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DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA 

Napięcie wejściowe 220V-240 

Moc elektryczna 200W 

Częstotliwość znamionowa 50HZ 

Rodzaj izolacji Wata szklana 

Temperatura pracy od 70°C do 80°C 

Wymiary wewnętrzne 37cm/25cm/19cm 

Wymiary zewnętrzne 45cm/36cm/29cm 

Pojemność Ok. 30 ręczników 

 

DANE TECHNICZNE ŻARÓWKI UV 

Moc 3W 

Rodzaj promieniowania UV-C, długość fali 240nm 

Uwaga 
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.  

O Instrukcji 
Przed użyciem i montażem urządzenia, należy przeczytać uważnie instrukcję. Zachowaj ją 

w dostępnym miejscu do przyszłego użycia. 
Rozpakowywanie 

Przed użyciem należy usunąć pozostałości opakowania z wnętrza urządzenia.  
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

1. Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu 
wody, kranów wanien etc.  

2. Podłącz wtyczkę do właściwego gniazdka. 
3. Wyjmij druciany koszyk i postaw obok. 

PRZYGOTOWANIA 
1. Zmocz ręczniki pod bieżącą wodą. 

2. Wyciśnij resztki wody z ręczników. Ręczniki muszą być wilgotne, nie mokre. 
Prawdopodobnie ręczniki będą wymagały kilkukrotnego wykręcenia.  

3. Poskładaj albo zwiń ręczniki i umieść w drucianym koszyku. Nie wolno przeładowywać 
koszyka ani umieszczać ręczników bezpośrednio w urządzeniu.  

4. Włóż koszyk do urządzenia. 
5. Zamknij mocno drzwi urządzenia 

6. Wciśnij przycisk „I”, Lampka sygnalizacyjna będzie się zawsze świeciła w pozycji 
włączonej. 

7. Wciśnij przycisk „O”, żeby wyłączyć urządzenie 

 
CZYSZCZENIE & KONSERWACJA 

Konserwacja powinna być przeprowadzana po każdym dniu użytkowania.  
1. Wyłącz urządzenie używając przełącznika zasilania. 

2. Odłącz wtyczkę z gniazdka zasilającego. 
3. Zawartość podgrzewacza może być gorąca, dlatego poczekaj aż ostygnie. Następnie 

wyciągnij koszyk z podgrzewacza i po wyjęciu ręczników, odstaw go do wyschnięcia. 
4. Przy pomocy delikatnej szmatki, wytrzyj wewnętrzne powierzchnie. Nie używaj do 

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS
Eingangsspannung
Elektrische Leistung

Nennfrequenz
Typ der Isolierung Glaswolle

Temperatur im Betrieb 70°C bis 80°C

Äußere Abmessungen
Innere Abmessungen

Fassungsvermögen ca. 30 Handtücher

TECHNISCHE DATEN DER UV-LAMPE

Strahlungsart

Leistung

UV-C, Wellenlänge 240nm

Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und zusammenbauen. 
Bewahren Sie es für die zukünftige Verwendung an einem praktischen Ort auf.

Anweisungen

Achtung

Entfernen Sie vor dem Gebrauch das Verpackungsmaterial von der Innenseite des Geräts.
Auspacken

GEBRAUCHSANWEISUNG
Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche in einem gut belüfteten Bereich, fern 
von Wärmequellen. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser, Badewannenarmaturen usw. 
verwendet werden.
Schließen Sie den Stecker an eine geeignete Steckdose an.
Nehmen Sie den Drahtkorb heraus und stellen Sie ihn daneben.

VORBEREITUNGEN
Benetzen Sie die Handtücher unter fließendem Wasser.
Drücken Sie das restliche Wasser aus den Handtüchern. Die Handtücher müssen feucht und 
nicht nass sein.
Falten oder rollen Sie die Handtücher auf und legen Sie sie in den Drahtkorb. Überladen Sie
den Korb nicht und legen Sie keine Handtücher direkt in das Gerät.
Setzen Sie den Korb in das Gerät ein.
Schließen Sie die Gerätetür.
Drücken Sie die Taste "I" um das Gerät einzuschalten. Die Anzeigelampe leuchtet in der Positi-
on "Ein".
Drücken Sie die Taste "O", um das Gerät auszuschalten.

REINIGUNG & WARTUNG
Die Wartung sollte nach jedem Gebrauchstag durchgeführt werden.

Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus. 
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Der Inhalt des Geräts könnte heiß sein. Warten Sie bis es abgekühlt ist. Nehmen Sie den Korb 
aus dem Wärmer und legen Sie ihn, nach dem Entfernen der Tücher, zum Trocknen beiseite.
Wischen Sie die Innenflächen mit einem weichen Tuch ab.

Meyer
Textfeld
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tego intensywnych środków chemicznych i szorstkich materiałów. Do czyszczenia  
z zewnątrz, użyj szmatki i łagodnego mydła. 

5. Wyciągnij tace ociekową i opróżnij zawartość. Odstaw tacę z boku żeby mogła 
wyschnąć. 

WYMIANA ŻARÓWKI UV 

1. Wyłącz urządzenie używając przełącznika zasilania. 
2. Odłącz wtyczkę z gniazdka zasilającego. 

3. Wykręć wszystkie śruby na tylnej ścianie (wewnątrz i na zewnątrz urządzenia) 
4. Wkręć nową żarówkę, której parametry zostały podane w tabeli powyżej. 

 
Po zakończeniu użytkowania użyj przycisku „on/off”, aby wyłączyć lampę. 
 
 

 
 

 
 

PAMIĘTAJ BY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, PONIEWAŻ DRUCIANY 
KOSZ I WEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE MOGĄ BYĆ GORĄCE. ZAWSZE UŻYWAJ 

RĘKAWIC OCHRONNYCH ŻEBY UNIKNĄĆ POPARZEŃ.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA  

Żarówka UV 

Lampka sygnalizacyjna 

Taca ociekowa 

Druciany  

Koszyk 

Przełącznik On/Off 

Drzwi 

Uszczelka 

Verwenden Sie hierfür keine aggressiven Chemikalien und Schleifmittel. Verwenden Sie zur    
Reinigung ein Tuch und eine milde Seife.
Ziehen Sie die Tropfschale heraus und leeren Sie den Inhalt. Stellen Sie das Tablett zum 
Trocknen beiseite.

UV-GLÜHBIRNENWECHSEL
Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus. 
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Entfernen Sie alle Schrauben an der Rückwand (innerhalb und außerhalb des Geräts).
Schrauben Sie eine neue Glühlampe ein, deren Parameter in der obigen Tabelle angege-
ben sind.

Verwenden Sie nach dem Gebrauch die "Ein / Aus" -Taste, um die Lampe auszuschalten.

Signallampe

UV-Birne

Ein- / Aus- Schalter

Tür

Dichtung

Tropfschale

Draht-
korb

ACHTUNG !!! DENKEN SIE DARAN, ÄUSSERSTE VORSICHT WALTEN ZU
LASSEN, DA DER DRAHTKORB UND DIE INNENFLÄCHEN HEISS SEIN
KÖNNEN. VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE, UM
VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.
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1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie 

przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.  
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej 
instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu 
(firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).  
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby 
żadne płyny nie dostały się do urządzenia.  

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez 
firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach:   
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód 
zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.  
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może 
nadepnąć na przewód zasilający.   
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z 

urządzeniem.  
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy 
wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.  
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec 
uszkodzeniu.  
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed 
powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).  

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje 
ryzyko niepoprawnego   działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.  
 
UWAGA:  
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem 
– pozwoli to uniknąć zagrożenia.  

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych 

możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie 
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe.  
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.  
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie 
używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.  

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym 
może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać 
poza zasięgiem dzieci.   
 

UTYLIZACJA URZĄDZENIA  
Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków 
powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń 

elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z 

zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z 
dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia 
elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego.   
 

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, 
dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów 
zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.   
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  
Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym 
opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym   i wilgotności względnej nie większej niż 75%. 

Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i 
upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.

SICHERHEITSHINWEISE
1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät zur Verwendung in Schönheitssalons. Um unerwünschte Effekte zu vermeiden, 
lassen Sie das Gerät nur durch qualifiziertes Kosmetikpersonal bedienen.
2. Es ist nicht gestattet, das Gerät zu zerlegen oder zu versuchen, es für andere als die in diesem angegebenen Zwecke 
zu verwenden Benutzerhandbuch. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetech-
niker durchgeführt werden. (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk)
3. Installieren oder betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen 
Händen, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in den folgenden Fällen an den autorisierten   
Kundendienst von ACTIV Tomasz Pacholczyk.
a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät riecht oder macht seltsame Geräusche, c) das Netzkabel ist be-
schädigt, d) das Gerät wurde umgeworfen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand 
auf das Netzkabel treten könnte.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzkabel jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie mit dem Gerät fertig sind.
7. Stecken Sie nichts in die Öffnung des Geräts. Falls ein Fremdkörper in das Loch eindringt, entfernen Sie das Kabel aus 
der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beschädigt wer-
den, wenn es fallen gelassen wird.
9. Um eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, das Intervall von einer Minute einzuhalten, 
bevor die Netztaste erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).  
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die       
Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird und sogar durchbrennt.

HINWEISE:
1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder andere Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-
Center. - Dadurch wird die Gefahr vermieden.  
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen und geistigen Fähigkeiten so-
wie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn es beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurde, so dass die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht für das Spielen von Kindern bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.  
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, die keine ausreichenden Kenntnisse über 
den Gebrauch des Geräts haben, in der Nähe sind.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit diesem Elektrogerät kann zu Ge-
sundheitsrisiken oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und      
gelagert werden. 

ENTSORGUNG DES GERÄTS
Elektro-Altgeräte, -Anlagen und -Verpackungen müssen an Zentren für umweltverträgliche Verwertung von 
Rohstoffen abgegeben werden.Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht über den Hausmüll. Bitte beachten 
Sie die Regeln für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, sammeln Sie bitte gebrauchte Elektrogeräte getrennt 
und bringen Sie sie zu den Sammelstellen für elektronische und elektrische Altgeräte.   

Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig verwertbare Bestandteile, daher sollten sie dem 
Recycling zugeführt werden. Deshalb sollten sie an entsprechenden Sammelstellen, sowie bei der Firma 
ACTIV Tomasz Pacholczyk abgegeben werden.  

LAGERUNG UND TRANSPORT
Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden.   
Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %.

Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Bei Lagerung und Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen      
gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

Meyer
Textfeld




