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Model: GW-0003 

 

 

 

 



Wskazówki bezpiecznego użytkowania 

1. Przed użyciem termowentylatora zapoznaj się z instrukcją. 

2. Nie wychodź z domu jeśli urządzenie jest włączone: upewnij się, że włącznik 
jest na pozycji (0) i termostat jest w pozycji minimum. Zawsze odłączaj 
urządzenie od zasilania. 

3. Łatwopalne przedmioty i materiały tj. meble, poduszki, pościel, papier, ubrania, 
zasłony itp.  Trzymaj w odległości minimum 100 cm od urządzenia. Jeśli nie 
używasz termowentylatora odłącz go od gniazda, pamiętaj by nie ciągnąć za 
przewód. 

4. Wlot i wylot powietrza musi pozostawać nieograniczony żadnymi przedmiotami 
min 100 cm z przodu oraz min 50 cm z tyłu termowentylatora. 

5. Nie umieszczaj grzejnika bezpośrednio pod gniazdem 

6. Nie pozwól by dzieci lub zwierzęta dotykały lub bawiły się urządzeniem. Uważaj! 

Wylot powietrza nagrzewa się podczas pracy (powyżej 80℃) 

7. Nigdy nie przykrywaj termowentylatora, przykryty stwarza ryzyko przegrzania  

8. Nie używaj termowentylatora w pobliżu wody, wanny, prysznica czy basenu  

9. Nie używaj termowentylatora w pomieszczeniach gdzie znajduje się gaz lub 
podczas używania łatwopalnych substancji tj. rozpuszczalniki, lakiery, kleje.10 

10. Jeśli przewód jest uszkodzony, należy przerwać jego użytkowanie  

11. Utrzymuj termowentylator w czystości. Nie pozwól by jakiekolwiek przedmioty 
dostały się do wentylacji lub ją blokowały. Może to spowodować porażenie 
prądem, pożar lub uszkodzenie termowentylatora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opis urządzenia 
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A – POKRĘTŁO TERMSOSTATU E 

B – WYLOT POWIETRZA 

C – UCHWYT 

D – WŁĄCZNIK/WYBÓR MOCY GRZANIA 

E – LAMPKA KONTROLNA 

 

 

 

 

 



Obsługa 

Zimny nawiew (tylko wentylacja): przekręć pokrętło na  

 

 
Ogrzewanie na mniejszej mocy: przekręć pokrętło na ustawienie  

 
Ogrzewanie na maksymalnej mocy: przekręć pokrętło na ustawienie 

 
 

 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę przed czyszczeniem. 

Poczekaj aż grzejnik ostygnie. 

Oczyść obudowę za pomocą wilgotnej ściereczki. NIE POZWÓL żeby woda dostała się 

do urządzenia. 

Nie używaj mydła ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić obudowę. 

Pozostaw urządzenie do wyschnięcia przed ponownym uruchomieniem. 

Czyść regularnie wloty i wyloty powietrza przy pomocy odkurzacza (przy 

regularnym stosowaniu, co co najmniej dwa razy do roku). 

Kiedy urządzenie nie jest używane zalecamy, aby urządzenie ponownie zapakować w 

oryginalne opakowanie i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI GWARANCJI: 

1. GW Sp. z o.o.  udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.                                                                                                                                                                                  

2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania sprzętu 

użytkownikowi.                                                                                                                                                                        

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące wadliwych materiałów, nieprawidłowości montażu 

i złego wykonania technologii.                                                                                                                                                

4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte w 

ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego (opóźnienia wynikające z 

transportu nie powodują dodatkowych roszczeń klienta)                                                                                                

5. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany przez nabywcę na koszt własny.                                         

6. Sposób naprawy ustala gwarant.                                                                                                                                 

7. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez punkt serwisowy, nabywcy 

przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad lub do zwrotu gotówki.                                                    

8. Gwarancją nie są objęte:                                                                                                                                                   

a) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnie z instrukcją obsługi),                  

b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i 

zanieczyszczeniu powietrza,                                                                                                                                                              

c) czynności konserwacyjne wynikające z normalnego zużycia części (np. wymiany bezpieczników, 

żarówek, materiałów eksploatacyjnych),                                                                                                                          

d) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne,                                                                                                  

e) naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione,                                                                                                              

f) przyczyny inne niż tkwiące w sprzęcie.                                                                                                                             

10. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do naprawy sprzętu wraz z dokumentami (jeśli 

takowe były do sprzętu dołączone), inaczej reklamacja może być nie uznana, ponadto powinien 

określić usterki.                                                                                                                                                                      

11. Wszelkie naprawy i przeróbki sprzętu dokonane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez 

gwaranta powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.                                                           

12. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający przed jego 

uszkodzeniem.                                                                                                                                                                                       

13. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach domowych i 

biurowych, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.                                                                                          

14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 

nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

To oznaczenie wskazuje, że Tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw 

domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego przed 

niekontrolowanym usuwaniem odpadów, odpowiedzialnie poddawaj go recyklingowi, aby promować 

zrównoważone ponowne wykorzystanie materiału.  

 

 

IMPORTER 

GW Sp. z o.o. ,83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28, reklamacje@grupawysocki.pl 
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