-11
Fax 02 31 / 96 50 22-77

Hamburg
Georg-Heyken-Str. 4a
21147 Hamburg
Tel. 0 40 / 75 20 18-11
Fax 0 40 / 75 20 18-77

Holzminden
Fürstenberger Str. 77
37603 Holzminden

Ersatzteile
Tel. 0 55 31 / 7 02-1 37
Fax 0 55 31 / 7 02-3 35
Kundendienst
Tel. 0 55 31 / 7 02-111
Fax 0 55 31 / 7 02-1 07

Leipzig
Airport Gewerbepark-Glesien
Ikarusstr. 10
04435 Schkeuditz
Tel. 03 42 07 / 7 55-11
Fax 03 42 07 / 7 55-77

Stuttgart
Weilimdorf
Motorstr. 39
70499 Stuttgart
Tel. 07 11 / 9 88 67-11
Fax 07 11 / 9 88 67-77

Adressen und Kontakte

Ausland

Schweiz
EHT Haustechnik AG
Industriestrasse 10
CH-5506 Mägenwill
Tel. 0 62 / 8 89 92 14
Fax 0 62 / 8 89 91 26

Nederland
AEG Home Comfort
Daviottenweg 36
NL-5222 BH's
Hertogenbosch
Tel. 0 73 / 6 23 00 00
Fax 0 73 / 6 23 11 41

Belgium
AEG Home Comfort
Havenlaan – Av. du port, 104
B-1000 Brussel – Bruxelles
Tel. 02 / 4 22 25 22
Fax 02 / 4 22 25 24

Czech Republic
Stiebel Eltron Czech
K Hájum 946
CZ-Prague 5 - Stodulky
Tel. 0 04 20 / 251 11 61 11
Fax 0 04 20 / 235 51 21 22

Polska
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
Ul. Instalatorów 9
02-237 Warszawa
Tel. 0 22 / 8 46 48 20
Fax 0 22 / 8 46 67 03

Hungary
Stiebel Eltron KFT
Pacsirtamezö u. 41
1036 Budapest
Tel. 00 361 250 60 55
Fax 00 361 368 80 97


