Skleněný topný
infrapanel
Montážní návod a návod k použití
Infračervený topný panel je vyroben ze speciálního bezpečnostního skla, které se
vyznačuje vysokou sálavostí ve zdraví prospěšném rozsahu IR-C; topný panel je
navíc tepelně izolován od zadní uzemněné kazety, takže směrem dozadu nedochází
k výrazným tepelným ztrátám.
V závislosti na velikosti mají topné panely výkon 600 W, 850 W, 1050 W.
Všechny součásti vyhovují evropským normám a každý topný panel je před expedicí
podroben zkouškám elektrické bezpečnosti.
Výhod svého infračerveného topného panelu si můžete dlouho užívat, pokud se
budete řídit následujícími zásadami:

1. Montáž

Topný panel má na zadní straně 4 závěsné kolíky M8.
Součástí dodávky jsou také 2 závěsné úchyty s matkou
a podložkou a dvě rozpěrky, které lze upravit podle
potřeby.
Horní řada závěsných kolíků se zavěsí do úchytů a
zajistí se podložkou a matkou.
Na spodní kolíky se našroubují rozpěrky a podle
potřeby se provede jejich případné nastavení.
Panel lze montovat jak ve vodorovné, tak ve svislé
poloze.
Dodanými šrouby panel přitáhněte, aby nedocházelo
k jeho oddalování od stěny.
Úchyty udržují cca 4 cm vzdálenost panelu od stěny,
čímž je zajištěno zadní odvětrání panelu.

Kolem topného panelu musí být zajištěna cirkulace vzduchu!
Zařízení je zakázáno montovat do stěny (např. nábytku) a stavět na podlahu.
Při montáži musí být dodržena vzdálenost cca 40 cm spodní hrany panelu od podlahy.
Infrapanel nesmí být umístěn / provozován na stěně těsně pod zásuvkou; zásuvka musí
být snadno přístupná a za provozu se síťový napájecí kabel nesmí panelu dotýkat.
Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej kvalifikovaný odborník vyměnit. Při instalaci
topného panelu v koupelně musí být dodrženy předpisy VDE0100 Část 701. Osobám
nacházejícím se ve sprše nebo ve vaně musí být znemožněn kontakt se spínači,
regulátory či jinými ovládacími prvky, které jsou součástí zařízení.
Je zakázáno otevírat topný panel, resp. zadní revizní kryt. Porušení tohoto zákazu
je důvodem k okamžitému zániku záruky a jakékoli odpovědnosti.
Teplotní senzory, jimiž je zařízení z výroby vybaveno, je přísně zakázáno
odstraňovat! V případě poruchy některého z nich, je jeho výměna možná jen za
originální díl. V takovém případě se obraťte na svého prodejce.
Tento přístroj nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo takové osoby, které nemají s
obsluhou patřičné zkušenosti či znalosti; výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto
osoby pod přímým dohledem jiných zkušených osob nebo se jim od těchto osob
dostalo poučení, jak s přístrojem nakládat.
Děti musí být pod dohledem a s přístrojem si nesmí hrát.
VAROVÁNÍ: Toto zařízení není vybaveno regulátorem prostorové teploty. Topný panel
se nesmí používat v malých místnostech, v nichž se zdržují osoby, které místnost
nejsou schopny opustit bez cizí pomoci s výjimkou případu, kdy jsou pod trvalým
dohledem.

2. Návod k použití:
Topný panel je určen jen pro připojení na elektrickou síť 230 V / 50 Hz.
Topný panel má zabudované snímače teploty, které brání zahřátí povrchu panelu cca nad
90 °C.
Je vybaven otočným přepínačem s plynulou regulací povrchové teploty od 0 °C (vypnuto)
do 90 °C.
Stačí jen zapojit zástrčku do zásuvky a otočný přepínačem nastavit výkon.
Aby nemohlo dojít k lokálnímu přehřátí, je zakázáno zařízení třebas jen zčásti
zakrývat. Za škody způsobené přehřátím infrapanelu a za poškození předmětů,
které přišly do styku s panelem, výrobce neručí!
Kromě toho je zakázáno používat zařízení venku nebo ve vodě a na škody vzniklé
tímto způsobem se záruka výrobce rovněž nevztahuje!
Je zakázáno vystavovat zařízení mechanické zátěži, házet s ním nebo jej pouštět volně
na zem. Objeví-li se na panelu viditelné praskliny, je jeho další použití přísně zakázáno.
Zničený topný panel se likviduje jako elektroodpad.

3. Péče a údržba:
Topný panel nevyžaduje žádnou údržbu.
O jeho pěkný vzhled stačí pečovat občasným setřením povrchu navlhčeným hadříkem.
K čištění nepoužívejte žádné drátěnky, houby s drsným povrchem ani abrazivní čisticí
prostředky či takové, které obsahují kyseliny.
Chraňte povrch panelu před škrábanci způsobenými ostrými a špičatými předměty.

CS

Přejeme Vám mnoho příjemných chvil s Vaším novým skleněným topným infrapanelem.

