Nowa generacja nagrzewnic
NXG

Instrukcja obsługi
dla modeli
6, 9, 15 i 20 kW
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Nagrzewnice NXG, modele
5 – 9 – 15 – 20 kW
Podłączenie
Podłącz nagrzewnicę do zasilania używając kabla będącego na wyposażeniu nagrzewnicy.
Nie umieszczaj nagrzewnicy bezpośrednio pod gniazdem zasilającym!

Włączanie
Podłącz wtyczkę do gniazda zasilającego i włącz nagrzewnicę

Sterowanie
Panel kontrolny wyposażony jest w wyświetlacz i dwa przełączniki:
przełącznik wyboru wartości góra/dół (Up/Down adjustment) oraz
przełącznik wyboru funkcji (Function selector)

Funkcje
”Off”- wyłaczona

Nagrzewnica jest wyłączona. Mała czerwona dioda
na wyświetlaczu świeci informując o podłączeniu
nagrzewnicy do zasilania.

”Power kW”
Ustawienia podziału
mocy
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6

0

3

6 kW

9

0

6

9 kW

15

0

9

15 kW

20

0

10

20 kW

”Temp. Max 350C”,
ustawienia termostatu

wybrana temperatura może zostać ustawiona w
przedziale od temperatury otoczenia do maksymalnie 35
st. Celsjusza.

Uwaga!

Podczas pracy urządzenia w trybie grzania do wybranej
temperatury, wyświetlane cyfry migają. Po jej osiągnięciu
cyfry świecą światłem ciągłym. Jeśli wybrana
temperatura jest niższa od temperatury otoczenia,
nagrzewnica nie rozpocznie pracy dopóki temperatura
otoczenia nie spadnie poniżej wybranej temperatury.
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Delay start/Odroczony start jest funkcją umożliwiającą użytkownikowi
zaprogramowanie włączenia urządzenia odroczonego nawet o 99 godzin..
Delay stop/Odroczone wyłączenie jest funkcją umożliwiającą
użytkownikowi odroczenie wyłączenia nagrzewnicy nawet do 99 godzin.
Uwaga: nie jest możliwe jednoczesne zaprogramowanie działania
dwóch funkcji: Delay start wraz z Delay Stop. Możliwe jest
zaprogramowanie tylko jednej z nich: Delay start lub Delay stop.

Post vent./Wychładzanie funkcja umożliwia (ustawienia od 1 do 9 minut)
wychłodzenie nagrzewnicy przed wyłączeniem. Ustawienie wartości „00”
spowoduje pracę wentylatora bez grzania.

Error/Błąd Jeśli użytkownik spróbuje wprowadzić niewłaściwe ustawienia lub jeśli
wystąpi błąd, na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Er”

Montaż stacjonarny
W przypadku montażu stacjonarnego należy postępować zgodnie z załączonymi zdjęciami.
Używać wyłącznie uchwytu naściennego typu 75421007

Konserwacja
Nagrzewnicę odłączoną od zasilania czyścić suchym, sprężonym powietrzem.

UWAGA !
Nie zakrywać- ryzyko pożaru!
Nie użytkować nagrzewnicy w pobliżu materiałów łatwopalnych!
Nie przykrywać nagrzewnicy, nie eksponować na nadmierny kurz lub wilgoć!
Nie używać na zewnątrz budynku podczas deszczowej pogody!
Nie umieszczać nagrzewnicy bezpośrednio pod gniazdem zasilającym!
Nie używać nagrzewnicy w pobliżu wanien, pryszniców lub basenów kąpielowych!
Gdy nagrzewnica nie jest używana, należy ją usunąć z pomieszczeń zagrożonych pożarem
i przechowywać w pomieszczeniu wolnym od kurzu!
Nagrzewnica może być demontowana lub naprawiana tylko przez producenta lub
wykwalifikowanego inżyniera serwisu!
Kabel zasilający może być wymieniany tylko przez producenta lub wykwalifikowanego technika serwisowego!

Gwarancja
ZACHOWAJ WAŻNĄ KARTĘ GWARANCYJNĄ WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU!
Aby uzyskać świadczenie gwarancyjne konieczne jest, przedstawienie dokumentu gwarancyjnego wraz z dowodem zakupu.

Wyprodukowana w Polsce przez
Inelco Polska Sp. z o.o.
ul. Pyrzycka 44
74-240 Lipiany
+48 578 83 90

www.inelco-heaters.com

Wyprodukowano w Polsce przez Inelco Polska Sp. z o.o.

Przewodnik montażu stacjonarnego

Umocuj uchwyt naścienny zgodnie z poniższymi zdjęciami.
Zawieś na odpowiednio umocowanych kołkach rozporowych.
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