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Kostkarki do lodu 
 

271605, 271629, 271643 
(chłodzone wodą) 

271612, 271636, 271650 
(chłodzone powietrzem) 

 
 

Instrukcja obsługi 
 

Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 



 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: wszystkie urządzenia wymagające stałego podłączenia do 

sieci wodnej (między innymi niniejsze urządzenie) koniecznie muszą 

mieć podłączony dodatkowo zmiękczacz wody usuwający z niej 

związki wapnia i magnezu. Zmiękczacz musi być użytkowany zgodnie 

z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.                     

W przypadku braku podłączenia zmiękczacza lub jego złego 

użytkowania i/lub regeneracji firma HENDI nie będzie uznawać 

reklamacji związanych z naprawami wynikającymi z zakamienienia 

urządzenia. 

 

 

Firma HENDI zaleca stosowanie następujących zmiękczaczy wody: 
 

Zmiękczacz do wody o pojemności   8 l – kod: 231258 

Zmiękczacz do wody o pojemności 12 l – kod: 231364 

Zmiękczacz do wody o pojemności 16 l – kod: 231357 

 

 

Do prawidłowej regeneracji zmiękczaczy zalecamy: 

 

Tabletki solne, worek 25 kg – kod: 231265  

 

 

 
 

 

UWAGA: szczegółowych informacji nt. regeneracji zmiękczacza 

znajdziesz na www.hendi24.pl wpisując jeden z kodów zmiękczacza    

w okienko ”Szukaj”  otwierając pliki do  pobrania. 
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WSTĘP 

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów. 

Jesteśmy przekonani, Ŝe produkt przyniesie Państwu 

zadowolenie i spełni wszystkie potrzeby. Przed 

rozpoczęciem uŜytkowania produktu naleŜy zapoznać 

się z instrukcją. 
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A. UWAGI OGÓLNE 

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część 
automatycznej kostkarki do lodu. 

Niniejszą instrukcję obsługi naleŜy 
przechowywać w bezpiecznym i łatwo 
dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaŜy 
urządzenia naleŜy przekazać instrukcję 
nowemu uŜytkownikowi i umoŜliwić 
zapoznanie się z procedurą instalacji, 
obsługą i konserwacją urządzenia. 
Przed instalacją urządzenia naleŜy uwaŜnie 
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 
Informacje w niej zawarte dotyczą bezpiecznej 

instalacji, uŜytkowania i konserwacji. 
 

PRAWIDŁOWE/NIEPRAWIDŁOWE 
UśYTKOWANIE 

Nie wolno pchać ani ciągnąć urządzenia. Do 
przenoszenia uŜywać odpowiednich urządzeń. 

Urządzenia nie wolno kłaść na boku ani do góry nogami. 

Nie wolno zdejmować osłon ani kratek z urządzenia. 

Nie stawiać szmat, słoików ani innych przedmiotów na 

urządzeniu ani przy kratkach wentylacyjnych. 

OstroŜnie otwierać i zamykać drzwiczki, nie trzaskać 

nimi. 

Zawsze odłączać urządzenie od zasilania przed 

rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji. 

Automatyczna kostkarka do lodu przeznaczona jest do 

wytwarzania kostek lodu z zimnej pitnej wody. 

UŜytkowanie urządzenia w innym celu jest 

nieprawidłowe. 

Nie uŜywać zasobnika kostkarki do chłodzenia lub 

przechowywania Ŝywności lub napojów. Umieszczanie 

jakichkolwiek przedmiotów w zasobniku moŜe utrudnić 

przepływ wody, powodując niekontrolowane 

przelewanie wody podczas wytwarzania kostek. 

Nie zastawiać kratek wentylacyjnych, poniewaŜ 

pogarsza to wydajność urządzenia i wytwarzanie kostek 

i moŜe powaŜnie uszkodzić urządzenie.
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BEZPIECZNE PRAKTYKI 

Podczas uŜytkowania urządzenia elektrycznego 

operator musi przestrzegać określonych praktyk 

bezpieczeństwa: 

• nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi 

rękoma lub stopami albo stojąc na boso, 

• nie uŜywać przedłuŜaczy w miejscach, gdzie moŜe 

dojść do kontaktu z wodą (WC, prysznice, sauny itp.) 

• nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za 

przewód zasilania, 

• nie dopuszczać do uŜytkowania urządzenia przez 

dzieci ani osoby nieupowaŜnione. 

W przypadku wystąpienia usterek lub awarii, operator 
zobowiązany jest: 
• Odłączyć urządzenie od zasilania poprzez 

przełączenie wyłącznika głównego do połoŜenia „0” i 

odłączenie wtyczki od gniazda zasilania, 

• Zamknąć zawór odcinający. 

• Nie podejmować prób samodzielnej naprawy 

urządzenia. 

• Skontaktować się z dealerem, który poda dane 

kontaktowe najbliŜszego autoryzowanego serwisu. 

Wszelkie modyfikacje lub próby zmian urządzenia 

powodują uniewaŜnienie gwarancji. 

Ingerencja w urządzenie moŜe stanowić 

zagroŜenie dla operatora i moŜe spowodować 

nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. 

W celu zapewnienia wydajnego i poprawnego 

działania urządzenia, wymagane jest prowadzenie 

działań konserwacyjnych przez wykwalifikowane i 

przeszkolone osoby. 

W przypadku wystąpienia usterek zalecamy 

korzystanie wyłącznie z oryginalnych części 

zamiennych. 
 

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI 

W przypadku, gdy urządzenie nie moŜe być dłuŜej 

uŜytkowane, naleŜy wycofać je z eksploatacji. W 

takim przypadku operator zobowiązany jest: 

• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, 

• Odłączyć przewód zasilający od urządzenia (po 

odłączeniu od zasilania). 

Jeśli po wycofaniu z eksploatacji urządzenie znajdować 

się będzie w łatwo dostępnym miejscu, przed 

wycofaniem z eksploatacji naleŜy: 

• upewnić się, Ŝe drzwiczki są zdjęte, aby uniknąć 

uwięzienia dziecka w przypadku kontaktu z 

urządzeniem podczas zabawy. 

W trakcie demontaŜu i podczas wycofywania z 

eksploatacji naleŜy upewnić się, Ŝe: 

• gazy chłodnicze w spręŜarce nie wydostały się do 

środowiska (nie są to gazy uszkadzające warstwę 

ozonową), 

• olej ze spręŜarki nie przedostanie się do środowiska, 

• róŜne materiały, z których wykonane jest urządzenie 

są oddzielone, aby umoŜliwić recykling zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w kraju uŜytkowania. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone ludziom, zwierzętom, szkody 

majątkowe i środowiskowe spowodowane 

nieprawidłową instalacją.
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B DANE TECHNICZNE 

TABLICZKA ZNAMIONOWA: 

Urządzenie wyposaŜone jest w tabliczkę znamionową 

zawierającą następujące dane: 

• dane identyfikacyjne producenta; 

• dane identyfikacyjne urządzenia (model i numer 

seryjny), 

• główne dane techniczne (wartości napięcia i 

częstotliwości zasilania). 

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

Urządzenie wyposaŜone jest w schemat elektryczny 

(przedstawiony na samoprzylepnym arkuszu) 

znajdujący się na panelu pod przednią kratką. Aby 

uzyskać dostęp do schematu, naleŜy wyłączyć i 

odłączyć urządzenie od źródła zasilania, otworzyć 

górne drzwiczki, poluzować śruby przedniej kratki i 

zdjąć ją. 

HAŁAS: 

Ciśnienie akustyczne generowane przez kostkarkę w 

trakcie normalnej pracy nie przekracza 70dB (A). 

C. ROZPAKOWYWANIE 

Po rozpakowaniu naleŜy upewnić się, Ŝe: 

• urządzenie nie jest uszkodzone i jest wolne od wad, 

pęknięć, wgłębień lub uszkodzonych części (w 

razie wątpliwości NIE KORZYSTAĆ Z 

URZĄDZENIA i skontaktować się z dealerem), 

• wszystkie części opakowania (drewniana paleta, 

tektura, plastikowe torby i taśma, styropian, 

gwoździe itp.) naleŜy zebrać i odpowiednio 

zutylizować, nie dopuszczając do tego, by dostęp 

do nich miały dzieci lub osoby nieuprawnione. 

ZAKŁADANIE NÓśEK I POZIOMOWANIE 

• Urządzenie zdjąć z palety korzystając z 

odpowiednich urządzeń podnoszących 

• Odnaleźć dostarczone nóŜki (Rys. 1, część 1) i 

przykręcić je do podstawy urządzenia. 

• Za pomocą nóŜek (Rys. 1, część 1) i poziomicy 

wypoziomować urządzenie w pionie i poziomie. 

Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w kraju instalacji oraz z 

instrukcjami producenta. 

Instalację mogą przeprowadzać wyłącznie osoby 

wykwalifikowane, upowaŜnione do wykonywania 

takich czynności. 

 

D. PODŁĄCZANIE - INSTALACJA 

PODŁĄCZENIA WYMAGANE DO UśYTKOWANIA 

(Rys. 2). 

Urządzenie naleŜy podłączyć do zasilania, wody i 

kanalizacji. Urządzenie podłączane jest za pomocą: 

• wtyczki (część 1) 

• gniazda z wyłącznikiem (część 2); 

• zaworu odcinającego dopływ wody pitnej (część 3), 

• przewodu doprowadzającego wodę pitną (część 4), 

• odprowadzenia wody do kanalizacji (część 5). 

MIEJSCE INSTALACJI 

Urządzenia nie naleŜy instalować w pobliŜu 

kaloryferów, kuchenek lub innych źródeł ciepła, np.: 

zmywarek, ekspresów do kawy itp. 

Wybierając miejsce instalacji urządzenia, naleŜy 

upewnić się, Ŝe: 

• nie jest ono naraŜone na bezpośrednie 

nasłonecznienie, 

• temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od 

10°C do 35°C; 

• urządzenie nie jest instalowane na zewnątrz, 

• urządzenie nie znajduje się w środowisku 

wilgotnym, w pobliŜu pary wodnej lub wody, 

• odległość od ścianek bocznych wynosi 

przynajmniej 5 cm. 

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE: 

Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania 

naleŜy upewnić się, Ŝe: 

• urządzenie obsługuje napięcie znamionowe; 

• zasilanie odpowiada wartościom urządzenia (patrz 

tabliczka znamionowa), 

• urządzenie jest odpowiednio uziemione.
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• wyłącznik znajduje się przed punktem instalacji 

urządzenia (Rys. 2, część 2), z odległością między 

stykami wynoszącą minimum 3 mm (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa), 

• jeśli konieczna jest wymiana wtyczki, musi być 

przeprowadzona przez wykwalifikowaną i 

uprawnioną osobę (Rys. 2, część 1), 

• na kablu zasilającym urządzenia nie znajdują się 

punkty pod napięciem ani ostre krawędzie, naleŜy 

teŜ sprawdzić, czy kabel nie jest przygnieciony. 

Wtyczka zasilająca urządzenia (Rys. 2, część 

1) musi być zawsze dostępna, aby umoŜliwić 

szybkie odłączenie. 

DOPROWADZENIE WODY: 

Podłączenie do wodociągu musi być przeprowadzone 

przez wykwalifikowanego pracownika, zgodnie z 

instrukcjami producenta. Przed podłączeniem 

urządzenia do wodociągu naleŜy upewnić się, Ŝe: 

• woda nadaje się do spoŜycia (zimna pitna woda), 

• woda doprowadzana jest w temperaturze pomiędzy 

5 a 35°C; 

• Ciśnienie robocze wynosi od 0,1 MPa do 0,5 MPa 

(1-5 bara), 

• między ujęciem a przewodem doprowadzającym 

wodę zainstalowano zawór odcinający, aby w razie 

potrzeby odłączyć doprowadzenie wody (Rys. 2, 

część 3), 

• na przewodzie doprowadzającym wodę 

zainstalowano zmiękczacz, jeśli woda jest twarda, 

• w przypadku występowania ciał stałych (np. piasku 

itp.), zainstalowany jest filtr, w miejscu 

umoŜliwiającym łatwą kontrolę i czyszczenie. 

System doprowadzającymi wodę oraz 

urządzenia pomocnicze muszą spełniać 

przepisy obowiązujące w kraju instalacji. 

Nie wolno odcinać dopływu wody, gdy 

urządzenie pracuje. 

PODŁĄCZANIE DOPROWADZENIA WODY (Rys. 3): 

Zidentyfikować przewód doprowadzający wodę i 

wykonać następujące czynności: 

• załoŜyć uszczelki (Rys. 3, część) 4 na dwie 

gwintowane nakrętki (Rys. 3, część 2) przewodu 

doprowadzającego wodę, 

• nakręcić gwintowaną nakrętkę na wyjście zaworu 

elektromagnetycznego znajdującego się z tyłu 

urządzenia, bez zbytniego dokręcania, aby nie 

doprowadzić do pęknięcia połączeń, 

• załoŜyć drugą nakrętkę na zawór odcinający dopływ 

wody (Rys. 3, część 1). 

PODŁĄCZANIE ODPROWADZENIA WODY (Rys. 3): 

Aby podłączyć przewód odprowadzający wodę, naleŜy 

sprawdzić, czy połączony jest z syfonem. Następnie 

zamocować przewód odprowadzający wodę (Rys. 3, 

część 3) w odpowiednim miejscu z tyłu urządzenia, 

sprawdzając, czy: 

• przewód spustowy (rys. 3, część 3) jest elastyczny, 

• średnica wewnętrzna jest odpowiednia, 

• przewód nie jest nigdzie ściśnięty, 

• przewód jest pod kątem przynajmniej 15%. 

E. URUCHOMIENIE 

CZYSZCZENIE CZĘŚCI WEWNĘTRZNYCH: 

Przed uruchomieniem i podłączeniem urządzenia 

do zasilania naleŜy umyć wewnętrzne 

części.MYCIE: do mycia stosować płyn do mycia 

naczyń lub roztwór wody i octu. Nie uŜywać ściernych 

środków ani proszków, które mogą uszkodzić 

wewnętrzne elementy. 

SPŁUKIWANIE: Po myciu dokładnie opłukać elementy. 

Uruchamiając urządzenie naleŜy usunąć lód 

wytworzony w ciągu pierwszych cykli (patrz 

Czyszczenie i odkaŜanie tacy na lód). 

ROZPOCZĘCIE CYKLI WYTWARZANIA KOSTEK: 

Uruchomienie urządzenia po raz pierwszy lub po 

dłuŜszym okresie nieuŜytkowania: 

� Za pomocą butelki nalać pitnej wody do 

misy wewnątrz urządzenia, za klapami 

(Rys. 4, część 1). 

� otworzyć kurek (Rys. 2, część 3) przewodu 

doprowadzającego wodę, 

� podłączyć do źródła zasilania i włączyć 

(Rys. 2, część 2). 

� nacisnąć przełącznik, aby uruchomić 

urządzenie (Rys. 5, część 1). Po 

uruchomieniu urządzenia przełącznik 

zostanie podświetlony. 

ZATRZYMANIE CYKLU 

Po uruchomieniu urządzenia lód wytwarzany jest w 

trybie ciągłym do momentu zapełnienia komory na lód. 

Wewnątrz komory znajduje się czujnik poziomu (Rys. 6, 

część 1), który powoduje zatrzymanie wytwarzania lodu 

w momencie, gdy wejdzie w kontakt z kostką. 
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POBRANIE KOSTEK LODU 

Cykl roboczy zostanie automatycznie wznowiony po 

pobraniu kostek przez operatora i odblokowaniu 

czujnika. 

F. KONSERWACJA RUTYNOWA 

Operator zobowiązany jest przeprowadzać regularnie 

proste rutynowe czynności konserwacyjne: 

• mycie i odkaŜanie komory i tacy na lód (patrz Rys. 7 i 

8); 

• czyszczenie filtra przewodu doprowadzającego 

wodę (patrz Rys. 9, część 2). 

Czyszczenie musi być wykonywane przez 

upowaŜnionych pracowników, 

przeszkolonych w tym zakresie i 

wyposaŜonych w rękawice ochronne. 

Przed przystąpieniem do czynności 

związanych z czyszczeniem, operator 

zobowiązany jest odłączyć urządzenie od 

zasilania i doprowadzenia wody. 

śebrowana spręŜarka w modelach ze 

skraplaczem powietrznym musi być 

utrzymana w czystości. 

CZYSZCZENIE KOMORY WYTWARZANIA LODU I 

TACY NA LÓD 

Do mycia naleŜy uŜywać płynu do mycia naczyń lub 

roztworu wody z octem. Nie uŜywać ściernych środków 

ani proszków, które mogą uszkodzić wewnętrzne 

elementy. Aby uniknąć tworzenia się skorupy z lodu, 

naleŜy uŜywać gąbki lub miękkiej szczotki. 

Aby wyczyścić komorę wytwarzania lodu i tacę na lód, 

naleŜy zdemontować i dokładnie umyć wszystkie ich 

części pod bieŜącą wodą z płynem do naczyń. 

• Otworzyć drzwiczki prowadzące do tacy, 

• Poluzować i zdjąć dwie śruby (Rys. 7, część 1) 

mocujące wspornik klap (Rys. 7, część 2), zdjąć 

panel i umyć go. 

• zdjąć klapy z panelu (Rys, 7, część 3), zdjąć 

podajnik (Rys. 7, część 4) i dokładnie umyć 

wszystkie elementy, 

• Zdjąć zespół natryskowy (Rys. 8, część), zdjąć 

boczne zaślepki (Rys. 8, część 6) oraz umyć 

poprzeczkę i natryski pod strumieniem wody; 

• Zdjąć przelew (Rys. 8, część 7), odczekać aŜ a tacy 

wypłynie nadmiar wody i za pomocą gąbki usunąć 

osady z dna zbiornika, następnie wypłukać czystą 

wodą; 

• Zdjąć filtr próŜniowy (Rys. 8, część 8) z przewodu 

zasysającego i dokładnie do oczyścić pod bieŜącą 

wodą, 

• Dokładnie oczyścić zasobnik na lód (Rys. 7, część 

9) oraz parownik (Rys, 7, część 10), następnie 

dokładnie je opłukać bieŜącą wodą; 

• ZałoŜyć ponownie wszystkie części wykonując 

opisane czynności w odwrotnej kolejności. 

ODKAśANIE KOMORY WYTWARZANIA LODU I 

TACY NA LÓD 

• Zdemontować części urządzenia (zespół klap, Rys. 

7, część 2), śruby (Rys, 7, część 1), podajnik (Rys, 

7, część 4), pokrywa parownika (Rys, 7, część 11), 

zespół natryskowy (Rys. 8 część 5), filtr próŜniowy 

(Rys, 8, część 8), przewód zespołu natryskowego 

(Rys, 8, część 12), przelew (Rys, 8, część 7), 

przewód przelewowy (Rys, 8, część 13), i drzwiczki 

(Rys, 7, część 14). 

• Zanurzyć wszystkie części w roztworze 

odkaŜającym (230 mg podchlorynu sodu na 1 l 

wody), 

• Pozostawić na 20-30 minut, 

• Rozprowadzić roztwór na parowniku (Rys. 7, część 

10) 

• Wyczyścić stałe elementy urządzenia (pojemnik na 

lód – Rys. 7, część 9) i zbiornik wody - Rys, 8, część 

15) roztworem odkaŜającym, 

• ZłoŜyć wszystkie elementy urządzenia, 

• Wlać roztwór odkaŜający i wykonać 5 cykli 

roboczych po 5 minut kaŜdy z 5-minutowymi 

przerwami, przepuszczając roztwór przez całe 

urządzenie (najpierw naleŜy odciąć dopływ wody). 

• Spuścić roztwór odkaŜający, 

• Ponownie zdemontować wszystkie części i opłukać 

je czystą wodą,
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• Opłukać parownik (Rys. 7, część 10), pojemnik na 

lód (Rys, 7, część 9) i zbiornik wody - Rys, 8, część 

15); 

• Wykonać kilka cykli roboczych z czystą wodą 

przed rozpoczęciem wytwarzania lodu. 

CZYSZCZENIE FILTRA ELEKTROZAWORU 

Zgodnie z niniejszą instrukcją, operator zobowiązany 

jest czyścić filtr na przewodzie doprowadzającym 

wodę (Rys. 9, część 2) co dwa miesiące: 

• Wyłączyć urządzenie (Rys.2, część 2), a 

następnie odłączyć od zasilania, 

• Zamknąć zawór odcinający (Rys. 3, część 1), 

• Poluzować gwintowaną nakrętkę przewodu 

doprowadzającego wodę (Rys. 9, część 1), 

• Wyjąć filtr (Rys. 9, część 2) nie uszkadzając 

przewodu, 

• Umyć filtr pod strumieniem bieŜącej wody, aby 

usunąć osady, 

• Sprawdzić zuŜycie filtra i wymienić w razie 

potrzeby, 

• ZałoŜyć filtr i przewód, nie dokręcając za mocno, 

• Na koniec podłączyć zasilanie i dopływ wody. 

Jeśli urządzenie NIE BĘDZIE UśYWANE przez 

dłuŜszy okres, np. w zimie: 

• wyłączyć urządzenie (Rys.2, część 2), a następnie 

odłączyć od zasilania, 

• zamknąć zawór odcinający (Rys. 3, część 1), 

• dokładnie umyć i odkazić urządzenie (patrz 

rutynowa konserwacja); 

• opróŜnić korpus pompy dmuchając spręŜonym 

powietrzem w przewód doprowadzający wodę w 

kierunku zespołu natryskowego, 

oczyścić komorę wytwarzania lodu i tacę na lód; 

sprawdzić stan gazu w systemie 

chłodniczym, 

sprawdzić cykl roboczy, odkazić 

urządzenie. 

H. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Jeśli urządzenie nie uruchamia się lub jeśli występują 

zakłócenia w wytwarzaniu lodu, przed 

skontaktowaniem się z Autoryzowanym Centrum 

Serwisowym wykonać następujące czynności 

kontrolne: Układ elektryczny: upewnić się, czy 

wtyczka została poprawnie podłączona i czy 

przełącznik (Rys. 2, część 2) oraz przycisk (Rys. 5, 

część 1) znajdują się w połoŜeniu „ON” 

Doprowadzenie wody: upewnić się, Ŝe zawór 

odcinający (Rys. 2, część 3) jest otwarty 

temperatura powietrza lub wody: Powinna 

zawierać się w przedziale określonym w pkt. D 

nadmierny hałas: sprawdzić, czy urządzenie nie 

styka się z meblami lub blachą, co moŜe 

powodować hałas lub wibracje; 

Wyciek wody: Upewnić się, Ŝe spust nie jest 

zablokowany, Ŝe przewody doprowadzające wodę 

za poprawnie podłączone, nie są przygniecione ani 

uszkodzone; 

Filtr zaworu elektromagnetycznego: Upewnić się, 

Ŝe nie jest zapchany 

zespół natryskowy: Upewnić się, Ŝe natryski nie 

są zablokowane osadem wapiennym ani 

zabrudzeniami. 

Jeśli problem nadal występuje, zabezpieczyć 

urządzenie odłączając od zasilania i 

wodociągu i skontaktować się z 

Autoryzowanym Centrum Serwisowym. 

Podać model urządzenia wskazany na 

tabliczce znamionowej. 

 

G. KONSERWACJA SPECJALNA 

Czynności w ramach konserwacji specjalnej i rutynowej 

muszą być wykonane u klienta wyłącznie przez 

wykwalifikowane osoby lub w Autoryzowanym Centrum 

Serwisowym. Zalecamy, aby skontaktować się z 

dealerem w sprawie Umowy prowadzenia konserwacji 

rutynowej, która obejmuje: 

1 Czyszczenie skraplacza (modele standardowe), 

• Czyszczenie skraplacza (modele ze skraplaczem 

powietrznym), 
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• Czyszczenia filtra przewodu doprowadzającego 

wodę, 
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   I. UTYLIZACJA ODPADÓW – UTYLIZACJA URZĄDZENIA 

• Nie wolno utylizować urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Utylizacja urządzenia podlega osobnym 

przepisom wymagającym odpowiedniego postępowania i recyklingu materiałów. 

• Osoby fizyczne w krajach członkowskich EU, Szwajcarii i Norwegii mogą dostarczyć urządzenie wycofywane 

z eksploatacji do odpowiednich punktów odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić do 

sprzedawcy w przypadku zakupu nowego urządzenia tego samego rodzaju (stosunek 1:1). 

• W przypadku innego kraju naleŜy skontaktować się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje o 

procedurze utylizacji odpadów. 

• Odpowiednio zróŜnicowana zbiórka urządzeń oraz recykling pozwalają ograniczyć negatywny wpływ na 

zdrowie oraz środowisko i promują odzyskiwanie materiałów. 

• NieupowaŜniona utylizacja urządzenia przez uŜytkownika wiąŜe się z sankcjami określonymi w 

obowiązujących przepisach. 

WARUNKI GWARANCJI 

• Dla zachowania waŜności gwarancji, wraz z instrukcją naleŜy przechowywać dokument księgowy. 

• Gwarancja definiowana jest jako nieodpłatna wymiana lub naprawa części urządzenia posiadających wady 

fabryczne. 

• Urządzenie objęte jest gwarancją na rok od daty zakupu, dowód gwarancji stanowi dokument księgowy 

(dowód zakupu) wydany przez autoryzowanego dealera. 

Dokument musi wskazywać nazwę sprzedawcy i datę sprzedaŜy. 

• W razie konieczności wizyt serwisowych, uŜytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę. 

• Gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych w wyniku zaniedbania lub nieprawidłowego uŜytkowania 

(niezgodnego z instrukcją), nieprawidłowej instalacji i konserwacji prowadzonej przez nieuprawnione osoby, 

uszkodzeń transportowych lub wszelkich innych niespowodowanych wadami fabrycznymi. 

• Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy: urządzenie było uŜytkowane w sposób niewłaściwy, było 

naprawiane lub obsługiwane przez nieupowaŜnioną osobę lub do naprawy uŜyto niezatwierdzonych części 

zamiennych. 

• Gwarancja nie obejmuje akcesoriów uŜytych do podłączenia do wodociągi i sieci oraz konserwacji. 

• Nieprawidłowe uŜytkowanie urządzenie skutkuje niewaŜnością gwarancji. 

• Producent zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody osobowe, 

uszkodzenia majątkowe lub obraŜenia zwierząt domowych spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej 

instrukcji, w szczególności zaleceń dotyczących instalacji, uŜytkowania i konserwacji urządzenia. 

• W przypadku naprawy urządzenia w Autoryzowanym Centrum Serwisowym określonym przez producenta, 

ryzyko transportowe ponosi uŜytkownik. Koszty transportu zawsze ponosi uŜytkownik. 

• Wymiana lub naprawa części w ramach gwarancji nie powoduje wydłuŜenia okresu gwarancji. 

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. 

INFORMACJA OD PRODUCENTA 

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania technicznych i estetycznych zmian podnoszących jakość i 

wydajność urządzenia bez uprzedzenia i konieczności aktualizacji niniejszej instrukcji. Kopiowanie niniejszej 

instrukcji w całości lub w części jest niedozwolone. 
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Dystrybutor w Polsce: 
 
 
 

 

 

Hendi Polska Sp. z o.o.  
ul. Magazynowa 5 

62-023 Gądki  
Polska 

 
Tel: +48 61 6587000 
Fax: +48 61 6587001 

www.hendi.pl 
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