Návod k obsluze

Akumulační topný panel řady TFLH

1. Bezpečnostní pokyny

2. Montáž, minimální vzdálenosti

Přečtěte si prosím pečlivě všechny informace uvedené
v tomto návodu. Uložte tento návod na bezpečném místě
a případně jej předejte následnému vlastníkovi tohoto topného panelu. Zařízení je vhodné pouze pro prostorové vytápění v uzavřených prostorách.

Naše zařízení se montují na stěnu ve vodorovné poloze.
Stropní montáž není dovolena! Topné panely je nutno
umístit tak, aby nemohlo dojít ke vznícení hořlavých předmětů. Zařízení je povoleno montovat na dřevěných stěnách.

Vadné zařízení (např. s poškozenými kabely) se nesmí používat. V případě poruchy odpojte zařízení od elektrické sítě
(vypněte jistič nebo vyšroubujte pojistky). Topné těleso nezakrývejte - nebezpečí požáru!

Minimální vzdálenosti, zejména od snadno zápalných předmětů, jako jsou záclony, čalounění, atd., nesmí být překročeny. Ujistěte se, že topný panel může volně vyzařovat teplo
do místnosti.

Pozor! Vnější povrchy jsou během provozu horké - topení
nepoužívejte bez dozoru, pokud jsou v blízkosti malé děti.
Zařízení musí být instalováno tak, aby termostat, přepínače
a kabely nemohly přijít do kontaktu s osobou nacházející
se ve vaně nebo ve sprše. Je nutné dodržovat aktuálně
platné předpisy podle normy VDE 0100 část 701. Náš akumulační topný panel je při odborné instalaci odzkoušen
podle stupně ochrany IPX3 (ochrana proti stříkající vodě)
s výjimkou zařízení s vnitřním termostatem (ITR) a bezdrátovým termostatem.

Zásuvku akumulačního topného panelu umístěte vždy pod
tento panel nebo vedle něho (s příslušnou bezpečnostní
vzdáleností) tak, aby se zabránilo přehřátí zásuvky a přívodního kabelu.

V pevně položené elektrické instalaci je nutno zabudovat
separátor s alespoň 3 mm vzdáleností mezi kontakty na
každé svorce (např. pojistkový automat, proudový jistič).

3. Elektrické připojení

Látky, které jsou náchylné ke vznícení nebo tepelnému rozkladu (např. lepidla podlahových krytin) se mohou použit
pouze v případě, že je zajištěno, že jsou topná tělesa vychlazena na pokojovou teplotu.
Topné těleso nesmí být umístěno přímo pod stěnovou zásuvku. Tento spotřebič není určen pro používání osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a /
nebo osobami bez potřebných znalostí. Tyto osoby mohou
topení používat pouze tehdy, když jsou pod dohledem
osoby odpovědné za vaši bezpečnost, nebo pokud obdrží
potřebné pokyny, jak topení používat.
Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s tímto spotřebičem.
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V závislosti na materiálu stěny použijte vhodné vruty
a hmoždinky. Umístění vrtaných otvorů při montáži stěnových držáků naleznete na nákresu „montážní pomůcka“.
Můžete použít pouze stěnové držáky od výrobce, které jsou
součástí dodávky.

Topné těleso je určeno k trvalému připojení k zásuvce na
stěně a musí být instalováno odborníkem.
Ovládání topení se musí bezpodmínečně provádět vhodným pokojovým termostatem. Viz Schéma níže.

pokojový termostat
Stěnová zásuvka / L1
zásuvka s ochranným
kontaktem

L1
PE
N

Topení se smí používat pouze s termostatem!
Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí
být vyměněn osobou pověřenou výrobcem THERMOTEC,
jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou
osobou, aby se zabránilo možnému ohrožení bezpečnosti.

www.zatopte.si

4. Provoz topení

7. Zákaznický servis

Topení je ovládáno interně nebo externě umístěným pokojovým termostatem. Vyšší hodnota nastavení na knoflíkovém ovládači znamená delší dobu zapnutí topení.
Podrobnější pokyny naleznete v návodu k použití pokojových termostatů.

V případě zákaznického servisu pouze společnost Thermotec nebo její smluvní partneři jsou oprávněni do výrobku
zasahovat (otevírat).

Je možné, že při prvním uvedení do provozu ucítíte mírný
zápach, protože některé materiály je třeba vyhřát. To neznamená žádné nebezpečí a zcela zmizí po určité době. V případě potřeby prosím prostory řádně vyvětrejte. Ve
vzácných případech může dojít k praskání (vrzání), tento
zvuk je způsoben pohyby materiálu související s působením tepla.

Zařízení musí být před čištěním vypnuto a vychlazeno. Za
tímto účelem přepněte spínač na termostatu do polohy
„AUS“ (vypnuto) nebo ovládač nastavte na minimální teplotu.

5. Ochrana proti přehřátí
Pro Vaši bezpečnost je topné těleso vybaveno vestavěným
teplotním spínačem. Při nadměrném ohřevu (např. při zakrytí nebo zastavění topného tělesa) se zařízení automaticky vypne. Jak je popsáno v bezpečnostních pokynech
v bodě 1, není přípustné během provozu topný panel zakrývat např. odkládáním ručníků. Případné poruchy na teplotních spínačích a s tím související náklady na opravu hradí
ten, kdo tuto poruchu způsobí.

6. Poruchy
Pokud topný panel nevydává žádné teplo, zkontrolujte, zda
je ovládač na termostatu nastaven na požadovanou teplotu, pak zkontrolujte, zda je zapnut automatický jistič
v elektrickém rozvodu, popř. zda je v pořádku pojistka. Při
poruchách se prosím obraťte na kvalifikovaného elektrikáře, nebo kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko výrobce THERMOTEC. Pro zpracování servisní zakázky
si prosím připravte výrobní číslo topného panelu. Tento
údaj naleznete na typovém štítku.
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8. Čistění topného panelu

Zahřáté topné těleso nesmí být v žádném případě prudce
ochlazeno politím studenou vodou. Vnější kryt lze očistit
otřením měkkým, vlhkým hadříkem a pak vysušit. Pro čištění je plně dostačující voda. Nepoužívejte čisticí prášek
nebo jiné chemické prostředky, protože tyto mohou poškodit povrch.

9. Záruka
Na tento výrobek se vztahuje v souladu s našimi záručními
podmínkami záruka správné funkce v trvání 30 let.
Záruka platí pouze v případě, že funkce zařízení není ovlivněna a vada není způsobena v důsledku nesprávného zacházení, použitého násilí, běžného opotřebení, pokusů
o opravu prováděnými neoprávněnými osobami, poškozením při přepravě, nesprávným používáním, nedodržením
pokynů návodu k obsluze nebo návodu k montáži, v důsledku chemických nebo elektrochemických účinků nebo
cizí provozní činnosti.

10. Pokyny k likvidaci
Výrobky THERMOTEC jsou recyklovatelné. Prosíme Vás,
abyste vaše zařízení na konci jeho životnosti odevzdali
k řádné likvidaci (místnímu sběrnému středisku).
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11. Montáž
Všechna zařízení mají čtyři teplotně odolné plastové držáky,
tyto slouží pro lepší uchycení krytu na zařízeních.
Topení Thermotec by mělo být namontováno pod oknem
nebo na vnější stěně místnosti (ale není to nezbytně nutné).
Přitom je nutno dbát na to, aby minimální vzdálenost od
podlahy byla 8 cm, od boční stěny 10 cm a od parapetní
desky 10 cm. Kromě toho se nesmí zařízení montovat přímo
pod stěnovou zásuvku, viz obr. 1.

1. Namontujte U-lišty podle nákresu - viz Obr. 2. - dále
viz Obr. 3
2. Do U-lišt zavěste spodní závěsné háky (1) (použijte
dva se silnějšími žebry)
3. Topení (2) zavěste a přidržte v poloze šikmo dopředu
4. Nasaďte horní závěsné háky (s tenčími žebry) (3) a vytáhněte nahoru
5. Topení (2) ustavte ve svislé poloze
6. Horní háky (3) zatlačte dolů
Obr. 3

Obr. 1
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Závěsný díl
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