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67,2 cm
Ø20 cm

230V AC ~ 50 HZ

0,55 kW 
IP 44

Instrukcje użytkowania

Imus

Charakterystyka produktu 

Wolnostojąca nagrzewnica na podczerwień.  

Wysokość:
Szerokość:

Zasilanie AC:  
Pobór mocy:  
Klasa ochrony: 

Urządzenia Imus należy używać w 
temperaturach poniżej: 20 °C

1: Wyłącznik on/off
2: Kratka ochronna
3: Stopka
4: Otwory 
wentylacyjne
5: Uchwyt
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Urządzenie Imus jest przeznaczone do ogrzewania dwóch osób siedzących po obu stronach 
stołu. Optymalne ciepło osiąga się umieszczając nagrzewnicę Imus po środku pod stołem. 
Wystarczy 1 minuta od momentu włączenia urządzenia, by odczuć ciepło. W celu najlepszego 
wykorzystania urządzenia Imus należy się ustawić tak, by poczuć ciepło pomiędzy nogami i 
jak najlepiej wykorzystać je do ogrzania ciała. Jeśli temperatura jest wystarczająca, należy 
wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika on/off (1).

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy 
przechowywać w dostępnym miejscu w razie konieczności użycia produktu w przyszłości. 
Produkt został zaprojektowany i wykonany zgodnie z normami europejskimi: CE, RoHS. 
Produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami Dyrektyw: 
EN 60335-2-30:2009, EN 60335-1:2012.

Ostrzeżenie

• Nagrzewnicy należy używać wyłącznie na płaskim i stabilnym podłożu.
• Nie można przykrywać urządzenia lub jego kratki ochronnej. (2),(4),(5)
• Nie należy używać urządzenia pod stołem z obrusem, który wystaje ponad 4 cm od krawędzi

stołu.
• Podczas korzystania nagrzewnicy nie należy używać koca, co może zablokować urządzenie.
• Nie należy umieszczać toreb, dywaników i innych przedmiotów w sposób, który mógłby

zablokować kratkę ochronną. (2)
• Nie można korzystać z nagrzewnicy w pobliżu zasłon lub innych łatwopalnych materiałów.
• Wymagana odległość od dołu stołu do najwyższej części nagrzewnicy wynosi 5 cm.
• Nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do źródła ciepła za kratką ochronną.
• Podłącz produkt tylko do gniazd z uziemieniem (GND).
• Nie należy umieszczać nagrzewnicy bezpośrednio pod gniazdem zasilającym.
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• Nie należy korzystać z nagrzewnicy w bezpośrednim pobliżu prysznica, wanny lub basenu.
• Po użyciu należy przechowywać urządzenie wewnątrz budynku, a przed spakowaniem 

należy poczekać, aż ostygnie.
• Nie należy używać nagrzewnicy na zewnątrz podczas niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, takich jak opady deszczu lub śniegu.
• Nie należy używać nagrzewnicy z programatorem, timerem lub innym urządzeniem, które 

włącza ją automatycznie, ponieważ w przypadku przykrycia lub niepoprawnego 
ustawienia urządzenia istnieje zagrożenie pożarowe.

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych, o ile nie pozostają one 
pod nadzorem i nie zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo.

• RYZYKO UTRATY ŻYCIA LUB USZKODZEŃ CIAŁA NIEMOWLĄT I DZIECI!
• Nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru z urządzeniem lub elementami 

opakowania.Istnieje ryzyko uduszenia i porażenia prądem. 

Konserwacja i czyszczenie

• Należy odłączyć wtyczkę od gniazdka przed czyszczeniem lub kiedy produkt nie jest 
wykorzystywany przez dłuższy okres czasu. 

• Nie należy czyścić produktu przed upływem 60 minut od wyłączenia.
• TPodczas czyszczenia nie należy używać środków w sprayu lub spryskiwać wodą 

bezpośrednio na produkt. 
• Środek czyszczący należy nałożyć na szmatkę i wytrzeć nagrzewnicę. 
• W celu czyszczenia płyty reflektora należy zdjąć kratkę ochronną. Płytę reflektora należy 

czyścić szmatką ze środkiem do czyszczenia szkła; prosimy NIE DOTYKAĆ lampy palcami 
lub materiałem.

• W celu czyszczenia kratek ochronnych należy je zdjąć. Kratki ochronne należy czyścić 
szmatką ze środkiem do czyszczenia szkła.

• Zaleca się regularną konserwację produktu, ponieważ dzięki temu okres użytkowania 
nagrzewnicy będzie dłuższy, a jej wygląd lepszy (w rejonach nadmorskich nagrzewnicę 
należy czyścić częściej z powodu zasolenia powietrza).

• Należy regularnie sprawdzać, czy kabel nie jest zniszczony i czy wtyczka jest czysta. 
• Jeśli kabel zasilający, lampa lub inne części elektryczne wymagają wymiany, może to 

zostać wykonane jedynie przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną.  

Usuwanie usterek

Należy postępować zgodnie z krokami wymienionymi poniżej:
• Upewnij się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony.
• Sprawdź, czy kabel nie jest popękany. 
• Upewnij się, że wyłącznik został wciśnięty. 
• Sprawdź, czy żarówka nie jest przepalona.
• Jeśli nagrzewnica została wyłączona z powodu przegrzania 

spowodowanego niepoprawnym użytkowaniem (czujnik temperatury), 
należy ją odłączyć od gniazda zasilającego i poczekać, aż się schłodzi. 
Po 30 minutach należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń.Jeśli 
nie ma żadnych widocznych uszkodzeń można spróbować ponownie 
podłączyć urządzenie. 
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Entsorgung

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, by stare 
urządzenia gospodarstwa domowego nie były wyrzucane wraz ze zwykłymi 
odpadami domowymi. Sprzęt powinien być zbierany oddzielnie w celu 
maksymalizacji odzysku i recyklingu surowców i zminimalizowania wpływu na 
zdrowie i środowisko. Symbol „przekreślonego kosza na śmieci” jest narysowany na 
produkcie w celu przypomnienia o obowiązku segregacji śmieci. Klienci powinni 
skontaktować się ze sprzedawcą lub miejscowymi władzami w kwestii poprawnej 
procedury recyklingu produktu.

Gwarancja

Gwarancja produktu jest zgodna z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w 
Danii. Okres gwarancji obowiązuje od dnia zakupu produktu. Niewielkie uszkodzenia 
oraz małe uszczerbki kosmetyczne, które nie mają wpływu na produkt lub nie 
zmniejszają jego wartości nie są objęte gwarancją. Gwarancja obowiązuje tylko w 
przypadku przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu z datą zakupu i nazwą 
produktu. Naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane przez Autoryzowane 
Centrum Serwisowe firmy MENSA HEATING. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do 
użytku prywatnego.

Postępowanie reklamacyjne 

EUszkodzony produkt należy zwrócić do miejsca zakupu wraz z ważnym dowodem 
zakupu. Jeśli produkt ulegnie awarii w okresie gwarancyjnym należy go zwrócić do 
miejsca zakupu. W tym miejscu zostaną przeprowadzone naprawy związane z 
gwarancją, o ile awaria jest związana z błędem produktu lub produkcyjnym. 
Usuwanie awarii produktu będzie polegało na naprawie lub wymianie części. W 
przypadku, gdy produkt będzie podlegać wymianie, mogą wystąpić różnice w barwie 
lub projekcie modelu w porównaniu z zakupionym produktem.

Wyłączenia gwarancji

Awarie lub uszkodzenia wynikające z zaniedbania lub niepoprawnego użycia 
produktu nie są objęte gwarancją. Awarie lub uszkodzenia wynikające z użycia 
nieoryginalnych części zamiennych lub nieoryginalne udoskonalenia nie są objęte 
gwarancją. Gwarancja nie obejmuje przypadków wystąpienia siły wyższej, takich jak 
wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar lub zniszczenia powstałe podczas 
transportu. Gwarancja wygaśnie, jeśli numer seryjny produktu został zmieniony, jeśli 
dokonano jakichkolwiek modyfikacji oraz jeśli naprawy zostały wykonywane przez 
nieautoryzowane centrum serwisowe.

Pobranie instrukcji

Zawsze można pobrać instrukcję obsługi online z adresu: www.mensaheating.com/
FAQ
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Zeskanuj ten kod QR żeby 
pobrać cyfrową wersję 

instrukcji. 

 

 
PL: Zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie. 

 


