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Przed użyciem należy koniecznie dokładnie 

przeczytać niniejszą instrukcję obsługi
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Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu pojemnika na śmieci HENDI. W celu jak największej satysfakcji z użytkowania produktu, 
prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją użytkowania. 

1. OBSŁUGA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

• Pojemniki na śmieci są przeznaczone tylko i wyłącznie 

do przechowywania odpadów. 

• Miejsce, w którym znajdują się pojemniki na 

śmieci powinno być higieniczne. Należy pamiętać 

o częstym opróżnianiu pojemników na śmieci aby 

zapobiec powstawaniu przykrych zapachów oraz 

zapobiec możliwości żerowania gryzoni. 

• Przy użytkowaniu pojemników na śmieci nale-

ży zwrócić szczególną uwagę aby pojemniki nie 

znajdowały się w zawilgoconym środowisku. 

Stały kontakt kosza z wilgocią może przyczynić 

się do powstawania nalotów na powierzchni stali 

oraz powstawania rdzy. 

• Każde uszkodzenie mechaniczne (wgniecenie, 

rysy) pojemnika może skutkować odroczonym 

w czasie powstawaniem rdzy. 

• Pojemnik na śmieci powinien być wypełniony od-

padami maksymalnie w ¾ pojemności. Ułatwi to 

jego opróżnianie. 

• Zaleca się używanie worków na śmieci. Bezpo-

średni kontakt pojemnika z odpadami wilgotnymi 

lub chemicznymi może skutkować zniszczeniem 

powierzchni pojemnika. 

• Kosze, które są przeznaczone do użytku ze-

wnętrznego nie mogą być narażone na kontakt 

ze środkami służącymi do rozpuszczania lodu 

produkowanymi na bazie soli. 

• Kosze Eko – pojemników do segregacji odpadów 

selektywnych należy używać zgodnie z ich prze-

znaczeniem – należy zwrócić uwagę na naklejki 

informujące znajdujące się na koszach i segre-

gować odpady zgodnie z instrukcją. Odpady w ko-

szach Eko umieszczamy przez otwór w pokrywie 

lub przez podniesienie pokrywy nie posiadającej 

otworu.

• Kosze pedałowe z kubłem wewnętrznym – Kosze 

pedałowe przeznaczone są tylko i wyłącznie do 

użytku wewnętrznego. Pokrywa kosza pedało-

wego uruchamiana jest przez naciśnięcie przyci-

sku znajdującego się w dolnej części kosza. Jeśli 

po naciśnięciu przycisku pokrywa nie zmienia po-

zycji należy podnieść pokrywę kosza ręką i popra-

wić ułożenie kubła wewnętrznego, tak aby meta-

lowy uchwyt kubła znajdował się w tylnej części 

kosza. UWAGA! Nie należy używać zwiększonej 

siły przy naciskaniu przycisku pedałowego jeśli 

pokrywa jest zablokowana. Spowoduje to jedynie 

uszkodzenie mechanizmu pedałowego. 

• Kosz z popielnicą – podczas użytkowania kosza 

z popielnicą  należy zwrócić szczególną uwagę 

aby wyrzucane niedopałki były ugaszone. Kosze 

z popielnicą należy stawiać w miejscach oddalo-

nych od materiałów łatwopalnych oraz chemika-

liów. Aby opróżnić pojemnik z niedopałkami na-

leży usunąć pokrywkę kosza i odwrócić pojemnik 

tak, aby zawartość znalazła się w dolnej części 

kosza. Po opróżnieniu pojemnika należy założyć 

pokrywkę. UWAGA! Pod żadnym pozorem nie na-

leży opróżniać pojemnika jeśli znajdują się w nim 

nieugaszone niedopałki. 

• Kosze z czaszą – Kosze z czaszą posiadają pokry-

wę - czaszę z uchylną klapką. Przy umieszczaniu 

odpadów w koszach posiadających czaszę należy 

przytrzymać klapkę jedną ręką. Klapka posiada 

mechanizm sprężynowy, który utrudnia wycią-

gnięcie odpadu, jak również ręki, jeśli klapka nie 

jest przytrzymywana (zablokowana) drugą ręką.  

• Użytkowanie przez dzieci – UWAGA! Kosz nie jest 

zabawką! Ze względu na możliwość uszkodzenia 

ciała (skaleczenie, przyciśnięcie i tym podobne) 

lub połknięcie małych elementów zabrania się 

użytkowania pojemników na śmieci przez dzie-

ci. Nie należy umieszczać pojemników na śmieci 

w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci 

ze względu na możliwość dostania się odpadów 

do ich układu pokarmowego.
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2. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Pojemniki oraz ich elementy wykonane ze sta-

li nierdzewnej polerowanej i satynowanej – po-

wierzchnię należy czyścić miękką szmatką lub 

gąbką nasączoną preparatem do pielęgnacji stali 

nierdzewnej. Po umyciu wytrzeć suchą szmatką 

aby zapobiec powstawaniu plam. 

• Pojemniki oraz ich elementy lakierowane – po-

wierzchnię należy myć miękką szmatką lub gąb-

ką nasączoną płynem lub żelem do mycia naczyń. 

Po umyciu wytrzeć suchą szmatką aby zapobiec 

powstawaniu plam. 

3. GWARANCJA ORAZ OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

• Producent udziela gwarancji na pojemniki na 

śmieci na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. 

• Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest okazanie 

dowodu zakupu.

• Gwarancją są objęte: powstałe z winy producenta 

– uszkodzenia mechanizmów, uszkodzenie po-

włoki (blach, lakier)

• Gwarancją nie są objęte: powstałe z winy użytkow-

nika uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, rysy) 

i chemiczne, siły przyrody i zdarzenia losowe.

• W czasie trwania gwarancji pojemnika na śmieci, 

w którym ujawniła się wada, producent usunie 

wadę produktu po rozpatrzeniu reklamacji 

w Zakładzie Produkcyjnym. Reklamujący powi-

nien dostarczyć wadliwy produkt bezpośrednio 

do placówki handlowej, w której czajnik został 

nabyty (nie do producenta). 

• Utrata praw gwarancyjnych następuje w przypad-

ku: przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokony-

wanych przez użytkownika, celowego uszkodze-

nia pojemnika na śmieci, braku dowodu zakupu.

• Użytkowanie pojemnika na śmieci niezgodne 

z przeznaczeniem spowoduje utratę gwarancji.

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno 

utylizować razem z odpadami komunalnymi, tyl-

ko należy odstawić do punktu odbioru odpadów. 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za odstawie-

nie wycofanego z użytkowania produktu do punk-

tu utylizacji. Nieprzestrzeganie tej zasady może 

być karane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi utylizacji odpadów. Jeśli urządzenie 

wycofane z użytkowania jest poprawnie odebra-

ne jako osobny odpad, może zostać przetworzone 

i zutylizowane w sposób przyjazny dla środowi-

ska, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko 

i zdrowie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczą-

cych dostępnych usług w zakresie odbioru od-

padów, należy skontaktować się z lokalną fi rmą 

odbierającą odpady albo sklepem, w którym zaku-

piono urządzenie. Producenci i sprzedawcy nie po-

noszą odpowiedzialności za ponowne przetwarza-

nie, obróbkę i utylizację odpadów, ani bezpośrednio 

ani za pośrednictwem systemu publicznego.
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