
Tepelný panel má vzadu 4 upevňovacie kolíky M8.
Ďalej sú v cene dodávané  2 úchytky s upevňovacou
maticou spolu s podložkou, ako aj dve variabilné,
dištančné nástenné držiaky.
Na hornej časti sa upevňovacia skrutka zavesí do
úchytky a pomocou podložky a upevňovacej matice sa
zafixuje.
Na spodnej časti sa skrutky zaskrutkujú do 
distančného držiaka a podľa potreby môžu byť 
primerane upravené. 
Panel môžete pripojiť horizontálne, aj vertikálne.
Aby sa zabránilo neúmyselnému zdvíhaniu / posúvaniu
ohrievača, musia sa dodané skrutky utiahnuť zodpove-
dajúcim spôsobom.
Montáž úchytky vyžaduje dodržanie vzdialenosti telesa
od steny cca 4 cm, čím je zaistená ventilácia, čo odve-
tranie zadného vykurovacieho panelu. 

Infračervené vykurovacie 
teleso zo skla / Infračervený 
sklenený  radiáto
Inštalácia a návod na použitie

Váš infražiarič / infračervené vykurovacie teleso sa skladá zo špeciálneho skla, ktoré 
má obzvlášť vysokú schopnosť žiarenia v zdravom rozsahu IR-C, ohrievač je naďalej 
tepelne izolovaný, aby bolo čo najmenej stratovej energie.

Výhrevné teleso má s ohľadom na veľkosť panelov výkon 600 W / 850 W / 1050 W.

Všetky komponenty sú v súlade s európskymi  normami  a každý vykurovací panel 
pred doručením je podrobený testovaniu elektrickej bezpečnosti.

Ak si chcete dlho úžívať výhody z vášho IR radiátora / vykurovacieho telesa, mali by 
ste postupovať podľa pokynov!

1. Inštalácia:



Okolo ohrievača musí byť zaručený voľný obeh vzduchu !
ZPrístroj nesmie byť inštalovaný v stene (napr. v nábytku), ani sa nesmie umiestniť na
podlahu ; pri inštalácii by mala byť rešpektovaná minimálna výška spodného okraju
vyhrievacieho telesa a podlahy, odporúčaná vzdialenosť je 40 cm od podlahy.
Ohrievač nesmie byť inštalovaný na stene priamo pod zásuvkou / pod prevádzkovanou
zástrčkou; zástrčka musí byť ľahko prístupná a musí byť zabezpečená. Je potrebné uistiť
sa, že počas prevádzky napájací kábel neprichádza do styku s panelom.
Ak je prepojovací kábel poškodený, musí byť vymenený kvalifikovanou osobou.
Pri montáži vykurovacieho telesa v kúpeľni je nutné dodržať požiadavky VDE0100 časť
701. Spínača, regulátora alebo iného zdroja zariadenia sa nesmú dotknúť osoby, ktoré sa
nachádzajú v sprche alebo vo vani.
Otvorenie výhrevného telesa, alebo zadného panelu je zakázané a vedie k
okamžitému zrušeniu akejkoľvek záruky.
Pôvodne v továrni nainštalované teplotné senzory nesmú byť za žiadnych okolností
odstránené! V prípade poruchy niektorého z nich je výmena možná len za originálny
diel. V takomto prípade ontaktujte svojho odborného predajcu.
Tento prístroj nie je určený na obsluhovanie osobami so zníženými fyzickými, zmys-
lovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo
bez znalosti (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich
bezpečnosť, alebo po poskytnutí inštrukcií o tom, ako má byť prístroj používaný.
Deti by mali byť pod dozorom, ubezpečte sa, aby sa s prístrojom nehrali.
UPOZORNENIE: Tento prístroj nie je vybavený zariadením pre reguláciu teploty v
miestnosti. Ohrievač sa nesmie používať v malých priestoroch, ktoré sú obývané
osobami, ktoré nie sú schopné opustiť priestor bez pomoci, s výnimkou, ak je
zabezpečený neustály dohľad.

2. Návod:
Vykurovací panel môže byť v prevádzke iba pri 230 V ̴ / 50Hz.
Váš vykurovací panel má vstavaný teplotný monitor, ktorý bráni zahriatiu panelu
nad 90 °C.
Vyhrievacie teleso má plynule otočný prepínač s plynulou reguláciou povrchovej teploty
od 0°C do 90 °C povrchovej teploty.
Všetko, čo musíte urobiť, je zasunúť zástrčku a nastaviť na otočnom prepínači stupeň
výkonu.
Aby nedošlo k lokálnemu prehriatiu, je zakázané úplne alebo čiastočne zakryť
povrch vykurovacieho telesa.
Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené prehriatím horúcej platni a neberie
zodpovednosť za predmety, ktoré prichádzajú do styku s panelom!
Je tiež zakázané obsluhovať toto vykurovacie teleso vonku alebo vo vode, ani v
tomto prípade výrobca nie je zodpovedný za vzniknuté škody a nemá žiadne
záväzky za spôsobené škody!
Prístroj nesmie byť vystavený mechanickému namáhaniu, nesmie sa hádzať, nesmie
padnúť na zem.
V prípade, že by bola doska poškodená čo len v náznaku alebo naštrbená, v žiadnom
prípade nesmie byť naďalej v prevádzke. Rozbitý vykurovací panel / vykurovaciu dosku je
potrebné následne likvidovať ako elektronický odpad.

3. Údržba a starostlivosť:
Vykurovacie teleso nevyžaduje údržbu.

Ak chcete zachovať krásu vášho vykurovacieho panelu, postačí zľahka pretrieť povrch
navlhčenou handričkou. Nesmú byť však v žiadnom prípade používané abrazívne
čistiace prostriedky, drôtenky, ani „ostré predmety“, ani čistiace prostriedky, ktoré
obsahujú kyselinu.

Aby sa zabránilo poškriabaniu, mali by byť špicaté a ostré predmety držané v
dostatočnej vzdialenosti od povrchu vyhrievacieho telesa.

Prajeme vám veľa radosti s vašim novým infračerveným vykurovacím zariadením zo
skla / s vašim novým skleneným radiátorom.S
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