
 
 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

 Przed konserwacją i /lub czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i wychłodzone. 

 Koc elektryczny można prać tylko ręcznie. Przed praniem odłącz kabel z regulatorem. Nie prasuj 
koca elektrycznego. Przed użyciem urządzenie musi być całkowicie suche. 

 Nie pryskaj urządzenie wodą ani nie zanurzaj w wodzie. 
 

PRZECHOWYWANIE 

 Jeśli urządzenie nie jest używane  przez dłuższy czas, należy umieścić je w suchym, niedostępnym dla 
dzieci miejscu.  

  

ZLN4113 
Napięcie zasilania: 230V~50Hz 
Rozmiar:150*80cm 
Moc: 60 W 

 

 

 

 

ZLN4120 
Napięcie zasilania: 230V~50Hz 
Rozmiar:160*140cm 
Moc: 2x60 W 

 

 

                                                                                                       Wyprodukowano w Chinach. 
 
RECYKLING 
 
OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

 

 
 

 
Urządzenia nie należy wyrzucać razem z zwykłymi odpadami komunalnymi. 
Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie musi być dostarczone do 
właściwego punktu zbiorczego w celu recyklingu sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego. Dzięki recyklingowi starych urządzeń, w znacznym stopniu 
przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zapewniasz bezpieczną 
dla środowiska i zdrowia utylizację. 
 

 
IMPORTER: 
 

iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 789 440 800, www.ibe-technologies.com 
Wyprodukowano w Turcji 

 
AUTORYZOWANY SERWIS: 
 

iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 606 286 900,  
e-mail: serwis@ibe-technologies.com 
 

         

PRODUCENT: Zilan Ev Gereçleri San.Tic.A.Ş .  

: Ist.Trakya Serbest Bölge Atatürk Bulvarı No:1  
ÇATALCA/İSTANBUL-TURKIYE  
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INSTRUKCJA OBSŁUGI   -PL- 
 
KOC ELEKTRYCZNY 
ZLN 4113 
ZLN 4120 
 

 
 

 
    

Szanowni Państwo, 
 

Dziękujemy za wybranie koca elektrycznego ZILAN. Produkt ten został zaprojektowany i wykonany 
specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania 
konstrukcyjne i użycie najnowszej technologii produkcji, zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę. 
 

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru marki ZILAN! 
 

 

 
 

Uwaga! Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Producent zastrzega sobie 
możliwość dokonywania zmian nie wpływających na działanie urządzenia. Dopuszczalne są 
zmiany w wyposażeniu, wystroju wewnętrznym i zewnętrznym wyrobu, nie wpływające na jego 
funkcjonalność i bezpieczeństwo. 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
 

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności: 
 

 Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcje obsługi i postępować  

według w niej zawartych wskazówek. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane 

użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą. 

 Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych  

z jego przeznaczeniem.  

 Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem 230V- 50 Hz. W celu 

zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie 

 włączać wielu urządzeń elektrycznych. 

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu 

przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem, nie pozwól  

dzieciom ani osobom nie zapoznanymi w urządzeniem na jego użytkowanie.  

 Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby  
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia  
lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich 
bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia 
i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić 
się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, 
chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem. 
 

 Zawsze po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę z gniazdka poprzez przytrzymanie  

gniazdka ręką. NIE ciągnąć za sznur sieciowy.  
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 Periodycznie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to 

powinien być wymieniony przez autoryzowany serwis w celu uniknięcia zagrożenia.  

 Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub 

uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to 

porażeniem prądem. Uszkodzone urządzenie oddaj do autoryzowanego serwisu w celu 

sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie 

autoryzowany serwis. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie 

dla użytkownika.  

 Nigdy nie stawiaj produkt na gorących lub ciepłych powierzchniach lub urządzeniach kuchennych, 

takich jak piekarnik elektryczny czy palnik gazowy, ani w ich pobliżu. Nie korzystać z urządzenia w 

pobliżu materiałów łatwopalnych.  

 Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.  

 Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani przewodu zasilającego do gniazdka bez 

nadzoru. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie 

elektrycznym urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie 

przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do elektryka.  

 Gdy urządzenie jest używane w łazience, po użyciu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, 

ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.  

 Gdy urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę lub przewód zasilający 

z gniazdka sieciowego. Nie wolno wkładać rąk do wody, gdy urządzenie jest podłączone do sieci. 

Przed ponownym użyciem urządzenie musi być sprawdzone przez elektryka.  

 Nie należy dotykać urządzenia lub zasilacza mokrymi dłoniami.  

 Urządzenie należy wyłączać po każdym użyciu.  

 Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani przewodu zasilającego do gniazdka bez 

nadzoru.  

 Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody (pod prysznicem, w wannie ani nad umywalką).  

 Jeżeli urządzenie wykorzystuje zasilacz, nie przykrywaj je, ponieważ mogłoby to doprowadzić do 

niebezpiecznego wzrostu temperatury i uszkodzeń urządzenia. Zawsze, jako pierwszą wkładaj 

wtyczkę do gniazda zasilania  w urządzeniu a następnie zasilacz do gniazdka sieciowego.  

 Nie używać koc w stanie złożonym. Nie wpinaj w prześcieradło szpilek, igieł i innych przedmiotów 

metalowych.  

 Nie używaj koc jeżeli jest mokry lub wilgotny. Należy zostawić rozwieszony luźno w przewiewnych 

miejscu aż do całkowitego wyschnięcia.  

 Nie należy umieszczać kabel sieciowy na rozgrzanym kocu.  

 Przechowywać w suchym miejscu. 

 Nie umieszczać ciężkich przedmiotów. 

 Nigdy nie kładź się spać z włączonym kocem elektrycznym. Odłącz wtyczkę z gniazdka.  

 Nigdy nie przykrywaj pilot sterowania.  

 Przed włączeniem kocu elektrycznego upewnij się, że jest równo rozłożony, nie jest 

pomarszczony.  

 Kocu elektrycznego nie wolno prać w pralce ( tylko ręcznie). Przed praniem należy odłączyć kabel 

zasilający i kontroler.  

 Kocu elektrycznego nie wolno prasować.  

 Koc elektryczny nie może być wykorzystywany w celach medycznych w szpitalach.  

 Urządzenie powinno ostygnąć przed złożeniem.  

 To urządzenie może być używane tylko z wymiennymi typami elementów podanymi na etykiecie 

urządzenia.  

 

 
 
 
 
 

- 2 - 

  

OPIS URZĄDZENIA: 
 

1. Regulator temperatury  

2. Przewód zasilający  

3. Koc 

4. Wyświetlacz kontrolera  

5. Włącznik zasilania 

6. Kontrolka zasilania  

7. Wskaźnik ustawienia temperatury 

8. Wskaźnik ustawienia czasu 

9. Przycisk ustawienia temperatury  

10. Przycisk ustawienia czasu  

11. Przycisk resetowania ustawień 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsługa urządzenia: 
Zawsze przed podłączeniem koca elektrycznego do prądu  upewnij się że sterownik temperatury 
ustawiony jest w pozycji 0.  
Sprawdź czy koc jest równo rozłożony, nie jest pomarszczony lub zwinięty. Koc elektryczny może być 
przykryty tylko lekką tkaniną, aby umożliwić swobodny przepływ ciepła. 
Zaleca się ustawienie koca do wstępnego ogrzewania w pozycji 2. Po około 30 minutach osiągnie 
temperaturę 50-60 C. Wtedy należy zmniejszyć moc ogrzewania na pozycję 1. Zawsze wyłączaj koc 
elektryczny przed pójściem spać, wyjmując wtyczkę z gniazdka. 
Przed wyłączeniem z prądu urządzenia upewnij się, że regulator temperatury ustawiony jest na pozycję 
0.  
 
Korzystanie z urządzenia  
Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego. Zapali się kontrolka zasilania (6).  
Aktywuj koc elektryczny, przesuwając go do pozycji ON ( włączony). Automatycznie zostanie wybrany 
program godzinny z najmniej intensywnym ogrzewaniem. 
Możesz zmienić ustawienie temperatury, naciskając przycisk ustawiania temperatury (9) 
Możesz zmienić planowany czas działania koca elektrycznego, naciskając przycisk ustawiania czasu 
(10) 
Możesz zmienić zaprogramowaną temperaturę i czas, naciskając przycisk resetowania (11). 
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