
Instalacja grzałek łazienkowych – dodatkowe informacje 

1. Zamocuj grzejnik na ścianie 

 

 

2. Sposoby montażu grzałki w grzejniku 

 

 



3. Zamontuj grzałkę w grzejniku 

 

Po zdjęciu 2-częściowego kołnierza osłonowego głowicy wkręcamy grzałkę do grzejnika 

używając odpowiedniego klucza (nr 22). Na głowicy znajduje się specjalna uszczelka, 

umożliwiająca łatwe ustawienie obudowy w pozycji frontalnej. Zastosowana uszczelka 

stożkowa nie wymaga dokręcania ‘do oporu’. Zazwyczaj wystarczają 2 obroty, aby uzyskać 

szczelne połączenie. Po wkręceniu grzałki ponownie założyć kołnierz osłonowy. Montując 

trójnik należy zastosować załączoną uszczelkę polonitową 

4. Grzałka w grzejniku elektrycznym lub podłączonym do c.o. 

 



 

5.Podłącz grzałkę do sieci zasilającej 230V 

Gniazdo elektryczne, do którego będzie włączona grzałka, musi posiadać bolec ochronny. 
Instalację należy zlecić uprawnionemu elektrykowi. Instalacja elektryczna musi posiadać 
zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 

6. Załączenie grzałki 

Załączenie grzałki następuje poprzez obrót pokrętłem w prawo do momentu zaświecenia się 
lampki kontrolnej. Początkowy obrót pokrętła ustawia temperaturę ok. 7 stopni – punkt 
antyzamarzaniowy. Zakres regulacji: 0-65 (praca grzejnika, suszenie lub ogrzewanie). W pozycji 
lewej skrajnej grzałka jest wyłączona. Pokrętło obraca się skokowo, zapobiegając przypadkowej 
regulacji. 

UWAGA 

 Przed przystąpieniem do konserwacji obudowy należy wyłączyć wtyczkę z gniazda 

elektrycznego. Obudowę czyścić wilgotną szmatką, z dodatkiem delikatnych środków 

czyszczących. Nie stosować środków agresywnych. Bezwględnie unikać zamoczenia 

obudowy. 

 W czasie kiedy grzałka nie jest wykorzystywana należy wyłączyć ją pokręcając pokrętłem do 

oporu w lewo. 

 W przypadku niskiej temperatury użyj funkcji antyzamarzaniowej zawsze kiedy wychodzisz. 

 W przypadku stwierdzenia wadliwego działania grzałki należy wyjąć wtyczkę z gniazda 

elektrycznego i skontaktować się z instalatorem lub z producentem. 

 Przewód zasilający niewymienialny. Podłączenie typu Z. W przypadku uszkodzenia 

przewodu zasilającego grzałkę w celu naprawy należy przesłać do producenta 

 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające 

doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z 

instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich 

bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. 

 Prosimy zachować gwarancję. 

 


