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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie 

jej przestrzegać.
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, 

wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, 
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, 
w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

3. W razie nietypowych dźwięków, wydobywającego się dymu z urządzenia, 
należy je natychmiast wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą 
w celu naprawy urządzenia.

4. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce 
znamionowej.

5. Wtyczkę przewodu należy podłączyć do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
6. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego 

np. w stołówkach zbiorowego żywienia.
7. Nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
8. Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól, 

aby przewód wystawał poza krawędź blatu, aby zapobiec przypadkowemu 
zsunięciu urządzenia z powierzchni.

9. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
10. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, zakończeniem 

pracy i czyszczeniem urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający 
od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie ostygnie.

11. W trakcie pracy i po zakończeniu parzenia kawy płyta grzewcza nagrzewa 
się do wysokiej temperatury. Nie dotykaj i nie zbliżaj rąk i ciała do elementów 
oznaczonych poniższym symbolem, ponieważ grozi to poparzeniem.

UWAGA! 
GORĄCA POWIERZCHNIA12. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.

13. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
14. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno 

znajdować się poza zasięgiem dzieci.
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15. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
16. Opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat 

i przez osoby o obniżonych możliwościach 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. Dzieci nie 
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

18. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
19. Urządzenia należy używać wyłącznie w warunkach domowych,  

w temperaturze pokojowej.
20. Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
21. Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie pracy.
22. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania z programatorem czasowym.
23. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
24. Po każdym użyciu należy wyjąć wtyczkę przewodu z gniazda elektrycznego.
25. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia ani dokonywać żadnych 

technicznych modyfikacji.
26. Do zbiornika na kawę ziarnistą nie należy wsypywać kawy zmielonej 

ponieważ może uszkodzić urządzenie.
27. Należy stosować wyłącznie kawę paloną. Kawa surowa i karmelizowana 

może uszkodzić urządzenie.
28. Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie zimną wodą.
UWAGA! Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego 
specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki SETTI+.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI I jEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.



5

dANE TEChNICZNE
Model CM900X
Zasilanie [V]/Hz 220-240~, 50/60
Moc [W] 900 – 1050
Pojemność zbiornika na wodę [ml] 1500
Pojemność dzbanka [ml] 1500
Pojemność zbiornika na kawę [g] 200
Częstotliwość transmisji [GHz] 2.4
Maksymalna moc transmisji [W] 0.0617
Zakres częstotliwości [MHz] 2412-2472
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OPIS URZĄdZENIA

1. Pokrywa filtra
2. Filtr wielorazowy
3. Uchwyt filtra
4. Zabezpieczenie przed kapaniem
5. Drzwiczki komory filtra
6. Dzbanek
7. Pokrywa zbiornika na kawę 
8. Zbiornik na kawę ziarnistą
9. Zbiornik na wodę z pokrywą
10. Przycisk zwolnienia drzwiczek 
11. Wskaźnik napełnienia zbiornika
12. Panel sterowania z wyświetlaczem
13. Płyta grzewcza
14. Miarka
15. Pokrętło regulacji  

stopnia zmielenia 
16. Przewód z wtyczką sieciową
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PRZyGOTOWANIE dO UŻyCIA
1. Rozpakuj produkt i usuń wszystkie folie ochronne. Upewnij się, że żadna z części nie jest uszkodzona.
2. Ustaw urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni z dostępem do gniazda elektrycznego 

ze stykiem ochronnym i zabezpieczeniem min. 10 A.
3. Ustaw urządzenie tak, aby zachować odstęp min. 15 cm od ścian i innych powierzchni zabudowy.
4. Wykonaj cykl płukania oraz wyczyść elementy urządzenia zgodnie z pkt. 11 sekcji „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.

USTAWIANIE GOdZINy
Aby w pełni cieszyć się funkcjonalnością ekspresu należy ustawić aktualny czas:
1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić godzinę.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić minuty.
Ustawienia czasu można dokonać jeżeli ekspres nie jest połączony za pomocą Wi-Fi.

UWAGA! PO KAŻdym OdłĄCZENIU URZĄdZENIA Od ZASIlANIA I PONOWNym POdłĄCZENIU NA 
WyśWIETlACZU POjAWI SIę dOmyślNA GOdZINA: 12:00.

PARZENIE KAWy ZIARNISTEj
Kawa ziarnista
1. Upewnij się, że pokrywa zbiornika na wodę jest zamknięta, następnie zdejmij pokrywę zbiornika na kawę.
2. Do zbiornika na kawę należy wsypać maksymalnie 200 g palonej kawy ziarnistej.
UWAGA! dO ZBIORNIKA NAlEŻy WSyPyWAć WyłĄCZNIE PAlONĄ, ZIARNISTĄ KAWę BEZ dOdATKóW, 
NIE NAlEŻy WSyPyWAć KAWy NIEPAlONEj, mIElONEj, KARmElIZOWANEj.
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PANEl STEROWANIA
1. Przycisk ustawienia automatycznego startu.
2. Przycisk parzenia kawy mielonej oraz konfiguracji Wi-Fi.
3. Przycisk ustawienia mocy kawy.
4. Przycisk Włącz/Wyłącz.
5. Przycisk ustawienia zegara (godzin).
6. Przycisk ustawienia zegara (minut).
7. Przycisk ustawienia ilości filiżanek.
8. Wyświetlacz.
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3. Umieść pokrywę na zbiorniku na kawę i dociśnij.
4. Naciśnij przycisk zwolnienia drzwiczek „OPEN” aby otworzyć drzwiczki.
5. Umieść uchwyt filtra w drzwiczkach.
6. Włóż jednorazowy lub wielorazowy filtr w uchwyt filtra.
7. Załóż pokrywę filtra na uchwyt filtra.
8. Zamknij drzwiczki komory filtra.
9. Wyjmij dzbanek i napełnij chłodną wodą do żądanego poziomu/ilości filiżanek.
10. Otwórz zbiornik na wodę i napełnij wodą z dzbanka.

UWAGA! ZBIORNIK mUSI Być NAPEłNIONy mINImUm dO POZIOmU „4” FIlIŻANEK ABy EKSPRES SIę 
URUChOmIł.
11. Zamknij zbiornik na wodę.
12. Ustaw dzbanek na płycie grzewczej.
UWAGA! EKSPRES POSIAdA FUNKCję WyKRyWANIA dZBANKA. jEŻElI dZBANEK NIE BędZIE USTAWIONy 
PRAWIdłOWO NA PłyCIE GRZEWCZEj, SymBOl  NA WyśWIETlACZU BędZIE PUlSOWAł, EKSPRES 
NIE ROZPOCZNIE PRACy ZARóWNO mIElENIA ZIAREN jAK I PARZENIA ZmIElONEj KAWy.
13. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego i naciśnij przycisk . Urządzenie 

włączy się i wyświetli domyślną godzinę 12:00. Ustaw aktualną godzinę.
14. Naciskając przycisk  2-12 , ustaw liczbę filiżanek, która ma zostać przygotowana. Ustawienie ilości 

filiżanek kawy uzależnione jest od poziomu wody w zbiorniku, który będzie sygnalizowany na wyświetlaczu:  
Poziom 2 : woda w zbiorniku przekracza skalę 2, ale nie przekracza 6 - możliwe jest ustawienie 
zaparzenia 2 filiżanek kawy.
Poziom 6 : woda w zbiorniku przekracza skalę 6, ale nie przekracza 10 - możliwe jest ustawienie 
zaparzenia 2/4/6 filiżanek kawy.
Poziom 10 : woda w zbiorniku przekracza skalę 10, możliwe jest ustawienie zaparzenia 2/4/6/8/10/12 
filiżanek kawy. W celu przygotowania 12 filiżanek kawy należy uzupełnić wodę w zbiorniku do skali 
12. Domyślna ilość parzenia to 2 filiżanki.

15. Ustaw moc kawy naciskając przycisk , na wyświetlaczu zmieniać będą się ustawienia 
poziomu mocy kawy:

-  : łagodna
-  : średnia
-  : mocna
16. W celu uruchomienia ekspresu naciśnij przycisk  , przycisk podświetli się na czerwono, pojawi się symbol 

 . Następnie młynek zacznie mielenie kawy. Po tym czasie ekspres rozpocznie parzenie kawy.
17. Po zakończeniu procesu parzenia kawy symbol  zniknie z wyświetlacza a ekspes wyda sygnał dźwiękowy.
18. Po zakończeniu procesu parzenia ekspres przejdzie w tryb podgrzewania kawy utrzymując płytę 

grzejną pod wysoką temperaturą przez około 35 minut. Po tym czasie ekspres wyda sygnał dźwiękowy 
i przejdzie w tryb czuwania a podświetlenie przycisku  zmieni się na kolor biały.

19. W celu wyłączenia procesu parzenia lub trybu podgrzewania, należy nacisnąć przycisk , przycisk 
zmieni kolor na biały.

20. Wyświetlacz wygaśnie po około 60 sekundach bezczynności.
UWAGA! NIE STAWIAj PUSTEGO dZBANKA NA PłyCIE GRZEjNEj W TRAKCIE TRyBU POdGRZEWANIA 
PONIEWAŻ GROZI TO PęKNIęCIEm dZBANKA.
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USTAWIENIE STOPNIA ZmIElENIA
UWAGA! REGUlACjI STOPNIA ZmIElENIA mOŻNA dOKONyWAć WyłĄCZNIE Gdy młyNEK ROZPOCZNIE 
mIElENIE ZIAREN KAWy. W INNym WyPAdKU mOŻE dOjść dO USZKOdZENIA młyNKA.
W zależności od rodzaju użytych ziaren kawy (jasno, ciemno palone) możesz ustawić odpowiedni stopień 
zmielenia za pomocą pokrętła regulacji:
- Obróć pokrętło regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć stopień zmielenia i uzyskać 
drobniej zmieloną kawę. 
- Obróć pokrętło regulacji przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć stopień zmielenia i 
uzyskać grubiej zmieloną kawę.

PARZENIE KAWy mIElONEj
1. Naciśnij przycisk zwolnienia drzwiczek „OPEN” i otwórz drzwiczki komory filtra.
2. Umieść uchwyt filtra w drzwiczkach.
3. Włóż jednorazowy lub wielorazowy filtr w uchwyt filtra.
4. Wsyp zmieloną kawę do filtra za pomocą miarki.

Orientacyjne wartości dozowania:

liczba filiżanek liczba miarek kawy
2 1-2
4 3-4
6 5-6
8 6-8
10 8-10
12 10-12

5. Nałóż pokrywę na uchwyt filtra.
6. Zamknij drzwiczki komory filtra.
7. Wyjmij dzbanek i napełnij chłodną wodą do żądanego poziomu/ilości filiżanek.
UWAGA! NIE PRZEKRACZAj mAKSymAlNEGO POZIOmU POjEmNOśCI dZBANKA (12 FIlIŻANEK – 1.5l). 
Otwórz zbiornik na wodę i napełnij wodą z dzbanka.
8. Zamknij zbiornik na wodę.
9. Ustaw prawidłowo dzbanek na płycie grzewczej.
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10. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego i naciśnij przycisk  . Urządzenie 
włączy się i wyświetli domyślną godzinę „12:00”.

11. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić godzinę.
        Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić minuty.
12. Naciskając przycisk  2-12 ustaw liczbę filiżanek, która ma zostać przygotowania. Liczba filiżanek 

będzie zmieniać się na wyświetlaczu.
Ustawienie ilości filiżanek kawy uzależnione jest od poziomu wody w zbiorniku, który będzie sygnalizowany 
na wyświetlaczu:  
Poziom 2 : woda w zbiorniku przekracza skalę 2, ale nie przekracza 6 - możliwe jest ustawienie 
zaparzenia 2 filiżanek kawy.
Poziom 6 : woda w zbiorniku przekracza skalę 6, ale nie przekracza 10 - możliwe jest ustawienie 
zaparzenia 2/4/6 filiżanek kawy.
Poziom 10 : woda w zbiorniku przekracza skalę 10, możliwe jest ustawienie zaparzenia 2/4/6/8/10/12 
filiżanek kawy. W celu przygotowania 12 filiżanek kawy należy uzupełnić wodę w zbiorniku do skali 12.
13. Ustaw moc kawy naciskając przycisk , na wyświetlaczu zmieniać będą się ustawienia 

poziomu mocy kawy:
-  : łagodna
-  : średnia
-  : mocna
14. Naciśnij przycisk , przycisk podświetli się na czerwono, następnie naciśnij przycisk  ekspres 

rozpocznie proces parzenia kawy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol  .
15. Po zakończeniu procesu parzenia kawy symbol  zniknie z wyświetlacza, a ekspres wyda sygnał 

dźwiękowy.
16. Po zakończeniu procesu parzenia ekspres przejdzie w tryb podgrzewania kawy utrzymując płytę 

grzejną pod wysoką temperaturą przez 35 minut. Po tym czasie ekspres wyda sygnał dźwiękowy i 
przejdzie w tryb czuwania.

17. W celu wyłączenia procesu parzenia lub trybu podgrzewania należy nacisnąć przycisk , przycisk 
zmieni kolor na biały.

18. Wyświetlacz wygaśnie po około 60 sekundach bezczynności.
19. Przycisk  należy nacisnąć aby zakończyć ustawienie parzenia kawy mielonej.

UWAGA! NIE STAWIAj PUSTEGO dZBANKA NA PłyCIE GRZEjNEj W TRAKCIE TRyBU POdGRZEWANIA 
PONIEWAŻ GROZI TO PęKNIęCIEm dZBANKA.

FUNKCjA AUTOmATyCZNEGO STARTU
UWAGA! jEŻElI GOdZINA NIE ZOSTANIE USTAWIONA USTAWIENIE AUTOmATyCZNEGO STARTU 
PARZENIA KAWy BędZIE NIEmOŻlIWE.
1. Ustaw aktualną godzinę:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić godzinę.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić minuty.
2. Postępuj zgodnie z punktami 1-13 sekcji „PARZENIE KAWY MIELONEJ”.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  , godzina na wyświetlaczu zacznie pulsować. 

Ustaw godzinę włączenia automatycznego startu: 
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Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić godzinę.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić minuty.
4. Następnie naciśnij ponownie przycisk  , przycisk podświetli się na czerwono a na wyświetlaczu pojawi 

się symbol  , urządzenie przejdzie w tryb automatycznego startu. Jeżeli ma zostać przygotowana 
kawa mielona naciśnij przycisk  tak, aby się podświetlił na czerwono. Jeżeli symbol nie będzie 
podświetlony w kolorze czerwonym zostanie zmielona i zaparzona kawa ziarnista.

UWAGA! jEŻElI EKSPRES SKOFIGUROWANy jEST ZA POmOCĄ WI-FI Z URZĄdZENIEm mOBIlNym, 
GOdZINA ZOSTANIE ZSyNChRONIZOWANA.
5. Ekspres rozpocznie parzenie kawy o określonej godzinie, a przycisk  podświetli się w kolorze czerwonym. 

UWAGA! EKSPRES POSIAdA FUNKCję WyKRyWANIA dZBANKA. jEŻElI dZBANEK NIE BędZIE USTAWIONy 
PRAWIdłOWO NA PłyCIE GRZEWCZEj, EKSPRES NIE ROZPOCZNIE PRACy A SymBOl  ZACZNIE 
PUlSOWAć. PO PRAWIdłOWym USTAWIENIU dZBANKA NA PłyCIE GRZEWCZEj SymBOl  ZNIKNIE.
6. W celu anulowania funkcji automatycznego startu, należy ponownie nacisnąć przycisk  , 

podświetlenie przycisku zgaśnie a funkcja zostanie anulowana.

CZySZCZENIE I KONSERWACjA 
1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego, 

poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
2. Zdemontuj i wyczyść wszystkie zdejmowane części: filtr, uchwyt filtra, pokrywa, dzbanek możesz umyć  

w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Oczyść obudowę ekspresu i płytę grzewczą 
za pomocą zwilżonej ściereczki.

UWAGA! NIE STAWIAj PUSTEGO dZBANKA NA PłyCIE GRZEjNEj W TRAKCIE TRyBU POdGRZEWANIA 
PONIEWAŻ GROZI TO PęKNIęCIEm dZBANKA.
3. Wytrzyj zbiornik na kawę oraz pokrywę za pomocą zwilżonej ściereczki, następnie pozostaw do wyschnięcia.
4. Aby odkamienić ekspres napełnij zbiornik do maksymalnego poziomu (12 filiżanek) zimną wodą 

z odkamieniaczem - stosując się do zaleceń na opakowaniu środka odkamieniającego.
5. Postaw szklany dzbanek na płycie grzewczej.
6. Zamocuj uchwyt z filtrem wielorazowym nie wsypując kawy.
7. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
8. Naciśnij przycisk . Urządzenie włączy się i wyświetli domyślną godzinę 12:00. Ustaw aktualną godzinę.
9. Naciskając przycisk   2-12  ustaw 12 filiżanek, naciśnij przycisk  a następnie przycisk .
10. Poczekaj, aż urządzenie zaparzy i zleje do dzbanka 12 filiżanek roztworu. 
11. Po procesie odkamieniania, należy przepłukać ekspres co najmniej 3 razy: Napełnij zbiornik do 

maksymalnego poziomu (12 filiżanek) zimną wodą. Naciskając przycisk  2-12  ustaw 12 filiżanek, 
naciśnij przycisk  a następnie przycisk .

12. Po zakończeniu czyszczenia odłącz przewód zasilający z gniazda elektrycznego. Zbiornik z pozostałą 
wodą po procesie odkamieniania należy opróżnić z pozostałej wody.

INSTAlACjA I OBSłUGA APlIKACjI
1. Pobierz aplikację ze strony producenta: https://setti.pl/wsparcie/aplikacja
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
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3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając 
z własnych danych dostępowych.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk   przez 3 sekundy. Wskaźnik    na wyświetlaczu zacznie szybko pulsować. 
Jeżeli to nie nastąpi zresetuj Wi-Fi ponownie naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk .

5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie z grupy 
„Urządzenia kuchenne”.

6. Potwierdź, że wskaźnik  pulsuje szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm” lub „Dalej”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.
Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej:
https://setti.pl/wsparcie/aplikacja lub po zeskanowaniu kodu QR:

dEKlARACjA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ekspres CM900X jest zgodny z odnośnymi wymaganiami 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem 
harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:  
www.artdom.net.pl/deklaracja/CM900X/

ROZWIĄZyWANIE PROBlEmóW

Problem Przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się. Urządzenie nie 

jest podłączone do 
zasilania.

Włóż wtyczkę przewodu do 
gniazda elektrycznego ze 
stykiem ochronnym lub bolcem 
uziemiającym.

Kawa nie wypływa z zabezpieczenia 
przed kapaniem z uchwytu filtra.

Dzbanek jest 
niewłaściwie 
ustawiony na płycie 
grzejnej.

Ustaw prawidłowo dzbanek na 
płycie grzejnej tak, aby symbol 
filiżanki na wyświetlaczu przestał 
pulsować.

Kawa jest słaba i wodnista. Za mało kawy  
w filtrze.

Wsyp kawę i ustaw ilość zaparzenia 
filiżanek zgodnie z orientacyjnymi 
ilościami dozowania.

Słaby stopień 
zmielenia kawy.

Zwiększ stopień zmielenia na 
pokrętle.
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EKOlOGICZNA I PRZyjAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACjA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

mOŻESZ POmóC ChRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCjI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 

oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.
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9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOm Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


