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AR4BL1 
 

Termowentylator elektryczny - Instrukcja 
użytkowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL Urządzenie przeznaczone jest tylko do dobrze 
izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnego 
użytkowania. 
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Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci w 
wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności 
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku 
doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli odbywa się to pod 
nadzorem lub też zostały one poinstruowane na temat 
ich użytkowania w sposób bezpieczny i na podstawie 
instrukcji dotyczących urządzenia oraz zrozumiały 
związane z tym zagrożenia. 
Dzieciom w żadnym wypadku nie wolno bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika 
nie mogą być dokonywane przez dzieci. 
Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny zbliżać się do 
urządzenie, chyba że są stale nadzorowane. 
Dzieci w wieku od 3 lat i mniej niż 8 lat mogą 
włączyć/wyłączyć urządzenie wyłącznie pod 
warunkiem, że zostało umieszczone lub 
zainstalowane w jego zamierzonej normalnej pozycji 
roboczej i zostały w bezpieczny sposób podłączone, 
najlepiej pod nadzorem oraz jeśli zostały przekazane 
instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia i dzieci 
rozumieją związane z tym zagrożenia. 
Dzieci w wieku od 3 lat i mniej niż 8 lat nie podłączają, 
nie regulują i nie czyszczą urządzenia ani nie 
wykonują konserwacji użytkownika. 
UWAGA — Niektóre części tego produktu mogą 
stać się bardzo gorące i powodować oparzenia. 

PL 
OSTRZEŻENIA 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na to, gdzie 
obecne są dzieci i osoby podatne na zagrożenia. 
Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy 
go wymienić tylko w centrum serwisowanym 
zatwierdzonym przez producenta. 

 

 
OSTRZEŹENIE: aby uniknąć przegrzania, nie przykrywać 
grzejnika. 
Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem. 
Tego grzejnika nie należy używać w bezpośrednim 
sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. 
UWAGA: nie należy używać tego grzejnika w małych 
pomieszczeniach, gdy są one zajęte przez osoby 
niezdolne do opuszczenia pomieszczenia na własną 
rękę, chyba że zapewniono stały nadzór. 

 

 
UWAGA: należy uważnie przeczytać niniejszą broszurę zawierającą ważne 
instrukcje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. 
Ważne instrukcje, które należy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. 
Zachowaj poręczną gwarancję, potwierdzenie zakupu płatności i tę instrukcje do 
wykorzystania w przyszłości w razie potrzeby. 
Po wyjęciu opakowania należy sprawdzić urządzenie pod kątem jakichkolwiek oznak 
uszkodzeń. 
W przypadku widocznych uszkodzeń nie należy go używać i skontaktować się z 
wykwalifikowanym technikiem. Nie pozostawiać części opakowania w miejscu dostępnym 
dla dzieci. To urządzenie nie jest zabawką dla dzieci: jest to urządzenie elektryczne i musi 
być traktowane z niezbędną ostrożnością. 
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z 
oznaczeniem na tabliczce znamionowej. 
Jeśli wtyczka i gniazdo nie są kompatybilne, gniazdko musi być zastąpione odpowiednim 
typem przez osoby wykwalifikowane. 
Nie należy używać adapterów ani przedłużaczy, które nie spełniają aktualnych norm 
bezpieczeństwa lub przekraczają limity instalacji elektrycznej. 
Jeśli urządzenie nie jest używane, odłącz je od źródła zasilania i upewnij się, że włącznik 
jest w pozycji wyłączonej. 
Nie należy ciągnąć za przewód zasilający ani za samo urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z 
gniazdka. 

 
NIE PRZYKRYWAĆ 
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Korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego wymaga, aby kilka podstawowych 
zasad było przestrzegane, a mianowicie: 
-Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnym rękami. 
-Nie pozostawiać urządzenia narażającego na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, 
światło słoneczne). 
-Należy obchodzić się z nim w sposób delikatny. 
W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia, odłącz je od razu. 
Nie próbuj go naprawiać, ale zabierz go do autoryzowanego serwisu producenta. 
Przewód zasilający należy rozkładać do pełnej długości, aby uniknąć nadmiernego 
nagrzewania. 
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nigdy nie powinno być otwierane. 
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane do pracy w domu. 
Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne. 
Nie wkładać przedmiotów przez kratkę zabezpieczającą ani wloty powietrza. 
Podczas użytkowania urządzenia należy je na płaskiej powierzchni. 
Nie należy używać tego urządzenia grzewczego z programatorów, czasomierzy, oddzielnych 
systemów zdalnego sterowania (różni się od tych dostarczonych z urządzeniem) lub innego 
urządzenia, które automatycznie włącza urządzenie, ponieważ istnieje ryzyko pożaru w 
przypadku, gdy urządzenie jest lub nieprawidłowo umieszczony. 
Nie używać nagrzewnicy w obecności substancji łatwopalnych (benzyna, farby itp.). 
Nie umieszczaj przewodu w pobliżu źródeł ciepła. 
OSTRZEŻENIE: NIE PRZYKRYWAĆ TEGO PRODUKTU W POBLIŻU ZASŁON LUB INNYCH 
MATERIAŁÓW PALNYCH. 
OSTRZEŻENIE: NIE ZAKRYWAJ URZĄDZENIA ANI NIE ZASŁANIA WLOTY POWIETRZA, 
ABY UNIKNĄĆ PRZEGRZANIA. 

OSTRZEŻENIA O BATERIACH 
1. BATERIE PRZECHOWUJ W NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Połknięcie może prowadzić do oparzeń 

chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od 
połknięcia. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. 

2. Nie pozwalaj dzieciom wymieniać baterii. 
3. Baterie należy zawsze wkładać prawidłowo w odniesieniu do polaryzacji (+ i-) oznaczonej na 

akumulatorze i urządzeniu. 
4. Nie należy wykonywać zwarć akumulatorów. 
5. Nie należy ładować akumulatorów. 
6. Nie wymuszaj ładowania akumulatorów. 
7. Nie należy mieszać nowych i zużytych baterii lub akumulatorów różnego typu lub marek. 
8. Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć ze sprzętu i właściwie usunąć. 
9. Nie podgrzewać akumulatorów. 
10. Nie spawać ani nie lutowane bezpośrednio do akumulatorów. 
11. Nie demontuj baterii. 
12. Nie należy wyginać baterii. 
13. Nie wrzucaj baterii do ognia. 
14. Bateria litowa z uszkodzonym pojemnikiem nie powinna być narażona na działanie wody. 
15. Nie należy otwierać i/lub modyfikować baterii. 
16. Nieużywane baterie przechowuj w oryginalnym opakowaniu z dala od metalowych 

przedmiotów. Jeśli już są rozpakowane, nie mieszaj lub wymieszane baterie. 
17. Usuń baterie ze sprzętu, jeśli nie ma być używany przez dłuższy czas, chyba że jest do celów 

awaryjnych. 
18. Przed instalacją baterii wyczyść styki urządzenia. 
19. W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu z nią; w przypadku kontaktu, 

przemyć dotkniętą część wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
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 INSTRUKCJA OBSŁUGI  
Opis produktu: 
(Referencje: rysunek 1 z tyłu podręcznika) 
1 – kratka wylotu powietrza 
2 – lampka nocna 
3 – panel sterowania 
4 – podstawa 
5 – kratka wlotu powietrza 

6 – filtr 
7 – włącznik/wyłącznik główny 
8 – kratki hakowe 
9-pilot zdalnego sterowania 

 

Baterie 
Pilot zdalnego sterowania jest dostarczany z bateriami CR2025 3V; należy usunąć 
plastikowe zabezpieczenie z baterii pilota zdalnego sterowania przed użyciem. 
Gdy bateria się wyczerpie, należy ją wymienić na inną z tego samego typu. 
Aby wyjąć baterię, należy zapoznać się ze schematem pokazanym na tylnej stronie pilota 
oraz z rysunkiem 3 z  instrukcji. 

 
Opis elementów sterujących: 
(Rysunki 1 i 2 z tyłu podręcznika) 
Aby włączyć urządzenie, wtyczka musi być włożona do gniazdka elektrycznego i 
przełącznika (7) w celu włączenia do "I". 

 
Przycisk "wł./wył." (A) 
Po wyłączeniu urządzenia naciśnij ten przycisk, aby go włączyć. 
Urządzenie włącza się w letni tryb wentylacji (wskaźnik B3 wł.), a wyświetlacz (h) pokazuje 
temperaturę pokojową. 
Po włączeniu urządzenia naciśnij ten przycisk, aby go wyłączyć. 

 
Przełącznik "MODE" (B) 
Naciśnij ten przycisk, aby zmienić tryb pracy; wentylacji (wskaźnik B3), minimalnego 
ogrzewania (wskaźnik B2) i maksymalnego ogrzewania (wskaźniki B1 + B2). 

 
 
Przycisk "LIGHT" (C) 
Naciśnij ten przycisk, aby zmienić kolor światła nocnego (2): wyłączony, jasnoniebieski, 
niebieski, fioletowy, czerwony. Światło nocne można włączyć nawet wtedy, gdy urządzenie 
jest wyłączone, z przełącznikiem (7) na I. 

 
Przycisk "TIMER" (D) 
Naciśnij przycisk TIMER (D), gdy urządzenie pracuje, aby zaprogramować automatyczne 
wyłączanie w odstępie od 1 do 12 godzin od momentu, w którym jest programowany. Za 
każdym razem, gdy przycisk jest wciśnięty, interwał wzrasta o jedną godzinę. 
Kilka sekund po wybraniu timera, Wyświetlacz pokaże temperaturę pokojową ponownie. 
Po włączeniu funkcji timera wskaźnik (d) świeci się na panelu sterowania. Aby wyłączyć 
funkcję timera, Naciskaj kilkakrotnie przycisk zegara, aż na wyświetlaczu pojawi się "0 0". 

 
Przycisk "SWING" (E) 
Naciśnij ten przycisk, aby aktywować lub dezaktywować automatyczną funkcję wychylenia 
urządzenia. Gdy funkcja Swing jest aktywna, zapala się odpowiedni wskaźnik (e). 

 
Przycisk TEMP (G) (F) 
Naciśnij jeden z tych przycisków, aby ustawić żądaną temperaturę pokojową (funkcja 
automatyczna); ustawiona temperatura będzie migać na wyświetlaczu (h). 
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Nacisnąć przycisk (G), aby zwiększyć temperaturę lub przycisk (F), aby go zmniejszyć: 
ustawiona temperatura zmieni się z minimum 15 °C do maksimum 40 °C. 
Po wybraniu żądanej temperatury wyświetlacz (h) pokaże temperaturę pokojową po kilku 
sekundach. 
W trybie automatycznym urządzenie automatycznie reguluje moc grzewcza w oparciu o 
różnicę między temperaturą pokojową a ustawioną temperaturą. W tym trybie pracy, 
urządzenie będzie również przełączać się między różnymi poziomami mocy (wentylacja, 
niska moc, wysoka moc) wielokrotnie. Wybrany poziom mocy jest zawsze wyświetlany na 
wyświetlaczu. Po osiągnięciu ustawiowej temperatury wentylacja będzie nadal aktywna w 
celu skuteczniejszego monitorowania temperatury pokojowej. 
Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk "MODE" (B) i ręcznie wybrać żądaną 
funkcję (tylko wentylacja, niska moc lub wysoka moc). 

 
 
 

 KONSERWACJA 
Urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji. 
Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę od gniazdka i pozwól, aby urządzenie całkowicie 
ostygło. W celu oczyszczenia urządzenia należy użyć miękkiej lub lekko wilgotnej szmatki. 
Nigdy nie stosować środków czyszczących ani rozpuszczalników chemicznych. 
Nie należy używać bardzo mokrych substancji, płynów ani tkanin, aby zapobiec 
przedostaniu się wody do aparatury i nieodwracalnie uszkodzić ją. 
NIGDY NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE. 

 
Aby wyczyścić filtr: 
Naciśnij zatrzaski (8), delikatnie zdejmij tylną kratkę, wyciągając ją na zewnątrz, wyjmij filtr 
i wyczyść za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej szmatki, a następnie umieść w urządzeniu i 
ponownie uszczelnij tylną kratkę. 
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PL  
 

Wymogi informacyjne dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń-rozporządzenie (UE) 2015/1188 

Identyfikator (-y) modelu: AR4BL1 
Element Symbol Wartość Jednostki Element Jednostki 

 
Moc cieplna 

Typ wejścia ciepła, tylko dla elektrycznych magazynów 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Wybierz jeden) 

Nominalna moc 
cieplna Pnom 2,0 kW 

Ręczna regulacja obciążenia cieplnego, ze 
zintegrowanym  termostatem 

N.A. 

Minimalna moc 
cieplna (orientacyjna) 

 
Pmin 

 
1,0 

 
kW 

manual   heat   charge   control   with  room 
and/or outdoor temperature feedback 

 
N.A. 

Maksymalna ciągła 
moc cieplna 

 
Pmax,c 

 
2,0 

 
kW 

ręczna kontrola ładowania ciepła z temperaturą 
pomieszczenia i/lub na zewnątrz 

 
N.A. 

Dodatkowa konsupcja energii elektrycznej ciepło wspomagane przez wentylator N.A. 

Przy nominalnej 
mocy cieplnej elmax N.A. kW 

Typ mocy cieplnej/kontrola temperatury pokojowej 
(wybierz jedną) 

Przy minimalnej 
mocy cieplnej elmin N.A. kW 

jednostopniowe wyjście ciepła i brak kontroli 
temperatury pomieszczenia Nie 

W trybie gotowości elSB 0,00035 kW 
Dwa lub więcej etapów ręcznych, bez 
kontroli temperatury pomieszczenia 

Nie 

 z mechanicznym sterterem pomieszczenia Nie 

z elektroniczną kontrolą temperatury w pomieszczeniu Tak 
elektroniczna regulacja temperatury 
pomieszczenia Plus zegar dzienny Nie 

elektroniczna regulacja temperatury 
pomieszczenia Plus zegar tygodniowy Nie 

 
Inne opcje sterowania 

Kontrola temperatury pomieszczenia, z 
wykrywaniem obecności Nie 

Kontrola temperatury pomieszczenia, z 
detekcją otwartego okna Nie 

z opcją sterowania odległością Nie 
z adaptacyjną kontrolą startu Nie 
z ograniczeniem czasu pracy Tak 
z czarnym czujnikiem żarówki Nie 

Dane kontaktowe POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy 



8  

 

DYSPOZYCJI 
 BATERIE-Wyjmij baterie z urządzenia przed jego usunięciem. Nie należy 

wyrzucać baterii z odpadami domowymi. Baterie należy utylizować w 
odpowiednich pojemnikach lub w konkretnym centrum zbierania. Odpowiednia 
segregowana kolekcja pomaga zapobiegać uszkodzeniom środowiska i zdrowiu 
ludzkiemu. 
Aby wyjąć baterie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 

 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA 
"Wdrożenie dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE)", związanego z zmniejszonym użyciem 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jak 
również do unieszkodliwiania odpadów ". 
Symbol przekreślonego pojemnika na koła na urządzeniu lub na jego 
opakowaniu wskazuje, że produkt musi być usuwany oddzielnie od innych 
odpadów pod koniec okresu eksploatacji. 
W związku z tym użytkownik musi zabrać ze zwolnionych urządzeń do 
odpowiednich oddzielnych ośrodków zbiórki odpadów elektrycznych i 
elektronicznych lub zwrócić je do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego 
urządzenia o równoważnym typie, w stosunku jeden do jednego. 
Odpowiednia segregowana kolekcja sprzętu do późniejszego recyklingu, obróbki 
lub przyjaznego dla środowiska unieszkodliwiania pomaga zapobiegać 
uszkodzeniom środowiska i zdrowiu ludzkiemu oraz zachęca do ponownego 
wykorzystywania i/lub recyklingu materiałów, które tworzą sprzęt. 
Niewłaściwe usuwanie produktu przez użytkownika skutkuje nałożaniem 
grzywien administracyjnych zgodnie z obowiązującym prawem. 

 
 
 
  GWARANCJI  
Warunki i zasady 
Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące. 
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy została należycie wypełniona i 
zostanie przedłożona wraz z paragonem wykazującym datę zakupu. 
Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części urządzenia, które były wadliwe z powodu 
wad produkcyjnych. 
Po wygaśnięciu gwarancji, urządzenie może zostać naprawione za odpłatnością. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom lub na 
mieniu wskutek niewłaściwego użytkowania urządzenia i nieprzestrzegania wskazówek 
zawartych w instrukcjach. 

 
Wyłączenia 
Wszelkie prawa wynikające z niniejszej gwarancji i odpowiedzialności z naszej strony 
zostaną unieważnione, jeśli urządzenie zostało: 
-niewłaściwego użytkowania przez osoby nieupoważnione 
-niewłaściwie używane, przechowywane lub transportowane. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wyglądu zewnętrznego lub innych, które nie 
uniemożliwiają regularnej eksploatacji. 
Jeśli wszelkie usterki należy znaleźć pomimo staranności podjętej przy wyborze materiałów 
i w tworzeniu produktu, lub jeśli jakiekolwiek informacje lub porady są wymagane, należy 
skontaktować się z lokalnym dealerem. 
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Poly Pool S.p.A. Via Sottocorna, 21/B 

24020 Parre (Bergamo) - Italy 
Tel. +39 035 4104000 r.a. - Fax +39 035 702716 
http://www.ardes.it - e-mail:polypool@polypool.it 

KÍNÁBAN KÉSZÜLT / MADE IN CHINA 

http://www.ardes.it/
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