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UWAGA:
Nale¿y zaznajomiæ siê z treœci¹ niniejszej instrukcji przed
rozpoczêciem eksplotacji urz¹dzenia.
Zachowaæ powinno siê instrukcjê do dalszego u¿ytku.
Zastosowanie

Nagrzewnica elektryczna jest przenoœna i przeznaczona do ogrzewania pomieszczeñ. Nagrzewnica
wyposa¿ona jest w ceramiczny element grzejny PTC, który dzia³a jak samoczynny ogranicznik, dziêki czemu
nie mo¿e ulec przegrzaniu. Ponadto jest ona wyposa¿ona w ogranicznik temperatury z samoczynnym
resetowaniem. Nagrzewnica jest atestowana do u¿ytku w pomieszczeniach suchych i mokrych i ma klasê
ochronnoœci obudowy IP 21 (odpowiada zabezpieczeniu kroploszczelnemu).
Nagrzewnica poddana zosta³a próbom bezpieczeñstwa (zgodnie z normatywem niskonapiêciowym LVD)
oraz zosta³a przetestowana zgodnie z norm¹ EMC przez Szwedzki Urz¹d Prób SEMKO. Uzyska³a te¿ atest i
oznakowanie CE.
Zakres zastosowañ: wille, gara¿e, domki letniskowe, przyczepy kempingowe, przedsionki namiotów,
pomieszczenia biurowe, altany (je¿eli nagrzewnica chroniona jest przed deszczem) itd.
Przepisy bezpieczeñstwa

• Pod³¹czenie termowentylatora do instalacji elektrycznej wy³¹cnie
poprzez gniazdo z bolcem ochronnym.
• Nie nale¿y stosowaæ nagrzewnicy w bezpoœredniej bliskoœci
natrysków, wanny k¹pielowej lub basenu p³ywackiego.
• Nie wolno umieszczaæ nagrzewnicy bezpoœrednio pod
elektrycznym gniazdkiem œciennym.
• Ustaw nagrzewnicf, na stabilnym pod³o¿u.
• Nie wolno przykrywaæ nagrzewnicy, poniewa¿ mo¿e to prowadziæ
do niebezpieczeñstwa po¿aru (patrz fot. A).
• Nale¿y ustawiaæ nagrzewnicê w taki sposób, aby nie naraziæ siê
A
na ryzyko zapalenia ³atwopalnych materia³ów.
• Niektóre czêœci nagrzewnicy ulegaj¹ silnemu nagrzaniu podczas pracy urz¹dzenia. Nale¿y dlatego unikaæ
zbli¿ania niechronionych czêœci cia³a do wylotu gor¹cego powietrza.
• Nie nale¿y nigdy wk³adaæ jakichkolwiek przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Mo¿e to wywo³aæ
powa¿ne ryzyko dotkniêcia czêœci pozostaj¹cych pod napiêciem.
• Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ w przypadku przebywania dzieci w pobli¿u nagrzewnicy.
• Je¿eli nagrzewnica u¿ywana jest na zewn¹trz budynków, nale¿y zabezpieczyæ j¹ przed opadami deszczu.
• Nale¿y zawsze wyci¹gaæ wtyczkê z gniazdka elektrycznego gdy nagrzewnica nie jest u¿ywana.
Dzia³anie

Nagrzewnica jest wyposa¿ona w prze³¹cznik mocy i termostat. Prze³¹cznik mocy ma trzy po³o¿enia: 0-Wy³.
1000W-Wentylator+” mocy. 2000W-Wentylator+pe³na moc.
Zakres pracy termostatu jest +5°C do - +40°C. Termostat uruchamia wentylator oraz wybran¹ moc gdy
potrzebne jest ogrzewanie.
Je¿eli temperatura w nagrzewnicy z jakiekolwiek przyczyny nadmiernie wzroœnie, automatyczny ogranicznik
temperatury wy³¹czy automatycznie zasilanie.
Serwis

Ka¿dy rodzaj serwisu powinien byæ wykonywany przez fachowca
Nale¿y regularnie oczyszczaæ nagrzewnicê, poniewa¿ py³ i zanieczyszczenia mog¹ spowodowaæ
niebezpieczeñstwo po¿aru. W tym celu nale¿y wykrêciæ odp. œruby i zdj¹æ górn¹ pokrywê, po czym
przedmuchaæ sprê¿onym powietrzem w odwrotnym kierunku przez element PTC. Nagrzewnica ma
wbudowany bezpiecznik typu F 10 A H 250 V (zdolnoœæ przerywania 1500 A przy 250 V~).
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