
GRZAŁKI Z UKŁADAMI STEROWANIA - ZAŁĄCZANIE BEZPIECZNIKA TERMICZNEGO
HEATING ELEMENTS WITH THERMOSTAT - THERMAL SAFETY SWITCH OUT TURNING ON
HEIZELEMENTEN MIT THERMOSTAT  - THERMOSCHUTZSCHALTER EINSCHALTEN
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W PRZYPADKU GDY 

IF 

WENN DAS WASSER

woda w zbiorniku jest ogrzewana za pomocą 
zewnętrznego źródła ciepła i temperatura wody użytkowej nadmiernie 
wzrośnie może dojść do załączenia się bezpiecznika termicznego 
którego zadaniem jest odcięcie dopływu prądu do grzałki gdy nie zadziała 
termostat - bezpiecznik jest nie samoczynnym i należy go ręcznie załączać.

W sytuacjach gdy ogrzewamy wodę tyko grzałką elektryczną i bezpiecznik 
załączył się co najmniej dwa razy w krótkim okresie czasu należy wezwać 
serwis celem wymiany termostatu. 

the water in the tank is heated by an external heat source and 
the temperature of water over excessively increases may be to attach 
a thermal fuse whose task is to cut off the electricity power supply 
to the heating element during failure of thermostat - the fuse is not 
automatic and must be manually attach.

In situations where we heat water only by electric heating element and 
thermal fuse will be attach at least two times in a short period of time it 
is necessary to called service for replacement of the thermostat.

 in dem Tank durch eine externe Wärmequelle erwärmt 
wird, und die Temperatur des Wassers über übermäßig zu sein, kann 
befestigen eine thermische Sicherung, deren Aufgabe es ist, 
den Strom Stromversorgung zu unterbrechen bei Ausfall des Thermostats 
an das Heizelement - ist die Sicherung nicht durch automatisch und 
manuell anhängen werden.

In Situationen, wo wir das Wasser nur durch elektrisches Heizelement 
erwärmen und Thermosicherung wird mindestens zwei Mal in kurzer 
Zeit nicht hängen Się es Soll heißen Service notwendig 
des Thermostats für Ersatz.
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Podczas wciskania powinien być odczuwalny przeskok / kliknięcie
During pressing should be noticeable jump / click
Beim Pressen sollte bemerkbar Sprung / Klick sein

Podważyć i wyciągnąć pokrętło
(np. za pomocą płaskiego śrubokrętu),

Lift and pull out the knob 
(eg. Using a flat screwdriver)

Heben und Ziehen Sie den Knopf 
(zB. Mit einem flachen Schraubendreher)
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Wciśnij bezpiecznik (czerwony prostokąt) 
za pomocą tępego przedmiotu.

Push the fuse (red rectangle) by using a blunt object.

Schieben Sie die Sicherung (rotes Rechteck) 
durch einen stumpfen Gegenstand.
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