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UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
Należy przechowywać ją w miejscu dostępnym dla osób obsługujących urządzenie.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis instalacji urządzenia, jego obsługi, konserwacji.

Znajomość i przestrzeganie wszystkich zawartych w instrukcji informacji dotyczących obsługi jest

gwarancją prawidłowej i bezawaryjnej pracy urządzenia oraz bezpieczeństwa osób obsługujących
urządzenie.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz zasad BHP w miejscu
instalacji urządzenia.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby osoby instalujące urządzenie,
prowadzące prace konserwacyjne miały do niej łatwy dostęp.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie może stanowić źródło zagrożeń, jeśli będzie używane niewłaściwie lub niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz wbrew zapisom zawartym w instrukcji obsługi.

Wszystkie osoby, które użytkują urządzenie, muszą przestrzegać warunków bezpieczeństwa oraz
wszelkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsług.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci, osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

sensorycznymi, umysłowymi oraz o niewielkim doświadczeniu i/lub wiedzy, ale tylko w przypadku w

którym pozostają pod nadzorem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zostały przeszkolone i

poinstruowane na temat warunków bezpieczeństwa użytkowania urządzenia i zdają sobie sprawę z
zagrożeń wynikających w jego obsługi.

• Podczas eksploatacji urządzenia, nigdy nie należy pozostawiać go bez nadzoru.

• Urządzenie należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych przy zachowaniu
warunków dotyczących temperatur granicznych oraz wilgotności.

• Należy zabezpieczyć opakowanie i uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów takich,

jak worki plastikowe, elementy styropianowe lub inne drobne elementy. Istnieje niebezpieczeństwo

zadławienia lub uduszenia się!

• Urządzenie można eksploatować tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i
pozwala na bezpieczną pracę.

• Prace konserwacyjne i naprawcze mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające niezbędne

kwalifikacje i umiejętności, stosując przy tym oryginalne części zamienne oraz akcesoria. Nie
należy podejmować prób samodzielnej naprawy.

• W przypadku stwierdzenia awarii należy w pierwszej kolejności skorzystać z informacji zawartych

w instrukcji. Jeśli problem występuje nadal należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem
Forgast i nie podejmować prób naprawy urządzenia.

• Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych, które nie są dedykowane do konkretnego

modelu urządzenia. Nie stosowanie się do tych zasad może doprowadzić do sytuacji
niebezpiecznych dla użytkownika, awarii urządzenia lub utraty gwarancji.

• Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urządzenia.

UWAGA ZAGROŻENIE! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem !

W celu uniknięcia zagrożeń należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa.

• Nie należy dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego ze źródłami ognia, ciepła

lub ostrymi elementami wyposażenia.

• Przewód zasilający powinien być poprowadzony tak aby nie stwarzał zagrożenia, polegającego na
przypadkowym potknięciu się lub przewróceniu urządzenia.

• Kabel zasilający nie może być, zagnieciony lub splątany, zawsze musi być całkowicie rozwinięty.
Nigdy nie należy stawiać urządzenia lub innych elementów wyposażenia na kablu zasilającym.



• Przewodu zasilającego nie należy układać na palnych materiałach. Przewód zasilający nie
może znajdować się okolicy stanowiska pracy, nie może być zanurzany w cieczach.

• Przewód zasilający należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń. Nie należy

użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeśli przewód jest

uszkodzony, należy w celu uniknięcia zagrożeń zlecić jego wymianę autoryzowanemu

serwisowi FORGAST. Przewód zasilający zawsze należy odłączać od gniazda sieciowego
ciągnąc za wtyczkę a nie przewód.

• W celu przeniesienia, transportu lub zmiany pozycji, należy korzystać z uchwytów urządzenia.

• W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia. W przypadku, ingerencji w układ

elektryczny lub chłodniczy może wystąpić zagrożenie porażenia prądem lub wystąpienie
pożaru.

• Nigdy nie zanurzać urządzenia, w wodzie lub innych cieczach. Nie należy umieszczać pod

bieżącą wodą jakichkolwiek elementów i części urządzenia. Elementów urządzenia nie myć w
zmywarce.

• Nie wolno stosować żadnych detergentów mogących uszkodzić urządzenie.

• Nigdy nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękoma.

• Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, w przypadku gdy urządzenie nie jest używane,
podczas użytkowania wystąpią zakłócenia jego pracy lub przed jego czyszczeniem.

UWAGA

Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!

W celu uniknięcia zagrożenia należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

• W urządzeniu nie przechowywać łatwopalnych materiałów chemicznych.

• W pobliżu urządzenia nie należy przechowywać benzyny lub innych substancji stanowiących
zagrożenie pożarowe. Opary tego typu substancji mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.

• Nie należy dopuszczać do mechanicznego uszkodzenia układu chłodniczego i jego dalszej
eksploatacji.

• W razie wystąpienia pożaru należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego lub odłączyć
zasilanie awaryjnym wyłącznikiem głównym.

UWAGA

Nigdy nie gasić ognia wodą, gdy wtyczka jest podłączona do gniazda sieciowego.

Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!


























