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Mode| č.: všechnytypy radiátorů

Pokyny k instalacia Záruka
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Prosímpřečtětesi pečlivěkompletnípokyny,nežzačnete
s instalací.
Radiátorymusíbýt instaloványkvaliflkovaným
odborníkem,
tzn.
přímotopů.
elektrikářem,kterýmá oprávněnípro zapojování
panelumusífirmapotvrditna zadnístranězáručního
Montážkaždého
listu.V případě
listynebudoupotvrzenymontážní
firmou,
, žezáruční
jakákolireklamace.
na výrobekse nevztahuje

,/

paneluse ujistěte,žese jedná o vámi
Před rozbalením
požadovaný
rozměr.

./

Nevyhazujte
žádnýobal,dokudse nepřesvědčíte,
žejste
vyňaIivšechnypotřebnésoučástky.
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Po instalacipane!usi tyto pokynyponechejtena bezpečném
místě.

Případně poškozený termostat (nefunkční) není důvodem
k výměně panelu. Bude vyměněn pouze termostat.

Připevnění na zeď
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1.Topný panelje navrŽenpro trvalé
připevněnínazed,.Spolu s panelernje
pro fixaci.
dodávánototopříslušenství
1.1
a ostatních
od podlahy'parapetů
objektůmusíbý dodrŽenavzdálenost
minimálně10 cm.
2'Pro připevněnípaneluna zeď použijte
doplňky2.1.
příslušné
fixační
obě vyrovnávacímatice
Našroubujte
(2.2)alyšroubujtematku(2.3)
přibliŽně10mm.
3. Změítevzdálenostmezi dvěma
fixačnímišroubya přenesteji na zeď
3.1
Pro připevněníhorizontálnězměřte
delšístranu
Pro připevněnívertikálně změřte kratší
stranu
Určeteqýšku,do jakése bude panel
ji na zeď . Y iz
připevňovata lryznačte
takébod 5
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4. Vyvrtejte 2 díryve zdi. VlqŽte
hmoŽdinky.PřišroubujtedrŽáky per,rrě
a podložek.
ke zdi pomocíšroubů
5. POZOR:
Vzhledem ke tvaru drŽákůbude panel
viset 3 cm pod lyr,rtanou dÍrou.
Zkontrolujte roileča qýšku.
6.Yloile topnýpaneldo drŽákůa jemně
utáhnětematky.Nastavte vzdálenost od
Panel musíbý
zdi pomocí šroubů.
okraj s tímto
tak,
aby
namontován
štítkembyl ve vodorovnépoloze
nahoře.6.1
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Nezakývejte topný panel textilem nebo
jinými předměty,jinak hrozínebezpečí
poŽáru.
i

Připoiení k elektřině
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Připojeník elektřiněby měl provádět
pouzekva|ifikovanýelektrikář.Musíbý
postupovánopodle předpisůDIN VDE
0100 a technickýchnoremdodavatele
energie.
Topný panelpřipojujtepouzedo
střídavého
napětí230v-240Y, 50 Hz
Nepřipevňujtetopnýpanelpřímopod
zásuvku.
Stávajícíelektrickýrozvod musíb1ýt
vybavenpřepěťovouochranou.
Pokud budeteinstalovatpanel v koupelně,
ujistětese, žese ovladačenemohou
dotknoutlidépouŽívající
vanu nebo
sprchu.
Při zapojenivice neŽ jednohotělesaje
nutnébrát v úvahuspínacizátěŽ
pokojovéhotermostatu.
Pokudje spojovacíkabel přístroje
poškozen,musíbý vyměněn výrobcem,
zástupcempoprodejníhoservisu nebo
kvaliťrkovanouosobou.abv nedošlo
k urazu.
Při spouštěnízaŤízení
prosímdávejte
pozor na následující:
Při prvnímzapnutítopeníohřívejtepokoj
na požadovanouteplotupostupně.Tím se
lryhnetevlasoým trhlinkám. Pokud se i
přesto objeví'nejsounebezpečné
a
neomezíprovoz nebo bezpečnosttopného
tělesa.
Zařizení by neměly používatmaléděti
nebo nemohoucílidébez dozoru.
Čistětetopný panelpouze vlhlcým
hadrem:nepoužívejte
přípravky
čistící
nebo leštidla.
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