Bezpečnostní pokyny a návod
UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ
Dodržujte minimální mezery od podlahy, viz obr.4
Upozornění: Topení musí pracovat horizontálně na přiložených držácích.
Bezpečnostní pokyny:
Topné těleso za provozu může být horké, zamezte přístup dětem a zvířatům

Nejprve umístěte na zeď držáky pomocí šroubků. Obr.5.
Poté umístěte topení do držáků a zafixujte horníčást
držáků šroubem.
Nezapínejte topení, dokud není zafixováno.
UMÍSTĚNÍ NA PODLAHU

Zabraňte kontaktu topného tělesa s hořlavými materiály.
Při instalaci na veřejných místech opatřete topení upozorněním, že může být horké.

Ujistěte se, že přívodní kabel je dobře zapojen do topného tělesa.
V případě poškození přívodního kabelu kontaktujte servis a topení nepoužívejte.

Dodržujte mezery kolem topení, viz. obr.6.
Při umístění topení volně na podlahu namontujte
přiložené držáky a ujistěte se, že topení je stabilní.
Nasuňte kryty přes otvory na šroubky, zvýší se stabilita.
Obr.7.
INSTALACE VÍCE TOPENÍ
Dodržujte minimální vzdálenost topných těles, viz. obr.8

Pokud topení nepoužíváte, odpojte ho od zdroje napětí.
PROVOZ
Topení musí být umístěno horizontálně a kolem topného tělesa musí proudit vzduch
aby nedošlo k přehřátí.
Stupeň krytí IP44, které má toto topení znamená, že je přístroj dostatečně chráněn
proti úrazu elektrickým proudem při nebezpečném dotyku nástrojemči drátem větším
než 1mm, že je odolný proti vniknutí velmi drobných cizích těles a zároveň je chráněn
proti stříkající vodě ze všech úhlů. Neponořujte do vody.

Před zapnutím se ujistěte, že napájecí kabel je správně
zasunut do topení i do zásuvky
Zapněte topení a otočte kolečkem termostatu po směru
hodinových ručiček do maximální polohy.

Nepoužívejte v koupelnách a bazénech.

Když je v místnosti požadovaná teplota, otáčejte pomalu
kolečkem termostatu proti směru hodinových ručiček,
až uslyšíte cvaknutí a žlutá kontrolka zhasne.

Při použití ve vlhkých prostorách se ujistěte, že na přívodním kabelu
je pěnové těsnění,obr.1.

Teplota nyní budeřízena - udržována termostatem topení.
Topení má kontrolu proti přehřátí, která topení v případě
přehřátí vypne.

INSTALACE TOPENÍ
Důležité:
Topení musí pracovat v horizontální poloze při použití přiložených držáků.
Rozměry viz obr.2

Před instalací se doporučuje zastrčit do zástrčky topení
přívodní kabel. Obr.3

Pro resetování a opětovné zapnutí vypojte topení ze sítě
a nechte vychladnout.
Ujistěte se, že příčina přehřátí je odstraněna
a topení opět zapněte.
Nevystavujte topení přímému působení vody.
Důležité upozornění:
Při prvním zapnutí může z obou konců topení
vycházet slabý dým a topení může lehce zapáchat
a to po dobu cca 5 minut.

