
Technické údaje výrobní číslo:

R RoKuMaT s.r.o.
Topení z kamene

Mode| č. : všechny typy radiátorů

Pokyny k instalaci a Záruka
,/ Prosím přečtěte si pečlivě kompletní pokyny, než začnete

s instalací.
,/ Radiátory musí být instalovány kvalif lkovaným odborníkem, tzn.

elektrikářem, který má oprávnění pro zapojování přímotopů.
Montáž každého panelu musí firma potvrdit na zadní straně záručního
listu. V případě , že záruční l isty nebudou potvrzeny montážní firmou,
na výrobek se nevztahuje jakákoli reklamace.

,/ Před rozbalením panelu se ujistěte, že se jedná o vámi
požadovaný rozměr.

./ Nevyhazujte žádný obal, dokud se nepřesvědčíte, že jste
vyňaIi všechny potřebné součástky.

,/ Po instalaci pane!u si tyto pokyny ponechejte na bezpečném
místě.



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

1. Topný panel je navrŽen pro trvalé
připevnění nazed,. Spolu s panelern je
dodáváno toto příslušenství pro fixaci.
1 . 1
od podlahy' parapetů a ostatních
objektů musí bý dodrŽena vzdálenost
minimálně 10 cm.

2'Pro připevnění panelu na zeď použijte
příslušné fixační doplňky 2.1.
Našroubujte obě vyrovnávací matice
(2.2) alyšroubujte matku (2.3)
přibl iŽně 10 mm.

3. Změíte vzdálenost mezi dvěma
fixačními šrouby a přeneste ji na zeď
3 .1
Pro připevnění horizontálně změřte
delší stranu
Pro připevnění vertikálně změřte kratší
stranu
Určete qýšku, do jaké se bude panel
připevňovat a lryznačte ji na zeď . Y iz
také bod 5

4. Vyvrtejte 2 díry ve zdi. VlqŽte
hmoŽdinky. Přišroubujte drŽáky per,rrě
ke zdi pomocí šroubů a podložek.

5. POZOR:
Vzhledem ke tvaru drŽáků bude panel
viset 3 cm pod lyr,rtanou dÍrou.
Zkontrolujte roileč a qýšku.

6.Yloile topný panel do drŽáků a jemně
utáhněte matky. Nastavte vzdálenost od
zdi pomocí šroubů. Panel musí bý
namontován tak, aby okraj s tímto
štítkem byl ve vodorovné poloze
nahoře.6.1
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Nezakývejte topný panel textilem nebo
jinými předměty, jinak hrozí nebezpečí
poŽáru. i
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Připoiení k elektřině

Připojení k elektřině by měl provádět
pouze kva|ifikovaný elektrikář. Musí bý
postupováno podle předpisů DIN VDE
0100 a technických norem dodavatele
energie.

Topný panel připojujte pouze do
střídavého napětí 230v-240Y, 50 Hz

Nepřipevňujte topný panel přímo pod
zásuvku.

Stávající elektrický rozvod musí b1ýt
vybaven přepěťovou ochranou.

Pokud budete instalovat panel v koupelně,
ujistěte se, že se ovladače nemohou
dotknout lidé pouŽívající vanu nebo
sprchu.

Při zapojeni vice neŽ jednoho tělesa je
nutné brát v úvahu spínaci zátěŽ
pokoj ového termostatu.

Pokudje spojovací kabel přístroje
poškozen, musí bý vyměněn výrobcem,
zástupcem poprodejního servisu nebo
kvaliťrkovanou osobou. abv nedošlo
k urazu.

Při spouštění zaŤízení prosím dávejte
pozor na následující:
Při prvním zapnutí topení ohřívejte pokoj
na požadovanou teplotu postupně. Tím se
lryhnete vlasoým trhlinkám. Pokud se i
přesto objeví' nejsou nebezpečné a
neomezí provoz nebo bezpečnost topného
tělesa.

Zařizení by neměly používat malé děti
nebo nemohoucí lidé bez dozoru.

Čistěte topný panelpouze vlhlcým
hadrem: nepoužívejte čistící přípravky
nebo leštidla.
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