
Tłumaczenie na podstawie instrukcji 51122065  X  V5 PL 

 

Nagrzewnica 2  kW 
 PL           Instrukcja obsługi            Typ 1520 
 
Podłączenie nagrzewnicy:  
Podłącz nagrzewnicę do gniazda sieciowego. Urządzenie przystosowane jest do zasilania prądem zmiennym, o 

napięciu 230V i częstotliwości 50Hz.  

 

UWAGA! Gniazdo zasilające musi być wyposażone w bolec uziemiający. 

 

Ustawienie nagrzewnicy: nagrzewnicę należy ustawić w miejscu, w pobliżu którego nie ma materiałów łatwopalnych 

ani nie występuje zagrożenie pożarowe. Nieodpowiednie jest miejsce, w którym występuje ryzyko zalania lub 

zabryzgania wodą. Urządzenie należy ustawić w odległości minimum 15 cm od ściany, w celu zapewnienia 

właściwego przepływu powietrza.  

W przypadku mocowania urządzenia na półce (montaż naścienny) należy umocować nagrzewnice minimum 180 cm 

nad podłogą, minimum 50 cm od ścian (po bokach urządzenia) oraz co najmniej 50 cm od sufitu. Odległość pomiędzy 

ścianą, na której mocowane jest urządzenie, a tylną ścianką nagrzewnicy powinna wynosić co najmniej 15 cm. 

 

Inelco dostarcza dedykowaną półkę do montażu naściennego dla modeli od 2kW do 9 kW za odpłatnością, jako 

wyposażenie dodatkowe. 

 

Uruchomienie:  
W celu uruchomienia urządzenia należy przełącznik główny (1) ustawić na wybrany poziom mocy: 

  ½ (1 kW)  1/1 (2 kW)  0 (wyłączona) 

 
 

                                                  1      2 
Pokrętło termostatu (2) należy ustawić na żądaną temperaturę. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 

nastawiona na termostacie, urządzenie podejmie pracę rozpoczynając grzanie. Po osiągnięciu w pomieszczeniu 

temperatury nastawionej na termostacie urządzenie przestanie pracować: elementy grzejne i wentylator przestaną 

pracować. Po obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu urządzenie automatycznie rozpocznie grzanie poprzez 

włączenie elementów grzejnych i wentylatora. 

 

UWAGA! ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA: 

 Nie przykrywać nagrzewnicy - takie działanie może spowodować zagrożenie pożarowe. Chronić urządzenie 

przed nadmiarem pyłu i wilgoci. Nie ustawiać nagrzewnicy w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, natrysków czy 

basenów kąpielowych. Nie używać w pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożarowe. Nie używać 

nagrzewnicy na otwartej, nie zadaszonej przestrzeni w deszczową pogodę. Nie umieszczać urządzenia 

bezpośrednio pod gniazdem zasilającym. Naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną należy zlecać wyłącznie 

autoryzowanemu serwisowi producenta. Wymiana przewodu sieciowego może być dokonywana wyłącznie 

przez producenta lub uprawniony serwis. 

 

Konserwacja: 

Okresowo lub w zależności od stanu nagrzewnicy, należy czyścić ją strumieniem sprężonego powietrza. Jeśli 

jest to konieczne, można przetrzeć obudowę wilgotną szmatką nasączoną łagodnym detergentem. 

 

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Inelco A/S oddział w Polsce  

pod numerem telefonu  +48 91 578 83 90. 

 

Więcej informacji:  www.inelco.com.pl 

 

Gwarancja: Zachowaj dowód kupna i kartę gwarancyjną. Są to dokumenty niezbędne do skorzystania z 

uprawnień wynikających z gwarancji. 


