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GWARANCJA I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

WSKAZÓWKI SPECJALNE
- dzieci poniżej 3 lat muszą przebywać w odpo-
wiedniej odległości od urządzeń, oprócz przypad-
ków, gdy są pod nadzorem.
- urządzenie może być włączane i wyłączane przez 
dzieci w wieku 3 do 8 lat, gdy są pod nadzorem 
lub zostały poinformowane o sposobie bezpiecz-
nego korzystania z urządzenia i zrozumiały zagro-
żenia. Warunkiem jest prawidłowa instalacja 
urządzenia.
- dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą włączać 
wtyczki do gniazdka, ani regulować urządzenia

- urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, 
które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o zmniej-
szonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych lub osoby nieposiadające odpo- 
wiedniego doświadczenia względnie wiedzy, 
jeżeli są one pod nadzorem lub zostały przeszko-
lone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia 
oraz zrozumiały wynikające stąd niebezpieczeń-
stwa. 
- dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czy-
szczenie oraz konserwacja wykonywana przez 
użytkownika są czynnościami, których dzieciom nie 
wolno wykonywać bez nadzoru. 

- jeśli urządzenie jest używane z programatorem 
czasowym, może ono ogrzewać pomieszczenie 
nadal, bez regulacji. Jeśli pomieszczenie jest małe i 
osoby znajdujące się tam nie mogą samodzielnie 
opuścić pomieszczenia, należy zapewnić stały 
nadzór.

- niektóre elementy urządzenia mogą być bardzo 
gorące i spowodować poparzenia. Szczególna 
ostrożność konieczna jest w przypadku obecności 
dzieci lub osób niepełnosprawnych w pobliżu 
urządzenia 
- urządzenia nie wolno zakrywać.

- urządzenia nie wolno montować w  bezpoś-
redniej bliskości gniazdka elektrycznego.
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- urządzenie musi być zamontowane w takim 
miejscu, aby elementy regulacyjne nie były 
dostępne dla osób znajdujących się w wannie 
lub kabinie prysznicowej.
- urządzenie podłączone  do obwodu elektrycz-
nego na stałe musi mieć  możliwość odłączania 
na wszystkich biegunach, na odległość co 
najmniej 3 mm . 
- elektryczny przewód przyłączeniowy w przy-
padku uszkodzenia może być wymieniony 
tylko przez specjalistę, przez użycie oryginal-
nej częci zamiennej.
- urządzenie należy zamontować zgodnie z 
opisem w punktach „Instalacja / montaż"

OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne
Rozdziały „Wskazówki ogólne” i „Obsługa” są przeznaczone dla
użytkowników urządzenia i specjalistów.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

Wskazówka
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i 
zachować ją do późniejszego wykorzystania. W przy-
padku przekazania produktu osobom trzecim
niniejszą instrukcję należy również dołączyć.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

!

HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu są określone potencjalne skutki 
nieprzestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeń-
stwa.
fW tym miejscu określone są środki zapobiegające
zagrożeniu.

1.1.2 Symbole, rodzaj zagrożenia

Symbol Rodzaj zagrożenia

Obrażenia ciała 

Porażenie prądem elektrycznym 

Poparzenie 

1.1.3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO 
ZAGROŻENIE 

Znaczenie
Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do
ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. 

OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić
do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić
do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej        
dokumentacji

Wskazówka
Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umiesz-
czonym obok.
fNależy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

!
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Symbol Znaczenie
Szkody materialne (uszkodzenie urządzenia, 
szkody następcze, szkody ekologiczne) 

Utylizacja urządzenia 

fTen symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś 
czynności.
Wymagane czynności opisane są krok po kroku. 

1.3 Wskazówki na urządzeniu

Symbol Znaczenie 
Nie zakrywać urządzenia 

1.4 Jednostki miary

Wskazówka
Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie 
wymiary podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie służy do ogrzewania pomieszczeń

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nieprze-
szkolone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać. Urządze-
nie może być użytkowane również poza domem, np. w małych 
przedsiębiorstwach, pod warunkiem użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastoso-
wanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do 
użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przes-
trzeganie niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi 
użytego wyposażenia dodatkowego.

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Poparzenie

Nie używać urządzenia, gdy...
- nie zostały zachowane minimalne odległości od 
takich przedmiotów jak: meble, firanki, zasłony 
lub inne materiały łatwopalne
- jeśli w pomieszczeniu prowadzone są takie prace 
jak: układanie płytek ceramicznych, szlifowanie,
mycie z użyciem benzyny,  konserwowanie podłogi 
woskiem lub spray`em. 

- jeśli jakiś element urządzenia jest uszkodzony, 
urządzenie upadło lub nieprawidłowo funkcjonuje

- na wolnym powietrzu

OSTRZEŻENIE Poparzenie
Nie wolno także w pobliżu urządzenia ustawiać,
ani układać przedmiotów lub materiałów łatwopal-
nych i tłumiących odpływ ciepła.

OSTRZEŻENIE Poparzenie
Upewnij się, że żadne ciała obce nie dostaną się do 
otworów wlotu lub wylotu powietrza z urządzenia. 
Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub 
uszkodzenie urządzenia.

OSTRZEŻENIE Poparzenie
Aby uniknąć pożaru upewnij się czy wloty i wyloty 
powietrza nie są zablokowane. Nie używać nigdy 
urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak na 
łóżku, ponieważ może to blokować otwory.

OSTRZEŻENIE Poparzenie
Jeśli urządzenie jest używane z programatorem czaso-
wym może ono ogrzewać pomieszczenie nadal, bez 
regulacji. Jeśli pomieszczenie jest małe i osoby znaj-
dujące się tam nie mogą samodzielnie opuścić 
pomieszczenia, należy zapewnić stały nadzór.

!
OSTRZEŻENIE Poparzenie
Dzieci poniżej 3 lat muszą przebywać w odpowiedniej 
odległości od urządzeń, oprócz przypadków, gdy są pod 
nadzorem.
- urządzenie może być włączane i wyłączane przez dzieci 
w wieku 3 do 8 lat, gdy są pod nadzorem lub zostały 
poinformowane o sposobie bezpiecznego korzystania z 
urządzenia i zrozumiały zagro-żenia. Warunkiem jest 
prawidłowa instalacja urządzenia.
- dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą włączać wtyczki 
do gniazdka, ani regulować urządzenia 
- urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które 
ukończyły 8 lat oraz przez osoby o zmniejszonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych 
lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświad-
czenia względnie wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem 
lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi 
urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd niebez-
pieczeństwa. 
- dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czysz-
czenie oraz konserwacja wykonywana przez użytko-
wnika są czynnościami, których dzieciom nie wolno 
wykonywać bez nadzoru. 

OSTRZEŻENIE Poparzenie
Niektóre elementy urządzenia mogą być bardzo gorące 
i spowodować poparzenia. Szczególna ostrożność 
konieczna jest w przypadku obecności dzieci lub osób 
niepełnosprawnych w pobliżu urządzenia 

!
Szkody materialne
Nie zakrywać urządzenia.
Nie używać urządzenia jako pomoc do wchodzenia.

!
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2.3 Oznaczenie CE
Oznaczenie CE potwierdza, że urządzenie spełnia wszystkie
podstawowe wymagania:
- Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej
- Dyrektywy niskonapięciowej,

2.4 Znaki kontrolne
Patrz tabliczka znamionowa urządzenia

3. Opis urządzenia
Urządzenie jest wiszącym ogrzewaczem elektrycznym.

Urządzenie nadaje się np. jako ogrzewanie samodzielne lub  
ogrzewanie w okresie przejściowym i ogrzewanie uzupełniające 
dla małych pomieszczeń, jak pokoje gościnne itp.

Powietrze w urządzeniu jest ogrzewane za pomocą elementu 
grzejnego i wypływa poprzez naturalną konwekcję w górę, przez 
kratki wylotu powietrza. Przez otwory w dolnej części dopływa 
chłodniejsze powietrze z pomieszczenia.

Obudowa zewnętrzna urządzenia wykonana jest z blachy 
stalowej lakierowanej piecowo. 

Na tylnej ściance urządzenia znajduje się czujnik temperatury i 
panel obsługowy. 

Urządzenie posiada ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, 
który wyłącza urządzenie w przypadku niebezpieczeństwa 
przegrzania.

4. Nastawy

4.1 Panel obsługowy
Panel obsługowy znajduje się na tylnej ściance urządzenia, u góry 
z prawej strony i może być obsługiwany od góry. 

D
00

00
04

73
94

1 32

1   wskaźnik grzania
2   przełącznik suwakowy
3   pokrętło nastawcze temperatury

Przełącznik suwakowy służy do wybierania żądaneg o trybu 
pracy, lub wyłączania.

Pokrętłem nastawczym temperatury nastawiana jest 
temperatura pomieszczenia, w zakresie (10- 30 °C).

Wskaźnik ogrzewania świeci, gdy urządzenie grzeje. Po 
osiągnięciu nastawionej temperatury pomieszczenia, wskaźnik 
gaśnie.

4.2 Tryby pracy

Symbol Tryb pracy

urządzenie wyłączone 

tryb komfortowy 

tryb obniżony 

tryb programowany 

zabezpieczenie przeciwmrozowe

4.2.1 Tryb komfortowy

W trybie komfort, urządzenie wyłącza się automatycznie po 
osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu. Przez 
przerywane ogrzewanie urządzenie utrzymuje stałą temperaturę 
w pomieszczeniu.

Tryb komortowy nastawiany jest następująco: 

fnastawić przełącznik suwakowy na tryb komfortowy

fw celu nastawienia żądanej temperatury, przekręcić pokrętło 
nastawcze temperatury w lewo.

Wskazówka
W celu osiągnięcia tej samej temperatury w dwóch 
różnych pomieszczeniach, nastawa temperatury na 
pokrętłe nastawczym może być różna w każdym urzą-
dzeniu. To samo stosuje się, jeżeli istnieje kilka urzą-
dzeń w jednym pomieszczeniu.

Wskazówka
Przy otwartym oknie regulator temperatury pomiesz-
czenia prawdopodobnie nie wyłączy urządzenia  
fpodczas wietrzenia wyłączyć urządzenie, w celu

uniknięcia nadmiernego zużycia energii elektrycznej

4.2.2 Tryb obniżony

Przy trybie obniżonym urządzenie obniży w trybie komfortowym 
nastawioną temperaturę pomieszczenia automatycznie o ok. 3,5 °C.

Tryb obniżony należy aktywować podczas nieobecności w 
pomieszczeniou przez ponad 2 godziny.
fnastawić przełącznik suwakowy na tryb obniżony
fw celu nastawienia żądanej temperatury pomieszczenia,  

obrócić pokrętło nastawcze w lewo.

4.2.3 Tryb programowany

Urządzenie można podłączyć poprzez wbudowany przewód 
sterujący, do urządzenia (opcjonalnego) sterującego (patrz 
punkty „Instalacja / Podłączenie elektryczne“).

W zależności od nastawy urządzenia sterującego w odpowied-
nich przedziałach czasowych urządzenie pracuje w trybie  
komfort, obniżonym lub jako zabezpieczenie przeciwmrozowe.

Jeżeli przełącznik suwakowy  bez podłączonego urządzenia 
sterującego nastawimy na tryb programowania, urządzenie 
będzie pracowało w trybie komfortowym.
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4.2.4 Zabezpieczenie przeciwmrozowe

W trybie zabezpieczenia przeciwmrozowego regulator tempe-
ratury włączy urządzenie automatycznie, gdy temperatura w 
pomieszczeniu obniży się poniżej 7 °C.

4.3 Ryglowanie elementów nastawczych
Na tylnej ściance  panela obsługowego znajdują się 3 kołki, 
przy pomocy których można ograniczyć lub zaryglować zakresy 
nastaw przełącznika suwakowego i pokrętła nastawczego 
temperatury. 

D
00

00
04

73
93

1 2

1   pokrętło nastawcze temperatury
2   przełącznik suwakowy
P  przechowywanie kołków
B ryglowanie pokrętła nastawczego temperatury na określoną

temperaturę
L  ograniczenie pokrętła nastawczego temperatury na określony 

zakres nastaw temperatury
M ryglowanie przełącznika suwakowego na określony tryb

pracy

5. Czyszczenie i konserwacja
Urządzenie nie zawiera części wymagających konserwacji przez 
użytkownika

furządzenie czyścić w stanie zimnym, środkami pielęgnującymi 

funikać środków szorujących i rozpuszczalników. 

fjeśli na obudowie wystąpią beżowe przebarwienia, należy 
je zetrzeć wilgotną ściereczką. 

fregularnie czyścić odkurzaczem dolne i górne otwory wlotu i wylotu 
powietrza

! Szkody materialne
Nie pryskać spray`em czyszczącym do wnętrza urządzenia.

6. Usuwanie problemów
Problem
Urządzenie 
nie grzeje

Przyczyna
Nastawiona jest zbyt 
niska temperatura

Usuwanie 
Sprawdzić nastawioną  

Przerwane  napięcie 
zasilania

Sprawdzić bezpieczniki w 
instalacji domowej

Urządzenie jest 
przegrzane. 
Ogranicznik 
temperatury 
bezpieczeństwa 
wyłączył urządzenie

Usunąć przyczynę np. zakryte lub 
zabrudzone otwory włotowe lub 
wylotowe powietrza. 
Po ochłodzeniu przez kilka 
minut urządzenie włączy się 
ponownie.

Jeśli niemożliwe jest usunięcie usterki, należy zawiadomić 
Zakład Serwisowy . W celu szybszego uzyskania pomocy 
należy podać z tabliczki znamionowej  numer urządzenia 
(000000-0000-000000).

temperaturę
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INSTALACJA 
Bezpieczeństwo

INSTALACJA

7. Bezpieczeństwo
Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo 
eksploatacji tylko w przypadku stosowania  oryginalnych części 
zamiennych.

7.2 Przepisy, normy i wymogi

Wskazówka
Należy przestrzegać krajowych i miejscowych przepi-
sów, norm i wymogów.

8. Opis urządzenia

8.1 Zakres dostawy
Z urządzeniem dostarczany jest: 
- uchwyt ścienny

8.2 Osprzęt

8.2.1 Osprzęt dodatkowy (opcjonalnie) 
- urządzenie sterujące

9. Montaż

9.1 Miejsce montażu

Ostrzeżenie - porażenie prądem elektrycznym 
Urządzenie musi być zamontowane w takim miejscu, 
aby elementy regulacyjne nie były dostępne dla osób 
znajdujących się w wannie lub kabinie prysznicowej.

!
Szkody materialne
Urządzenie należy montować na pionowej ścianie, 
odpornej na temperatury do 85 °C .

!
Szkody materialne
Urządzenia nie należy montować bezpośrednio pod 
gniazdkiem elektrycznym.

!
Szkody materialne
Należy zachować minimalne odległości od 
przedmiotów sąsiadujących z urządzeniem. 
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9.2 Montaż uchwytu ściennego

! Szkody materialne
Należy zac hować niezbędną odległość od podłogi.
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CNL 50 CNL 100
A mm 210 654

Wskazówka
Używać odpowiednich materiałów mocujących

fodpiąć uchwyt ścienny od urządzenia.
fotwory w uchwycie ściennym wykorzystać jako szablon 

do wiercenia otworów.
fzaznaczyć otwory do zamocowania uchwytu ściennego.
fwywiercić otwory i umieścić w nich kołki rozporowe. 

fzamontować śrubami uchwyt ścienny do ściany

montażowej.

9.3 Montaż urządzenia
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fzawiesić urządzenie dolnym wycięciem na tylnej ściance
urządzenia, na uchwycie ściennym. 



8 | CNL 50-100 www.stiebel-eltron.pl

INSTALACJA 
Uruchomienie

CLIC

26
�0

7�
31

�0
06

2

fnasunąć urządzenie na wycięcie górne 
fnacisnąć urządzenie w kierunku ściany mocującej, aż

słyszalnie zatrzaśnie się na uchwycie ściennym

9.4 Demontaż urządzenia
fpoluzować urządzenie, przez naciśnięcie metalowego języczka 

znajdującego się u góry mocowania ściennego, w kierunku in 
ściany mocującej.

9.5 Podłączenie elektryczne

Ostrzeżenie - porażenie prądem elektrycznym
W pomieszczeniach wilgotnych, jak kuchnia, 
łazienka gniazdko elektryczne umieścić co najmniej 
25 cm nad podłogą.

Ostrzeżenie - porażenie prądem elektrycznym
Zwrócić uwagę, aby przewód przyłączeniowy nie 
dotykał elementów urządzenia.

!
Szkody materialne
Urządzenie musi mieć możliwość oddzielania od sieci 
na wszystkich biegunach, na odległość min. 3 mm  

!
Szkody materialne
Napięcie zasilania w sieci elektrycznej musi być zgodne 
z podanym  na tabliczce znamionowej

Wskazówka
Zwrócić uwagę na odpowiednie pole przekroju 
przewodów zasilający ch.

Wskazówka
Zwrócić uwagę, aby w odległości co najmniej 10 cm od 
boku urządzenia zainstalowana była puszka elektrycz-
na do stałego podłączenia urządzenia.

Wskazówka
Wszelkie prace instalacyjne i przyłączeniowe muszą 
być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urządzenie dostarczane jest bez wtyczki, wyposażone w 3 żyłowy 
przewód przyłączeniowy.
fpodłączyć 3 żyłowy przewód przyłączeniowy, jak pokazano, 

do puszki przyłączeniowej urządzenia:

1
2

1
2

3 3
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1 przewód zerowy (niebieski) 
2   faza (brązowy)
3   przewód sterujący (czarny)

9.5.1 Przewód sterujący 

!
Szkody materialne
Jeżeli urządzenie użytkujemy z pomocą przewodu 
sterującego w trybie programowania, zwrócić uwagę 
na biegunowość.

!
Szkody materialne
W przypadku nie wykorzystania przewodu sterującego, 
należy go zaizolować w celu uniknięcia zwarcia.

Istnieją 3 możliwości podłączenia urządzenia:

Podłączenie bez przewodu sterującego

Przewód sterujący nie jest podłączony. Urządzenie nie będzie 
sterowane.
fzaizolować przewód sterujący. 

Obniżanie temperatury poprzez przewód sterujący

Do obniżania nastawionej temperatury (o 3,5 °C) czarny 
przewód sterujący będzie będzie służył dosterowania poprzez 
zewnętrzny styk elektroniczny  np.  zegar sterujący..

Podłączenie przewodu sterującego do urządzenia sterującego
Urządzenie można podłączyć do sterownika, posiadającego 
następujące sygnały sterujące: 

Komenda Oscyloskop Tryb
pracy

Temperatura 
ogrzewania

brak prądu Tryb
komfort 

w zależności od 
nastawy pokrętła

Kompletna oscyla-
cja230 V 

Tryb
obniżony 

ok. 3,5 °C niższa niż 
nastawiona  
pokrętłem

Połowa oscylacji 
negatywna -230 V

 Zabezpieczenie    Temperatura
   (ok. 6 °C)

Połowa oscylacji 
pozytywna +230 V

WYŁ. brak 

10. Uruchomienie

10.1 Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu może dojść do wydzielania 
zapachu. Zapewnić odpowiednie przewietrzanie pomieszczenia 
(np. uchylone okna).

przeciwmroz.
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INSTALACJA 
Wyłączenie z eksploatacji

10.2 Przekazanie urządzenia
fwyjaśnić użytkownikowi funkcje urządzenia.
fzwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

eksploatacji.
fprzekazać użytkownikowi instrukcję obsługi i 

instalacji

11. Wyłączenie z eksploatacji
fprzesunąć przełącznik suwakowy w pozycję „urządzenie

wyłączone“.

12. Usuwanie usterek
Wskazówka
Urządzenia nie wolno użytkować w przypadku uszkodzenia elektrycz- 
nego przewodu przyłączeniowego. Wymiany przewodu może dokonać 
tylko specjalista, przez użycie oryginalnej części zamiennej

13. Dane techniczne

13.1 Wymiary i przyłącza

a20 i13
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CNL 50 CNL 100
a20     Urządzenie Szerokość mm 665 1110
b01     Przyłącze elektryczne Przepust na przewody elektryczne
i13      Uchwyt ścienny Pozioma odległość otworów mm 210 654

13.2 Tabela danych

CNL 50 CNL 100
234808 234809

Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne 1/N ~ 220-240 V 1/N ~ 220-240 V
Moc przyłączeniowa kW 0,5 1
Wymiary
Wysokość mm 250 250
Głębokość mm 100 100
Szerokość mm 662 1110
Masy
Masa kg 4 5,9
Wykonania
Klasa ochronności II II
Stopień ochrony (IP) IP24 IP24
Kolor biały, RAL 9010 biały, RAL 9010
Pozycja ochr. przeciwmroz. °C 7 7
Wartości
Zakres nastaw °C 10-30 10-30
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 GWARANCJA I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar Kraju w którym urządzenie zosta ło zakupione. Warunki gwarancji umieszczone są na oryginale 
karty gwarancyjnej wydanej przez Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać do Zakładu 
Serwisowego, którego dane kontaktowe podane są na stronie internetowej : www.stiebel- eltron.pl
Montaż, podłączenie elektryczne, pierwsze uruchomienie oraz przeglądy urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez 
uprawnionego Fachowca lub Zakład Serwisowy.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki i uszkodzenia urządzeń wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji 
montażu i obsługi.
Uruchomienie i/lub eksploatacja niezgodne z warunkami niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji.

Ochrona środowiska naturalnego

W celu zapewnienia dotarcia urządzenia w stanie nieuszkodzonym do Użytkownika zostało ono starannie zapakowane.
Prosimy o współpracę w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy usunąć opakowanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów opakowaniowych.

KundendIenSt und gARAntIe

303589-37426-8847_ACW_trend_de.indb   25 28.05.2013   10:46:52

Przetwarzanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Urządzenia oznakowane znakiem przekreślonego kołowego pojemnika na odpadki nie mogą być umieszczane w 
tych pojemnikach i muszą być selektywnie zbierane i przetwarzane. Przetwarzanie zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymiw tym zakresie przepisami.

Urządzenia elektryczne przeznaczone dla gospodarstw domowych podlegają postanowieniom Ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznymi elektronicznym i z tego powodu Sprzedawca zobowiązany jest do :
• nieodpłatnego przyjęcia pochodzącego z gospodarstw domowych z użytego sprzętu, w ilości nie większej niż sprzedawany
  nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju
• przekazania go uprawnionemu zbieraczowi odpadów lub prowadzącemu zakład przetwarzania
• udzielenia Użytkownikowi pełnej informacji na temat systemu gospodarowania odpadami zużytego sprzętu.
• poinformowania Użytkownika o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników
niebezpiecznych w tym sprzęcie.

To w gospodarstwie domowym sprzęt staje się odpadem. Odpowiedzialne postępowanie z odpadami zapewnia ochronę 
środowiskai zasobów naturalnych.
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NotATKI 
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Australia 
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd. 
6 Prohasky Street | Port Melbourne VIC 3207 
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366 
info@stiebel.com.au 
www.stiebel.com.au 
Austria 
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. 
Eferdinger Str. 73 | 4600 Wels 
Tel. 07242 47367-0 | Fax 07242 47367-42 
info@stiebel-eltron.at 
www.stiebel-eltron.at 
Belgium 
STIEBEL ELTRON bvba/sprl 
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12 
info@stiebel-eltron.be 
www.stiebel-eltron.be 
China 
STIEBEL ELTRON (Guangzhou) Electric Appliance 
Co., Ltd. 
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1 
Yingbin Road 
Panyu District | 511431 Guangzhou 
Tel. 020 39162209 | Fax 020 39162203 
info@stiebeleltron.cn 
www.stiebeleltron.cn 
Czech Republic 
STIEBEL ELTRON spol. s r.o. 
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122 
info@stiebel-eltron.cz 
www.stiebel-eltron.cz 
Denmark 
Pettinaroli A/S 
Mandal Allé 21 | 5500 Middelfart 
Tel. 06341 666-6 | Fax 06341 666-0 
info@stiebel-eltron.dk 
www.stiebel-eltron.dk 
Finland 
STIEBEL ELTRON OY 
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä 
Tel. 020 720-9988 
info@stiebel-eltron.fi 
www.stiebel-eltron.fi 

France 
STIEBEL ELTRON SAS 
7-9, rue des Selliers 
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3 
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26 
info@stiebel-eltron.fr 
www.stiebel-eltron.fr 
Hungary 
STIEBEL ELTRON Kft. 
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs 
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097 
info@stiebel-eltron.hu 
www.stiebel-eltron.hu 
Japan 
NIHON STIEBEL Co. Ltd. 
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 
66-2 Horikawa-Cho 
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki 
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210 
info@nihonstiebel.co.jp 
www.nihonstiebel.co.jp 
Netherlands 
STIEBEL ELTRON Nederland B.V. 
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141 
info@stiebel-eltron.nl 
www.stiebel-eltron.nl 
Poland 
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa 
Tel. 022 609-20-30 | Fax 022 609-20-29 
biuro@stiebel-eltron.pl 
www.stiebel-eltron.pl 
Russia 
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA 
Urzhumskaya street 4, 
building 2 | 129343 Moscow 
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887 
info@stiebel-eltron.ru 
www.stiebel-eltron.ru 
Slovakia 
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o. 
Hlavná 1 | 058 01 Poprad 
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148 
info@stiebel-eltron.sk 
www.stiebel-eltron.sk 

Switzerland 
STIEBEL ELTRON AG 
Industrie West 
Gass 8 | 5242 Lupfig 
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501 
info@stiebel-eltron.ch 
www.stiebel-eltron.ch 
Thailand 
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.  
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik 
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya 
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188 
info@stiebeleltronasia.com 
www.stiebeleltronasia.com  
United Kingdom and Ireland 
STIEBEL ELTRON UK Ltd. 
Unit 12 Stadium Court 
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough 
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913 
info@stiebel-eltron.co.uk 
www.stiebel-eltron.co.uk 
United States of America 
STIEBEL ELTRON, Inc. 
17 West Street | 01088 West Hatfield MA 
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369 
info@stiebel-eltron-usa.com 
www.stiebel-eltron-usa.com 
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Naprawy gwarancyjne należy 
zgłaszać do ZakładuSerwisowego, 
którego dane kontaktowe podane 

są na stronie internetowej: 
www.stiebel-eltron.pl




