
 
 

         
 

 

 
 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO 
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USER GUIDE 

 

 

TERMOVENTILADOR CERÁMICO PORTÁTIL 
PORTABLE CERAMIC FAN HEATER 

TVC 

 
 
 

 
MODELOS / MODELS 

TVC-1500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez. 

Please read these instructions carefully before installing or using this appliance for the first time. 
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1.- WARNING Please read these instructions before installing or using this appliance for the first time. 
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• Gwarancja na grzejnik nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem którejkolwiek z 
tych instrukcji. Instrukcje powinny być przechowywane do wglądu w przyszłości. Ten przewodnik musi być 
przechowywany i przekazywany każdemu nowemu właścicielowi. 

• Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych 
możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały 
nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym 
zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być 
wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

• Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat włączają/wyłączają urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono 
umieszczone lub zainstalowane w zamierzonej normalnej pozycji roboczej i otrzymały nadzór lub instrukcję 
dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 
lat do mniej niż 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać konserwacji 
użytkownika. 

• Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z daleka, chyba że są stale nadzorowane. 

• Sprawdź, czy napięcie na etykiecie znamionowej pasuje do zasilacza. 

• Używanie grzejników jest zabronione w każdym obszarze, w którym występuje obecność gazów, materiałów 
wybuchowych lub przedmiotów łatwopalnych. 

• Nie używaj tego grzejnika do suszenia ubrań. Nie zakrywaj tego grzejnika ani nie pozostawiaj na nim 
przedmiotów. 

• Ani kabel zailający, ani żaden inny obiekt nie może wchodzić w kontakt z gorącą jednostką. Nie 
zakrywaj tego grzejnika w żadnym momencie. 

• Wylot powietrza z grzejnika termicznego i wlot powietrza są zapewnione w celu zapewnienia 
najbardziej wydajnej pracy urządzenia. Chronią również grzejnik przed przegrzaniem; w związku z tym 
ważne jest, aby w żadnym momencie nie były one zakryte. 

• Grzejnik ten należy wyłączyć przy wyłączniku izolującym przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac 
naprawczych. 

• Grzałka nie powinna być używana tuż pod gniazdkiem elektrycznym. 

• Urządzenie musi być używane w taki sposób, aby nikt korzystający z wanny lub prysznica nie mógł dotknąć 
elementów sterujących. 

• Nagrzewnica jest wyposażona w elastyczny kabel o wymiarach 3 x 1,00 mm² do podłączenia elektrycznego. Może 
być stosowany do podłączenia grzejnika do stałego okablowania lokalu za pomocą odpowiedniej skrzynki 
przyłączeniowej umieszczonej obok grzejnika. 

• Jeśli elastyczny kabel zasilający do tego urządzenia jest uszkodzony, można go wymienić tylko w uznanym przez 
producenta warsztacie naprawczym, ponieważ niezbędne są specjalne narzędzia. 

• Wszystkie modele są dostarczane z wycięciem przerwania elektrycznego. Spowoduje to wyłączenie grzejnika, jeśli 
z jakiegokolwiek powodu przegrzeje się. Jeśli wycięcie działa, wyłącz grzejnik i usuń przyczynę przegrzania. 
Wycięcie zostanie zresetowane automatycznie. 

• Obecność cząstek dymu, kurzu i innych zanieczyszczeń może z czasem odbarwić ściany i powierzchnie wokół 
grzejnika. 

• UWAGA - Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i powodować oparzenia. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na obecność dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania. 

• To urządzenie jest przenośnym grzejnikiem. Urządzenie nie może być przymocowane do ściany. 

• Nie używać na zewnątrz. 

• Nie umieszczaj grzejnika na dywanach o bardzo głębokim stosie. 

• Zawsze upewnij się, że grzejnik jest umieszczony na twardej, równej powierzchni. Upewnij się, że grzejnik nie 
jest umieszczony blisko zasłon lub mebli, ponieważ może to stanowić zagrożenie pożarowe. Odległość do przodu 
między przednią kratką powietrzną a przedmiotami musi wynosić co najmniej 65 cm. Z tyłu urządzenie musi być 
przezroczyste dla dopływu powietrza. 

• Zawsze odłączaj grzejnik podczas przenoszenia go z jednego miejsca do drugiego. 

• Nie używaj tego grzejnika z programatorem, timerem lub innym urządzeniem, które włącza grzejnik 
automatycznie, ponieważ istnieje zagrożenie pożarowe, jeśli grzejnik jest zakryty lub umieszczony nieprawidłowo. 

•  
 

PL: OSTRZEŻENIE:  Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywaj grzejnika. 
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2.- USING THE HEATER 
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Grzanie Pzełącznik 
Termostat kontroli temperatury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdź bezpieczny stan urządzenia przed użyciem. 

 

• Urządzenie jest w dobrym stanie i nie ma widocznych wad. 

• Wszystkie części urządzenia są mocno przymocowane. 

• Przełącznik zasilania urządzenia znajduje się w pozycji WYŁĄCZONEJ przed podłączeniem grzałki do 
zasilania. 

 

Włączanie grzałki 
Ustaw przełącznik mocy grzewczej i termostat regulacji temperatury w następujący sposób: 

 
 

Moc grzewcza 
  Ustaw przełącznik obrotowy mocy grzewczej w żądanej pozycji: 

• Wyłącznik obrotowy włączony [ ]: Niższa moc grzewcza (750W) 
• Przełącznik obrotowy włączony [ ]: Większa moc grzewcza (1500 W) 

 

Regulacja temperatury 
     Ustaw przełącznik obrotowy w pozycji między MIN i MAX: 

• Przełącznik obrotowy w lewo (MIN): Niższa temperatura w pomieszczeniu 
• Przełącznik obrotowy w prawo (MAX): Wyższa temperatura w pomieszczeniu 

 

Po osiągnięciu żądanej temperatury dmuchawa wyłącza się automatycznie. Aby zwiększyć temperaturę w 
pomieszczeniu, obróć regulator obrotowy dalej w prawo. 
 
     Wentylacja bez ciepła 

• Obróć termostat regulacji temperatury w prawo 

• Ustaw przełącznik zasilania grzewczego na [ ]. 
• Urządzenie wentyluje się nieogrzewanym powietrzem. 

 

Wyłączanie 
    Ustaw przełącznik zasilania grzewczego w pozycji [OFF]. 

 

 
 
Uwaga: Urządzenie jest dostarczane z przełącznikiem wywrotowym. W przypadku, gdy aparat spadnie o świcie, 
przełącznik przewrotny automatycznie wyłączy grzejnik. 
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3.- CLEANING AND MAINTENANCE 
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Nagrzewnice nie precyzyjnie wykonują żadnej specjalnej konserwacji zapewniającej komfort termiczny podczas 
dużych okresów. Wyczyść kurz suchą, miękką szmatką tylko wtedy, gdy urządzenie jest odłączone i zimne. 

Nie używaj rozpuszczalników ani produktów ściernych do czyszczenia. 
 

 
Ten nagrzewnica została wyprodukowana w ramach systemu gwarantowanej jakości przy użyciu procesów przyjaznych 
dla środowiska. 
Proszę zabrać nagrzewnice do czystego punktu po zakończeniu ich okresu użytkowania, aby poddać recyklingowi ich 
materiały we właściwy sposób. 

 

 
4.-   DANE TECHNICZNE 

 
 

Model TVC - 1500 

Moc 1500 W 

Poziom mocy 2 niveles (1500 / 750 W) 

Szerokość 18,8 cm 

Głębokość 17,1 cm 

Wysokość 23 cm 

Waga 1,4 kg 

Napięcie 220 - 240 V  

Izolacja  Class II 

Przycisk Tip Over Tak 

 
5.- PRODUCT FICHE 

 
 

Prze
dmi
ot 

Symbol 
Wartość 

Jednos
tka TVC - 1500 

Moc cieplna  

Nominalna moc cieplna Pnom 1,5 kW 

Minimalna moc cieplna  Pmin 0,75 kW 

Maksymalna ciągła moc cieplna  Pmax,c 1,5 kW 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne  

Przy nominalnej mocy cieplnej  elmax 0,000 kW 

Przy minimalnej mocy cieplnej  elmin 0,000 kW 

W trybie gotowości  elSB <0,0005 kW 

 

Prze
dmi
ot 

Warto
ść 

Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu  

Z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu z termostatem Tak 

 

 
Dane kontaktowe 

ELNUR, S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 – Algete (Madrid), Spain 

 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla elektrycznego 
przenośnego miejscowego ogrzewacza pomieszczeń. 
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El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales 

del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. 

Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas 

para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para 

obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de 

su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Estas disposiciones 

solamente son válidas en los países miembros de la UE. 

 
 

Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad z 
gospodarstw domowych. Zamiast tego przekazuje się je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Upewniając się, że ten produkt jest prawidłowo utylizowany, pomożesz zapobiec 
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby 
być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, usługą usuwania 
odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Instrukcje te obowiązują tylko w 
państwach członkowskich UE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

ELNUR S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 Algete - Madrid 

 
Tfno. Atención al Cliente: 

+34 91 628 1440 

 

 
www.elnurgabarron.es 

www.elnurgabarron.com 

www.elnur.co.uk 
 
 

 

 
 
 

 
Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. 

As a part of the policy of continuous product improvement Elnur, s.a. reserves the right to alter specifications without notice. 
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