INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I
UŻYTKOWANIA PRODUKTU
Szanowny kliencie!
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie i zastosowanie się do poniższych uwag i
instrukcji, co pozwoli na długoletnie i bezawaryjne użytkowanie naszych wyrobów.
BEZPIECZEŃSTWO
- Urządzenie może być stosowane jedynie w celu, do którego zostało
zaprojektowane.
- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia bądź
zranienie osób.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieprawidłową obsługą oraz niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania konieczne jest zabezpieczenie urządzenia oraz wtyczki
zasilającej przed kontaktem z wodą lub innymi płynami
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami
- Regularnie kontroluj stan wtyczki oraz kabla, w przypadku uszkodzenia wtyczki lub
kabla, zleć naprawę specjaliście.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie
życia.
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i
chroń go z dala od otwartego ognia. Jeśli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu,
zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w trakcie użytkowania.
- Zabezpiecz kabel, aby nikt się o niego nie potknął lub nie wyrwał go z kontaktu.
- Nie wolno zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby
upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności
ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia podłączonego do źródła zasilania
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający
- W przypadku jakiejkolwiek awarii zgłoś problem specjaliście

OGÓLNE
1. Szklarnia służy do przechowywania roślin
2. Zawsze ustawiaj witrynę w suchym miejscu.
3. Przenoś ostrożnie, najpierw odłącz urządzenie od prądu.
4. Nie przedziurawiaj - nigdy nie dziuraw obudowy. Nigdy nie usiłuj wprowadzać
jakichkolwiek zmian w witrynie.
5. Stabilna postawa - zawsze stawiaj witrynę na stabilnym i płaskim podłożu.
6. Wyłącznie gniazdko elektryczne - zazwyczaj źródło zasilania powinno posiadać
następującą charakterystykę: 230V, 50Hz z uziemieniem i podłączone do
zabezpieczenia różnicowo-prądowego.
7. Nie dziel gniazdka, nigdy nie pozwól aby urządzenie dzieliło jedno gniazdko z
innymi urządzeniami, w przeciwnym wypadku kabel może się rozgrzać i powstanie
ryzyko pożaru.
8. Ochraniaj kable - nigdy nie łam i nie uszkadzaj kabli, w przeciwnym wypadku
może nastąpić porażenie prądem i nastąpi ryzyko pożaru.
9. Nie oblewaj wodą - nigdy nie oblewaj obudowy wodą ani żadną inną cieczą! w

przeciwnym wypadku może dojść do zwarcia lub porażenia prądem.
10. Chroń witrynę przed substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi. Nigdy nie
przechowuj w witrynie substancji łatwo palnych lub wybuchowych takich jak eter,
benzyna, i alkohol.
11. Pryskanie środkami łatwopalnymi takimi jak np. farba w sprayu w okolicy
urządzenia jest niedozwolone, w przeciwnym wypadku może powstać pożar.
12. Po przerwie w zasilaniu lub odłączeniu witryny, zawsze odczekaj co najmniej 5
minut przed ponownym podłączeniem urządzenia.

OBSŁUGA
Przed uruchomieniem Podłącz urządzenie do indywidualnego gniazdka 230V~.
Po prawej lub lewej stronie witryny (w zależności od wyboru i preferencji klienta)
znajdują się dwa przyciski uruchamiające wyposażenie witryny.

! Nieprzestrzeganie tej instrukcji może powodować zagrożenie życia lub zdrowia !

