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Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia. 
Przed zainstalowaniem urządzenia i oddaniem go do 
użytku należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję 
obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może 
spowodować obrażenia ciała i szkody materialne, a 
także unieważnienie gwarancji i utratę wszelkich praw 
do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Nie wolno używać urządzenia, jeżeli przewód lub przedział 
elektryczny są uszkodzone. Uszkodzony przewód 
może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, 
jego serwisanta lub przeszkolonego elektryka (tak by 
można było uniknąć niebezpieczeństwa). 
Dotyczy krajów UE: dzieci w wieku od 8 lat oraz 
osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej 
lub umysłowej, jak również osoby bez odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia, mogą używać tego urządzenia 
wyłącznie wtedy, gdy odbywa się to pod nadzorem i po 
otrzymaniu instruktażu w zakresie użytkowania sprzętu 
w sposób bezpieczny oraz uwzględniający istniejące 
zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia 
bez nadzoru.
Dla krajów spoza UE: urządzenie nie jest przeznaczone 
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych bądź osoby nieposiadające doświadczenia 
i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo oraz otrzymają 
od niej instruktaż w zakresie obsługi urządzenia. Dzieci 
należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
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< 40 dB(A)

0 - 50 °C
(32 - 122 °F)
< 95%
@50 °C (122 °F)

5 - 95 °C
(41 - 203 °F)
≤ 1.0 MPa
   (10 bar)
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INSTRUKCJE WEEE (50 HZ)

INFORMACJE  DLA  UŻYTKOWNIKÓW na podstawie art. 14 Dyrektywy 
2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lipca 2012 w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na urządzeniu lub jego 
opakowaniu oznacza, że na koniec okresu użytkowania urządzenia należy je 
zutylizować odrębnie od odpadów komunalnych.
Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości 
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w 
przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które 
mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
WEEE pochodzący z gospodarstw domowych: W celu uzyskania 
informacji odnośnie dostępnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, 
należy skontaktować się z  właściwymi władzami lokalnymi. Dystrybutor 
jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu przy kupnie 
bądź dostawie nowego, jeżeli sprzęt ten pełnił taką samą funkcję.
WEEE odnośnie sprzętu profesjonalnego:
Za selektywną zbiórkę niniejszego urządzenia na koniec okresu 
użytkowania jest odpowiedzialny producent. Użytkownik, który zamierza 
się pozbyć tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu 
zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki 
prowadzącej zbieranie odpadów tego typu.
Producent EEE na podstawie dyrektywy 2012/19/UE:
Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
1. Model urządzenia/produktu:

Seria E5 - patrz etykieta na tylnej stronie
2. Nazwa i adres producenta:

Xylem Service Hungary Kft. - Külső-Kátai út 41 - 2700 Cegléd - Węgry
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta.
4. Przedmiot deklaracji:

Pompa cyrkulacyjna
5. Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi przepisami
harmonizacyjnymi UE:

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE z późniejszymi zmianami 
i Rozporządzenie (WE) nr 641/2009 i (UE) nr 622/2012: Tę pompę 
cyrkulacyjną można stosować wyłącznie z wodą pitną.
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 
(RoHS II) 2011/65/UE i (UE) 2015/863

6. Odniesienia do odpowiednich zastosowanych norm zharmonizowanych oraz
odniesienia do innych danych technicznych, względem których deklarowana jest
zgodność:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-2:2007
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

7. Jednostka notyfikowana:
-

8. Informacje dodatkowe:
-

Cegléd, 18. 12. 2019.

Amedeo Valente
dyrektor ds. inżynierii, badań i rozwoju
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