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FANCY 

Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych
przestrzeni lub do użytku okazjonalnego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją i obsługą urządzenia lub wykonywaniem czynności
konserwacyjnych. Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa; nieprzestrzeganie instrukcji
może spowodować wypadki i/lub uszkodzenia. Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w
przyszłości.

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK KONWEKTOROWY  

PL 

IP24 
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OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde 

inne użycie, które nie jest zalecane przez producenta, może spowodować 
pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

• To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wolno go 
używać do celów komercyjnych i przemysłowych.

• Upewnij się, że zasilanie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na 
tabliczce znamionowej termowentylatora (220-240V ~ / 50Hz).

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat
• i starsze osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 

lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod 
nadzorem lub zostały poinstruowane jak bezpiecznie korzystać z 
urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być

wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
• Wyjmij urządzenie z opakowania i przed użyciem sprawdź czy nie jest 

uszkodzone. Plastikowe torby trzymaj z dala od dzieci.
• Sprawdź przewód i wtyczkę przed użyciem, czy nie zostały uszkodzone w 

transporcie.
• Urządzenie nie jest zabawką.
• Dzieci poniżej 3 roku życia muszą być trzymane z daleka, jeśli nie są pod 

stałym nadzorem. 
• Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie 

tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w 
przewidzianym, normalnym położeniu roboczym i zostały poinstruowane 
jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym 
zagrożenia.

• Dzieci od 3 lat do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić 
urządzenia ani przeprowadzać konserwacji.

• UWAGA: Niektóre elementy urządzenia mogą się bardzo nagrzać i 
spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić tam, gdzie 
obecne są dzieci i osoby wrażliwe.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego 
nieumyślnym zresetowaniem wyłącznika termicznego, to urządzenie nie 
może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie sterujące włączaniem
i wyłączaniem, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany 
i wyłączany przez sieć.
UWAGA: Nie używaj termowentylatora ze sterownikiem ani żadnym
innym urządzeniem zewnętrznym, które uruchamia urządzenie
automatycznie, ponieważ może wystąpić ryzyko pożaru, jeśli
urządzenie jest zakryte lub niewłaściwie ustawione.



V 05/21 3 

• Urządzenie posiada stopień ochrony IP24 i może być używane 
w łazienkach prywatnych w strefie 2.

• Nie używaj konwektora w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, 
pryszniców, umywalek lub basenów. 

• Odłącz zasilanie sieciowe, gdy urządzenie nie jest używane lub 
podczas czyszczenia. 

• Aby odłączyć grzejnik, ustaw przełącznik na 0 i wyjmij wtyczkę z 
gniazdka. Ciągnij tylko za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód. 

• Unikaj wkładania palców lub ciał obcych do kratek wlotu/wylotu 
powietrza, ponieważ może to prowadzić do porażenia prądem lub 
pożaru i może uszkodzić grzejnik. Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie 
należy blokować kratek ani manipulować nimi w żaden sposób 
podczas pracy konwektora. 

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. 
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony 
przez serwis aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa.

• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na przewodzie i nie zginaj go. 
Podczas pracy przewód musi być całkowicie rozwinięty. 

• Używanie przedłużaczy nie jest zalecane, ponieważ mogą się
przegrzać i spowodować zagrożenie pożarowe. Nigdy nie używaj
jednego przedłużacza do obsługi wielu urządzeń.

• Konwektor mocno się nagrzewa podczas pracy. Ryzyko poparzenia. 
Aby uniknąć obrażeń, nie dopuść do kontaktu skóry z gorącą 
powierzchnią. Użyj uchwytu, aby przesunąć urządzenie. Materiały 
łatwopalne, takie jak meble, poduszki, koce, papier, ściereczki, 
zasłony itp. należy przechowywać w odległości co najmniej 1 m od 
urządzenia.
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• Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnego innego elementu
urządzenia w wodzie lub innych płynach.

• Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
• Unikaj używania urządzenia w zapylonym otoczeniu lub w obecności 

oparów palnych (np w warsztatach lub garażach).
• Nie umieszczaj urządzenia nad lub w pobliżu innego źródła

ciepła. OSTRZEŻENIE: UNIKAJ ZAKRYWANIA URZĄDZENIA, ABY NIE 
DOPROWADZIĆ DO PRZEGRZANIA.

• Poniższy symbol sygnalizuje powyższe ostrzeżenie:

• Grzejnik konwektorowy może spowodować ryzyko pożaru, jeśli podczas 
pracy zostanie zakryty lub wejdzie w kontakt z materiałami łatwopalnymi, 
takimi jak zasłony, koce, itp. URZĄDZENIE TRZYMAĆ Z DALA OD TYCH 
MATERIAŁÓW.

• Nie wkładaj i unikaj przypadkowego wkładania jakichkolwiek przedmiotów 
do otworów wentylacyjnych lub wylotowych, ponieważ może to 
doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia grzejnika. 

• Urządzenie zawiera części, które generują łuki elektryczne i iskry. Nie
wolno go używać w obszarach potencjalnie niebezpiecznych, takich jak 
obszary narażone na ryzyko pożaru lub wybuchu, lub obszary
wypełnione substancjami chemicznymi lub wilgocią.

• Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżka, 
gdzie kratki mogą być zakryte. Podczas pracy należy zawsze ustawiać 
grzejnik na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego 
przewróceniu. Ułóż przewód w taki sposób, aby urządzenie i inne 
przedmioty nie spoczywały na nim. Nie układaj przewodu pod dywanami. 
Nie przykrywaj przewodu kocami, dywanami lub podobnymi materiałami. 
Umieść przewód z dala od ruchliwych miejsc lub w miejscu, w którym nie 
można go przypadkowo wyciągnąć. 

• Nigdy nie ustawiaj grzejnika w miejscu, w którym może wpaść do wanny 
lub innych pojemników z wodą. 

• Nigdy nie ustawiaj urządzenia na mokrej podłodze.
• W żadnym wypadku przełączniki regulacyjne nie mogą być dostępne dla 

nikogo w wannie lub pod prysznicem.
• Urządzenie grzewcze nie może być umieszczone bezpośrednio pod 

gniazdkiem elektrycznym.
• Gniazdo musi być uziemione. 
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• Nie dopuść, aby przewód elektryczny dotykał metalowej konstrukcji 
grzejnika, gdy jest gorący lub podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia 
przewodu przez wysokie temperatury. 

• Nie używaj konwektora na zewnątrz. Nie używaj konwektora przed lub w 
pobliżu otwartego okna. 

• UWAGA: Nie używaj termowentylatora ze sterownikiem ani żadnym 
innym urządzeniem zewnętrznym, które uruchamia urządzenie 
automatycznie, ponieważ może wystąpić ryzyko pożaru, jeśli 
urządzenie jest zakryte lub niewłaściwie ustawione.

• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie może wydzielać delikatny,
nieszkodliwy zapach. Zapach ten jest normalnym efektem wstępnego 
nagrzewania się wewnętrznych elementów grzejnych i nie
powinien się później powtarzać.

• Nie próbuj naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. Grzejnik 
nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub 
przemieszczenia konwektora należy wyłączyć wyłącznik i odłączyć 
wtyczkę. Zawsze odłączaj od gniazdka, gdy konwektor nie jest używany. 

• OSTRZEŻENIE: ZAWSZE WYCIĄGNIJ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA 
PODCZAS PRAC KONSERWACYJNYCH LUB PRZESUWANIA 
URZĄDZENIA. 

• Nie kładź niczego na urządzeniu; unikać umieszczania mokrej odzieży na 
grzejniku konwektorowym. 

• Wyłącz urządzenie bez nadzoru, aby zapobiec wypadkom.
• Jeżeli grzejnik konwektorowy nie jest używany przez dłuższy czas, należy 

odłączyć wtyczkę, włożyć urządzenie do opakowania i przechowywać w 
suchym, przewiewnym miejscu. 

• Upewnij się, że wlot/wylot powietrza nie znajduje się w pobliżu ścian lub 
zasłon, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć zatykania grzejnika i 
ograniczania jego wydajności. 

• Jeśli podczas korzystania z grzejnika konwektorowego usłyszysz 
nietypowy dźwięk lub wykryjesz nietypowy zapach, natychmiast przerwij 
jego użytkowanie i odłącz od prądu. 

• Nie narażaj osób starszych lub dzieci na ciągły przepływ powietrza.
• Nie używać grzejnika, jeśli został uszkodzony lub upuszczony. 
• Grzejnik należy zawsze używać z zamocowanymi nóżkami. Nie używaj 

żadnych innych nóżek poza dostarczonymi z produktem. 
OSTRZEŻENIE: WŁĄCZNIK WŁĄCZ/WYŁĄCZ NIE JEST JEDYNYM 
ŚRODKIEM DO ODŁĄCZENIA ZASILANIA. ZAWSZE WYCIĄGNIJ 
WTYCZKĘ Z GNIAZDA PODCZAS CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH, 
PODCZAS PRZESUWANIA PANELU LUB GDY NIE JEST UŻYWANY. 
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OPIS ELEMENTÓW

INSTALACJA URZĄDZENIA

Grzejnik konwektorowy może być używany na podłodze, po zamontowaniu nóżek, lub alternatywnie można go zamontować 
na ścianie za pomocą dostarczonych akcesoriów. 

A. Przenośne urządzenie podłogowe: jak zamontować nóżki.
Grzejnik konwektorowy pakowany jest bez nóżek. Dlatego należy je zmontować przed użyciem urządzenia. 
Zamontuj nóżki jak pokazano na rysunku i ustaw urządzenie w pozycji pionowej. Ustaw urządzenie na płaskiej, 
stabilnej powierzchni i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Przełącznik Włącz/Wyłącz 
2. Wspornik_tylny
3. Panel_kontrolny
4. Przedni_panel
5. Nóżki
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1. Odwróć urządzenie do góry nogami. 2. Włóż nóżki. Dłuższa część 
musi znajdować się z tyłu 
urządzenia.

3. Dokręć nóżki nakrętkami motylkowymi.

B. Montaż na ścianie: Jak zamontować urządzenie na ścianie.
Opakowanie grzejnika konwektorowego zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do montażu naściennego.
Aby zamontować na ścianie, wykonaj następujące czynności. Urządzenie posiada już zamontowany wspornik 
z tyłu produktu, zdejmij go z urządzenia, wykonując następujące czynności:
1. Odkręć dwie śruby znajdujące się w górnej części dwóch pionowych elementó wspornika ściennego.
2. Wyciągnij wspornik ścienny, naciskając górną część dwóch pionowych elementów wspornika ściennego.
3. Zdejmij całkowicie wspornik ścienny z konwektora.
Po zdjęciu wspornika wykonaj następujące czynności (rysunek poniżej): 

C. Umieszczając uchwyt przy ścianie, zaznacz ołówkiem na ścianie punkty, w których należy wywiercić otwory na 
kołek. Przestrzegaj minimalnych odległości grzejnika konwektorowego od ścian.

D. Wywierć w ścianie otwory o średnicy 8 mm i włóż kołek.
E. Przymocuj wspornik do ściany i przykręć dostarczone śruby do kołka.
F. Ustaw urządzenie prosto, tak aby otwory były wyrównane ze wspornikiem i włóż części wspornika do otworów z 

tyłu w górnej części urządzenia. Upewnij się, że grzejnik jest mocno zaczepiony do wspornika, delikatnie go 
pociągając.

G. Mocno dokręć śruby w górnej części urządzenia. 
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Upewnij się, że grzejnik konwektorowy jest umieszczony co najmniej 30 cm od podłogi i zachowana jest odległość 
od ścian i przedmiotów, jak pokazano na poniższym rysunku:  

PANEL STEROWANIA

DOTYKOWY PANEL STEROWANIA NA URZĄDZENIU

KONTROLKI NA PANELU PRZYCISKI NA PANELU

① Czuwanie: on/off
② Tryb grzania
③ Funkcja otwartego okna
④ Tryb komfort
⑤ Tryb ECO
⑥ Timer

Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka sieciowego (230-240V / 50-60Hz).
Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, co oznacza, że grzejnik jest gotowy do użycia. 

Na panelu sterowania zapali się kontrolka        .
Następnie naciśnij przełącznik ON/OFF znajdujący się z boku urządzenia i przesuń przycisk do pozycji I, aby włączyć 
urządzenie. Jeśli natomiast chcesz wyłączyć konwektor, przekręć przycisk do pozycji O. 

Czuwanie

Tryb grzania

Funkcja otwartego okna

Przycisk +

Przycisk -

Timer 
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WŁĄCZ/WYŁĄCZ - PRZYCISK TRYBU CZUWANIA 
Po podłączeniu kabla zasilającego i włączeniu urządzenia za pomocą bocznego przycisku zasilania, naciśnij ten przycisk 
na panelu sterowania, aby włączyć termowentylator. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie.  

PRZYCISK TIMERA ORAZ USTAWIENIA TYGODNIOWE 
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby wybrać ustawienie timera i tygodnia. Na 
wyświetlaczu pojawi się „d”, a następnie naciśnij klawisze + i - , aby wybrać dni tygodnia w następującej kolejności: 

1 Poniedziałek
2 Wtorek
3 Środa
4 Czwartek
5 Piątek
6 Sobota
7 Niedziela

Naciśnij przycisk aby potwierdzić żądany dzień i ustawić godzinę, na wyświetlaczu pojawi się 

Naciśnij        i         aby ustawić minuty a następnie naciśnij          aby potwierdzić. 

Uwaga: Jeśli zasilanie zostanie odłączone, programowanie tygodniowe i timer zostaną zresetowane do ustawień 
fabrycznych. 

PRZYCISK TRYBU GRZANIA
Naciśnij ten przycisk na panelu sterowania, aby aktywować tryby ogrzewania w następującej kolejności: 

-

-

Tryb Comfort: Naciśnij przycisk        i         aby ustawić temperaturę od 5°C do 35°C.

Tryb ECO: Naciśnij przycisk        i         aby ustawić temperaturę od 1°C do 31°C. 

   

-  Tryb anti-frost (przeciw-zamrożeniowy): Docelowa temperatura to 7°C. Temperatura nie może być zmieniona. 

- P1/P2/P3 Wstępnie ustawiony program grzewczy
- Uwaga: Jeśli ustawienie zegara i dnia nie zostało zakończone, przy pierwszym wejściu do ustawień programu P1/P2/
P3 wymagane jest wcześniejsze ustawienie dnia i zegara.

  P1: (Poniedziałek-Niedziela) Program nieregulowany   

 P2:(Poniedziałek-Piątek) Program nieregulowany  

Następnie naciśnij           i           przyciski aby wybrać godzinę, następnie naciśnij              przycisk aby 
potwierdzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się
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P2 :(Sobota-Niedziela) Program nieregulowany  

 P3: (Poniedziałek-Piątek) Program regulowany 

  P3:(Sobota-Niedziela) Program regulowany 

- P3 ustawienia programu regulowanego

1. W trybie P3, naciśnij          przez 3 sekundy aby wejść w ustawienia dzienne.

2. Wyświetli się ekran           , naciśnij         i        , aby wybrać z                     (poniedziałek-niedziela). Naciśnij           , aby 
potwierdzić i wprowadzić ustawienie godziny.

3. Na ekranie pojawi się           , naciśnij        i        , aby ustawić od 00-23. Naciśnij         , aby wybrać tryb ogrzewania na 
każdą godzinę (tryb Comfort         lub        tryb ECO)

4. Powtarzaj operację, aż wypełnisz harmonogram dla każdej godziny i każdego dnia.
Uwaga: Po ustawieniu trybu ogrzewania na godzinę 23, naciśnij        , aby powrócić do ustawienia dnia.
Uwaga: gdy na ekranie pojawi się        , naciśnij        , aby zakończyć wszystkie ustawienia, wyświetlając           .

FUNCKJA OTWARTEGO OKNA

Naciśnij         jeden raz, a kontrolka         zaświeci się. Jeśli funkcja otwartego okna jest aktywna, lampka kontrolna         
miga i urządzenie przestaje grzać.
Naciśnij         ponownie, aby wyjść z funkcji otwartego okna i wrócić do poprzedniego trybu pracy. 

PRZYCISK WYŁĄCZENIA CZASOWEGO

Naciśnij         jeden raz, lampka kontrolna         zaświeci się, a na ekranie zacznie migać „0 H”. Naciśnij         i         , 
aby ustawić timer od 0-24 godzin. Naciśnij         ponownie, aby potwierdzić ustawienie. 
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KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

  UWAGA: PRZED CZYSZCZENIEM LUB PRZEPROWADZANIEM JAKICHKOLWIEK KONSERWACJI ZAWSZE
ODŁĄCZ URZĄDZENIE Z GNIAZDKA. WAŻNE: NIE WOLNO ZANURZAĆ GRZEJNIKA W WODZIE.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia
Wyłącz urządzenie i odłącz je przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia.
Użyj miękkiej szmatki, aby usunąć kurz z produktu.
Jeśli to nie wystarczy, użyj miękkiej szmatki zwilżonej wodą i neutralnym detergentem w temperaturze poniżej 50 °C. 
Pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.
Nie używaj żrących detergentów ani rozpuszczalników, takich jak benzyna. Nie myj urządzenia wodą. Do czyszczenia 
urządzenia nie używaj olejów, substancji chemicznych ani innych przedmiotów, które mogą uszkodzić powierzchnię. Za 
pomocą odkurzacza usuń kurz z kratek wlotu/wylotu powietrza.

SKŁADOWANIE 
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać razem z niniejszą instrukcją w oryginalnym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.
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Tabela 2
WYMAGANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNYCH LOKALNYCH OGRZEWACZY POWIERZCHNI
Załącznik II – Wymogi dotyczące ekoprojektu – Wymagania dotyczące informacji o produkcie – ROZPORZĄDZENIE 
KOMISJI (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 

Identyfikator(y) modelu: FANCY 

Opis Symbol  Wartość Jednostka Opis Jednostka

Moc grzewcza Rodzaj dopływu ciepła, tylko w przypadku elektrycznych 
akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
(należy wybrać jeden) 

Nominalna moc grzewcza Pnom 1,40 kW Ręczna regulacja grzania, ze
zintegrowanym termostatem

[nie] 

Minimalna moc grzewcza
(orientacyjna)

Pmin 1,40 kW Ręczne sterowanie ogrzewaniem z informacją o 
temperaturze pokojowej i/lub zewnętrznej

[nie] 

Maksymalna ciągła
moc grzewcza

Pmax,c 1,40 kW Elektroniczne sterowanie grzaniem z informacją 
zwrotną o temperaturze pokojowej i/lub
zewnętrznej.

[nie] 

Dodatkowe zużycie
energii elektrycznej

Moc grzewcza wspomagana wentylatorem [nie] 

Przy nominalnej mocy
grzewczej

elmax NA kW Rodzaj regulacji mocy cieplnej/temperatury
pomieszczenia (wybierz jeden)

Przy minimalnej mocy
grzewczej

elmin NA kW jednostopniowa moc grzewcza i brak
regulacji temperatury w pomieszczeniu

[nie] 

W trybie czuwania elsb 0,0004 kW Co najmniej dwa ręczne stopnie, bez
regulacji temperatury w pomieszczeniu

[nie] 

z mechanicznym termostatem kontrolującym 
temperaturę w pomieszczeniu

[nie] 

z elektroniczną regulacją temperatury
w pomieszczeniu [nie] 

elektroniczna regulacja temperatury w
pomieszczeniu plus zegar dobowy

[nie] 

elektroniczna regulacja temperatury w
pomieszczeniu plus zegar tygodniowy

[tak] 

regulacja temperatury w pomieszczeniu
z detekcją obecności

[nie] 

regulacja temperatury w pomieszczeniu, 
z wykrywaniem otwartego okna

[tak] 

z opcją kontroli z odległości [nie] 

z adaptacyjną kontrolą startu [no] 

z ograniczeniem czasu pracy [tak] 

z czujnikiem temperatury z czarnego szkła [nie] 

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (urządzenie przenośne)            ηS(%) 38 

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (urządzenie stacjonarne)             ηS(%) 39 

Dane kontaktowe : ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - 
www.argoclima.com 

Inne opcje sterowania (możliwy wielokrotny wybór)
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Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
Po zakończeniu okresu eksploatacji tego sprzętu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Musi być dostarczony do 
specjalnych lokalnych punktów zbiórki odpadów komunalnych lub do sprzedawcy świadczącego tę usługę. Utylizacja sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oddzielnie pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego wynikających z niewłaściwej utylizacji oraz umożliwia odzyskiwanie i recykling jego elementów w celu uzyskania 
znacznych oszczędności energii i zasobów. W celu podkreślenia obowiązku oddzielnej utylizacji tego sprzętu, produkt jest 
oznaczony przekreślonym koszem na śmieci. 

 www.argoclima.com 




