
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
WAŻNE ZALECENIA / OSTRZEŻENIA
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania należy zachować środki ostrożności przy 
instalacji i obsłudze urządzenia.

OGÓLNE
Należy trzymać ręce, długie włosy, luźne ubrania i przedmioty typu łańcuszki czy krawa-
ty, z dala od urządzenia w celu uniknięcia wciągnięcia w.w przedmiotów. 

Niestabilna powierzchnia może spowodować, że urządzenie może spaść powodując 
poważne uszkodzenia ciała.

Należy unikać szybkiego zatrzymywania, używania dodatkowej siły i nierówności w pod-
łodze gdy urządzenie jest przesuwane na wózku, na kółkach lub na stoliku. 

Nie należy usuwać zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki, osło-
ny i inne zabezpieczenia. Nie wolno wkładać przedmiotów nie przeznaczonych do urzą-
dzenia oraz należy unikać kontaktu z płynami (cieczami).

ELEKTRYCZNE
Urządzenie powinno być podłączone do sieci elektrycznej tylko w taki sposób, jaki 
przedstawia instrukcja.

Gniazdo musi być ulokowane w pobliżu i musi być do niego łatwy dostęp. Podczas prze-
mieszczania urządzenia należy odłączyć go od sieci i trzymać kabel przy urządzeniu. 

Wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki sznura zasilającego z gniazdka 
sieciowego, które powinno być zlokalizowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne. 

Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest kabel doprowadzający prąd lub
wtyczka jest uszkodzona, oraz gdy pojawią się symptomy uszkodzenia urządzenia. 
Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

W przypadku, gdy urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem, musi być podłączone do 
gniazdka z uziemieniem!

SERWISOWE
Należy wykonywać tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami. Nie na-
leży samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. Należy odłączyć urządzenie 
od sieci i skontaktować się ze sprzedawcą gdy zaistnieje jedna lub więcej z niżej wymie-
nionych usterek:
- do urządzenia dostał się płyn/ciecz,
- urządzenie działa wadliwie w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
- urządzenie nie działa zgodnie z opisem w instrukcji.
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IMPORTANT RECOMMENDATIONS / WARNINGS
For your own safety please maintain particular care while installing and using the  
machine.

GENERAL
Keep hands, long hair, loose articles of clothing, jewellery and ties away from device  
to avoid serious injury.

Unstable surfaces may cause the fall of the device, which can result in body injuries.

Please avoid fast stopping, use of additional force or surface unevenness while transpor-
ting the device on trolley, casters or table.

Do not remove mechanical and electrical securities such as locks, covers or others.  
It is forbidden to use objects not dedicated to do so or liquids.

ELECTRICAL
The machine should be plugged to the electric circuit only as presented in the manual.

The socket must be in close vicinity with easy access to the device. While moving the 
machine, pull the plug from the socket.

To turn off the appliance unplug it from the socket. Socket should be in close vicinity with 
easy access to device. 

Do not use the machine when the wire or plug are damaged or after noticing symptoms 
of machine’s damage. Please contact seller to obtain help.

When the device is equipped with a plug with grounding, then it has to be connected  
to a socket with grounding!

SERVICE
Proceed only with routine actions according to the manual. Do not repair 
or service machines on your own. Unplug the machine from the circuit and 
contact seller when one or more of the following faults occur:
 - liquid gets into the machine
 - machine malfunctions as a result of improper use
 - machine does not work accordingly to the manual

© ARGO S.A. www.argo.pl


