NÁSTĚNNÁ ELEKTRICKÁ TOPNÁ FÓLIE
(INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ)
Název modelu: Nástěnná topná fólie ЕО 400/0.56-2

NÁVOD K POUŽITÍ
HLAVNÍ INFORMACE
Děkujeme, že jste zakoupili tuto závěsnou elektrickou topnou fólii ЕО 400/0,56-2, která je určená
především pro domácí použití nebo pro použití v menších prostorách. Než začnete topnou fólii
používat, přečtěte si pozorně tento návod. Nezapomeňte, že topná fólie je elektrický spotřebič
a je třeba s ní zacházet opatrně jako s každým jiným elektrickým spotřebičem.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Celková plocha topné jednotky
Rozměry
Pracovní napětí v elektrické síti
Příkon
Výkon
Účinnost
Jmenovitý odebíraný proud
Teplota na povrchu, max.
Hmotnost (bez obalu), max.
Získání času pracovní teploty
Topné těleso
Provozní doba
Kategorie vnější bezpečnostní fólie
Kategorie elektrické proudové bezpečnosti
Typ spotřebiče
Regulace

Zabezpečení

0,56 m²
100 x 57 cm
230 V / 50 Hz
450 W
420 W
95,5 %
1,8 А
75 °С
0,9 kg
40-60 vteřin
uhlíkové vlákno
nepřetržitá (regulovaná termostatem)
Ip20
ІІ
závěsný
4stupňový mechanický regulátor
(vypnuto/plný výkon/poloviční
výkon/vypnuto)
se světelnou kontrolkou
- vestavěný termostat
(vestavěný modul ochrany proti přehřátí)

1. Termostat: Během provozu fólie se sepne vestavěný termostat. Je zabudován v horním držáku
a při zapínání a vypínání může vydávat jemné klapavé zvuky. Aby se zabránilo přehřátí, termostat
při dosažení určité teploty automaticky vypne ohřívač a po 10-20 minutách jej zapne.
2. Přepínač: Je nainstalován na vnějším elektrickém kabelu a obsahuje 4stupňový regulátor se
světelným indikátorem. Po přepnutí na některý z konců přepínače se topná fólie vypne a zhasne
i kontrolka. V režimu 1 na spínači pracuje topná fólie na poloviční výkon a kontrolka svítí slabě.
V režimu 2 na spínači pracuje topná fólie na plný výkon a kontrolka svítí jasně.

Vzhledem k neustálé práci na zvyšování bezpečnosti a použitelnosti výrobku mohou být
provedeny nepodstatné změny, které zde nejsou uvedeny.
OBSAH BALENÍ: topná fólie, obal, uživatelská příručka, přídržný hák

PŘÍPRAVA PRO POUŽITÍ:
1. Vybalte zcela topnou fólii.
2. NEZAPÍNEJTE topnou fólii, dokud není rozbalená.
3. Pevně připevněte topnou fólii na stěnu pomocí háčku a šňůry na horním
držáku.
Pokud je topná fólie zavěšena na tapetě nebo jiném povrchu, který může
být poškozen kontaktem s teplotou vyšší než 60 °C, doporučujeme použít
přídržný hák (součást balení), který udrží ohřívač 5 cm od stěny, jak je
znázorněno na schématu.
4. Umístěte topnou fólii.
5. Zapněte požadovaný režim. Doporučujeme zahájit práci v režimu 2 (plný výkon) a poté, pokud
bude topná fólie používána delší dobu, ji po 30-40 minutách přepnout do režimu 1. Pokud teplo
nestačí, můžete pokračovat v používání v režimu 2.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Během používání NENÍ dovoleno:
 ohýbat topnou fólii o více než 150о;
 připojit se k elektrické síti v zabaleném stavu;
 používat topnou fólii v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin a látek;
 pokládat zapnutou topnou fólii na koberce, deky apod., topná fólie musí být připevněna
svisle ke stabilnímu povrchu;
 přikrývat topnou fólii v provozu;
 přikrývat zásuvky a spínače, pokud je topná fólie zapnuta do sítě;
 zapnutí topné fólie do defektní zásuvky;
 zapojení topné fólie do elektrické sítě, pokud došlo k mechanickému poškození topné
fólie nebo elektrického kabelu;
 vytahovat šňůru ze zásuvky za kabel (tento úkon musí být proveden suchýma rukama,
které drží zástrčku);
 lehat si, posadit se nebo jinak fyzicky působit na topnou fólii;
 povolit přímý kontakt topné fólie se zvířaty, ptáky apod.;
 poškozovat topnou fólii nožem nebo jinými ostrými či těžkými předměty;
 používat k čištění topné fólie ostré předměty, hořlavé látky;
 používat topnou fólii k sušení prádla nebo k jiným podobným činnostem;
 stříkat vodu na topnou fólii (pokud se na fólii neúmyslně dostane voda, je nutno ji
okamžitě odstranit);
 ohřívání lidského těla přímým kontaktem s topnou fólií;




dotýkat se zapnuté topné fólie mokrýma rukama;
použití topné fólie pro ohřev vody nebo jiné kapaliny;




nechat topnou fólii zapojenou do elektrické sítě bez dozoru;
dovolit dětem, aby si hrály v blízkosti elektrických zásuvek topné fólie bez dozoru dospělé
osoby;
přiblížit obličej s otevřenýma očima blíže než 50 cm po dobu delší než 30-40 minut;
rozebírat topnou fólii nebo provádět její neoprávněnou údržbu;
přepravovat nebo zavěsit topnou fólii za elektrický kabel;
používat topnou fólii při silném napnutí nebo ohnutí elektrického kabelu;
používat topnou fólii ve skříních a na jiných podobných místech s uzavřeným malým
prostorem;







V případě nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v této uživatelské příručce nenese
výrobce odpovědnost za jakékoliv škody, újmu na zdraví a majetku zákazníka a nenahrazuje
žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání výrobku.

PRAVIDLA PRO SKLADOVÁNÍ
Topná fólie musí být uchovávána na suchém a chladném místě v původním obalu. Při
dlouhodobém skladování nesmí být průměr topného tělesa ve srolovaném stavu menší než
70 mm. Aby se předešlo mechanickým vadám na topné fólii, je zakázán jakýkoliv mechanický
zásah, který by mohl způsobit stržení, rozbití a odlupování topné fólie.
Tento produkt byl schválen pro použití v Evropské unii (EU certifikován).

