
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA GRZEJNIKÓW SPACE HEATERS 
 

Prawo zezwala na korzystanie z grzejników i wiele osób je używa, niemniej Straż Pożarna w Chicago NIE POLECA używania 
grzejników, bowiem stanowią pewne niebezpieczeństwo. Jeśli masz grzejnik typu space heater lub myślisz o jego kupnie, Straż 
Pożarna w Chicago podaje następujące informacje, istotne dla bezpieczeństwa. 



BEZPIECZEŃSTWO I GRZEJNIKI 
 

• Upewnij się, że czujniki dymu i czadu działają. 
• Nigdy nie używaj sprzętu, spalającego jakiekolwiek paliwo, bez właściwej wentylacji. Palące się paliwo (np. nafta, węgiel, 

propan) wydziela trujące opary. 
• Upewnij się, że grzejnik jest sprawny. Wszystkie grzejniki wymagają regularnych przeglądów i czyszczenia. Brudny lub 

zaniedbany grzejnik może grozić pożarem. 
• Używaj właściwego dla danego grzejnika paliwa.  
• Nie przechowuj nafty, benzyny lub innych łatwopalnych płynów w domu. 
• Używaj właściwego pojemnika do przechowywania łatwopalnych płynów. 
• Grzejniki powinny znajdować się co najmniej 3 stopy od wszelkich łatwopalnych przedmiotów (np. ubrań, zasłon, łóżek) i 

ścian.  
• Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pomieszczeniu z grzejnikiem typu space heater. 
• Nie pozwalaj małym dzieciom zbliżać się do grzejników, zwłaszcza, kiedy mają na sobie koszule nocne, które mogą być 

wciągnięte do grzejnika i zapalić się. 
• Jeśli używasz grzejnika elektrycznego, upewnij się, że masz w domu właściwe przewody elektryczne. Nie przeładowuj 

instalacji elektrycznej. Staraj się nie używać zwykłych przedłużaczy, tylko używaj takich, które mają korki. 
 

Nigdy nie przekraczaj mocy gniazdka elektrycznego. 
 

• Nigdy nie przykrywaj dywanem lub meblem kabla do grzejnika. Kabel może się przegrzać i zapalić. 
• Staraj się nie używać elektrycznych grzejników w łazience. Nigdy nie dotykaj elektrycznego grzejnika, kiedy jesteś mokry. 
• Kiedy dolewasz nafty do grzejnika, staraj się nie przelać. Jeśli nafta jest zimna, rozszerzy się przy podgrzaniu i może zalać 

grzejnik. To może spowodować płomienie. 
• Nigdy nie dolewaj nafty do palącego się grzejnika. 
• Wyłącz grzejnik lub zmniejsz ogrzewanie przed pójściem spać. 
• Kiedy używasz grzejnika na paliwo, otwórz okno, aby uzyskać odpowiednią wentylację. 
• Używaj tylko grzejników, które spełniają warunki bezpieczeństwa. Grzejniki te powinny mieć nalepki z U.I. lub A.G.A. 

poświadczeniem. 


