NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníci, prosím pozorně přečtěte tento
návod a dbejte na bezpečnostní pokyny!

POZOR: POUŽÍVEJTE POUZE VE VERTIKÁLNÍ POLOZE!

Vážený Zákazníku,
Nákupem výrobku ALF infrazářič jste získal úsporné a vysoce účinné topení , tím významnou měrou
snižujete spotřebu elektrické energie a přispíváte k ochraně životního prostředí.

Na co musíte dbát:
Toto zařízení nepracuje na principu konvekčního tepla, nýbrž se jedná o vysokoteplotní sálavý
element o vlnové délce blízké viditelnému spektru. Díky tomu principu projde tepelné záření
vzduchem téměř beze ztrát, vzduch neohřívá, ale působí přímo na lidi a objekty. Tyto jsou ohřívaný
přímo, cíleně a IHNED beze ztrát nebo nutností předehřevu.
Pro správnou funkci doporučujeme dodržet pokyny k instalaci a používání .

Před prvním uvedením do provozu:
Přečtěte si důkladně návod k použití a bezpečnostní pokyny.
Překontrolujte, zda hodnota napájecího napětí na typovém štítku (na zadní straně) odpovídá
skutečnému napětí v síti.
Uvedení do provozu:
Připevněte zařízení pomoci přiložených úchytů ke stojanu nebo na stěnu podle montážního návodu.
Připojte zařízení k elektrické síti.
Péče o výrobku:
Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.
Používejte jemnou navlhčenou textilii.
Nepoužívejte pískové nebo abrazivní prostředky.
Nikdy neumývejte zařízení a přívodní kabely pod tekoucí vodou nebo ponořením do vody.
Návod k údržbě:
1) Odpojit zařízení ze zásuvky.
2) Uchopte horní část ochranné mřížky a mírným tlakem sejměte směrem dolů ve směru šipek
dojde k jejímu uvolnění. Viz obrázek.
3) Čištění proveďte vlhkým hadříkem.
4) Stejným způsobem nasaďte mřížku.

Bezpečnostní pokyny:














Před použitím zařízení překontrolujte zda v uplném pořádku
Zařízení je nutno instalovat a umistit tak aby bylo umožněno volné sálání do
prostoru(nezakrývat jinými překážkami)
Těleso nesmíte instalovat do blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
Zařízení lze připojit pouze na střídavý proud o napětí 230V
Těleso nesmí byt ponořeno do vody
Před čištěním odpojte ze sítě
Na těleso neodkládejte žádné předměty.POZOR: Jinak hrozí nebezpečí přehřátí!
V každém okamžíku musí existovat možnost vypnutí tělesa během provozu pomocí vypínače
nebo termostatu.
V případě přimého napojení použijte zásuvku pro spotřebiče.
Minimální vzdálenost od ostatních předmětzů v přední části činí 50 cm, na bocích 50 cm a
v horní části 20 cm.(Platí pro modely ALF C/14, C/18, C/23 A C/30)
Minimální vzdálenost od ostatních předmětů v přední části 500 cm, na bocích 200cm a
v zadní části 30 cm.(Platí pro přůmyslové zářiče)
Děti nikdy nedokážou správně rozpoznat nebezpečí, které jím hrozí při manipulaci
s elektrickými spořebiči, proto nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti elektrických
spotřebičů. U malžch děti umístěte topná tělesa tak, bay byla mimo jejich dosah.
Neprovádejte opravy zařízení sami, je nutno jej dát do opravy smluvním servisním místům,
jejichž aktuální seznam ziskáte u svého prodejce.

Připojení k elektrické síti:
Každý infrazářič je vybaven si´tovou zástrčkou. Po dokončení montáže připojte zařízení do siťové
zásuvky 230V
Přo regulaci použijte zabudovaný termostat, nebo použijte jiný výkonově odpovídající externí
termostat nebo nechte nainstalovat od svého elektrikáře řídicí jednotku
Montážní pokyny:

Montážní návod přůmyslových zářičů:
Součástky
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