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Instrukcja obsługi
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
� Nie susz bielizny na wlocie i wylocie powietrza. 
� Nie należy zasłaniać wlotu i wylotu powietrza gaze-

tami serwetkami itp.
� Nie należy używać urządzenia bez zamontowanych 

kółek.
� Używaj tylko na płaskich powierzchniach poziomych.
� Podczas grzania obudowa grzejnika jest gorąca. 

Zwróć uwagę, by nie dotykały go dzieci lub zwierzęta.
� Nie używaj grzejnika w materiałów łatwopalnych lub 

wrażliwych na ciepło.
� Nie stawiaj grzejnika przed gniazdami elektrycznymi.
� Używaj tylko w pomieszczeniach.
� Wyłącz urządzenie i odłącz od prądu jeśli nie uży-

wasz dłuższy czas.
� Nie ciągnij za kabel, może to uszkodzić kabel zasi-

lający.

� Nie używaj grzejnika w wilgotnych i mokrych po-
mieszczeniach (środowiskach) takich jak łazienka, 
prysznic czy basen.

� Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, może 
być zamieniony tylko na kabel o takich samych para-
metrach przez autoryzowany serwis.

� Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wen-
tylacyjnych urządzenia, możesz w ten sposób spo-
wodować spięcie i narazić zdrowie.

Montaż
Ostrożnie przekręć urządzenie „do góry nogami”.
Ustaw podwozie z kółkami pomiędzy przedostatnim i 

ostatnim żeberkiem grzejnika z każdej strony.
Weź wygięty (w kształt litery „U”) wspornik i włóż go od 

spodu w ostatnią złączkę (między żeberkami), tak aby  
gwintowane końce wspornika weszły w otwory w podwo-
ziu. Zakręć na nich nakrętki motylkowe. To samo powtórz 
w wypadku drugiego podwozia.
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Użytkowanie
Przed włączeniem do sieci należy ustawić wszystkie 

przełączniki w pozycji „WYŁĄCZONE”.
Temperaturę wybieramy korzystając z przełącznika 

kontrolującego moc oraz regulowanego termostatu. Naj-
większą moc grzania uzyskamy, jeśli przełącznik grzania 
ustawimy w pozycji III (2000W), a pokrętło termostatu na 
MAX.

Aby ustawić odpowiednią dla nas temperaturę nale-
ży ustawić największą moc grzania (przełącznik grzania 
ustawić w pozycji III, a pokrętło termostatu na MAX) na-
stępnie po nagrzaniu pomieszczenia do żądanej tempe-
ratury należy pokręcić gałką termostatu w stronę MIN, aż 
do zgaszenia lampki kontrolnej. Wówczas grzejnik zacznie 
utrzymywać ustawioną temperaturę.

Jeśli chcemy uzyskać nieco mniejszą temperaturę włą-
czamy przełącznik na pozycję I (800W) lub II (1200W) 
redukując moc urządzenia. Następnie należy powtórzyć 
pozostałe czynności.

W razie przegrzania grzejnik automatycznie wyłączy 
się. Po ostygnięciu powróci z powrotem do pracy. Przed 
ponownym włączeniem prosimy wyzerować wszelkie usta-
wienia. W razie zbyt częstych wyłączeń z przegrzania pro-
simy o kontakt z punktem serwisowym.

Uwaga!
Lampka kontrolna świeci się tylko wówczas, gdy tem-

peratura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej na 
termostacie.

Aby uzyskać lepszy efekt grzania pomieszczenia, do-
brze jest pozamykać w nim drzwi i okna.

Nigdy nie należy zastawiać czy zasłaniać żeberek grzej-
nych. W przeciwnym wypadku urządzenie może się prze-
grzewać i automatycznie wyłączać.

Czyszczenie
Aby uzyskiwać niezmienne wyniki grzania należy regu-

larnie czyścić grzejnik.
 1. Wyłącz grzejnik przyciskami ustawiając je w pozycji 

WYŁĄCZONE i wyjmij z gniazda wtyczkę zasilania, 
a następnie zaczekaj aż grzejnik ostygnie.

 2. Przetrzyj powierzchnie grzejnika za pomocą miękkiej 
wilgotnej szmatki. Uwaga detergenty i środki czysz-
czące mogą uszkodzić powierzchnię.

 3. Wytrzyj grzejnik do sucha lub poczekaj aż wyschnie i 
włącz go z powrotem.

Przedłużenie życia grzejnika
Unikaj stukania i uderzania w grzejnik
Nie używaj grzejnika w zapylonych pomieszczeniach.
Kiedy nie używasz grzejnika oczyść go, zasłoń go lub 

schowaj w chłodnym suchym miejscu.
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User’s Manual
General safety
� Do not use without feet attached.
� Only use in the upright position on a flat horizontal 

surface.
� The surface of this heater is not closely supervise 

any children and pets in using.
� Do not use heater near flammable or heat sensitive 

items.
� Do not position in point of or under power sockets.

Electrical Safety
� For indoor use only.
� Switch off and unplug when not in use
� Do not full the heater along the cord or use if dama-

ged
� Do not use heater in humid or wet environments.
� If the supply cord is damaged. It must be replaced 

by an electrician or similarly qualified person to avoid 
hazard.

Assembly
Remove the heater and all accessories from the car-

toon.
 1. Turn the heater upside down.
 2. Position the wheel base assemblies between the 

and fins.

 3. Attach them to the heater using the U-bolts and wing 
nuts supplied.

 4. Tighten the wing nuts
 5. Turn the heater the right way up.

To Use
Turn the heater to the “off” position before plugging in.
The operating temperature is selected by a combination 

of the heater switch and thermostat. The hottest setting will 
be when the heater switch is in III position and the thermo-
stat is turned to “maximum”.

To determine the correct working temperature for your 
conditions, turn the heater to “III” and the thermostat to 
“maximum” when the room has reached the required 
temperature turn the thermostat slowly to the left until the 
temperature is off. The temperature will now be kept con-
stant.

If you want to lower the operating temperature select “I” 
or “II” position of the heater and repeat the above proce-
dure.

The heater is fitted with an automatic cutout in the event 
that it overheats. If is this activates, turn the heater to the off 
position and unplug. If the automatic cut out operates repe-
atedly contact a quantified electrician for advice.

Notes
For maximum benefit, closing windows and door when 

the heater is open 
Do not cover the ventilation holes as this will cause over-

heating and will activate the cut out.

Cleaning and maintenance
To maximum the efficiency of the heater cleans regu-

larly.
Switch power switches to “off” position, unplug and al-

low the heater to cool.
Wipe surfaces with a soft cloth. Do not use detergent or 

abrasives as this with scratch the surface.
Allow surface to fully dry before using the heater again.

Maximum the Life of Your Heater
Avoid knocking or scratching the heater.
Do not in dusty environment.
When not in use cover heater and store in clean, cool 

and dry area.
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INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU
UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że 
nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpa-
dami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich re-
cyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przy-
jęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na 
dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń 
wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązu-
jącym na danym terenie.

Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.
tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Weight of Product (Waga produktu): 13.4kg

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE
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