Elektrická topná tyč s termostatem a dálkovým ovládáním

Ovladač topné
tyče
s termostatem

Návod k obsluze a instalaci

Dálkový
ovladač

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
1. Topnou tyč lze instalovat pouze do elektrické zásuvky se zemnícím kolíkem, která se nachází blízko
topného tělesa a je snadno dostupná.
2. Montáž elektrické topné tyče musí provést kvalifikovaná osoba v souladu s platnými předpisy.
3. Topná tyč namontovaná v radiátoru nesmí být umístěna blíže než 60 cm od okraje vany,
umyvadla, dřezu nebo sprchového koutu, nikdy nesmí být nad vanou nebo umyvadlem.
4. Při instalaci topné tyče přímo do elektrické sítě je nutno instalovat zařízení umožňující vypnutí
ovladače od elektrické sítě (dvoupólový spínač).
5. Výrobek není určen k používání dětmi mladšími 8 let, osobami s omezenými fyzickými či
psychickými schopnostmi, nebo osobami, které nejsou seznámeny s tímto výrobkem a návodem
k němu. Takové osoby mohou výrobek používat pouze pod dohledem osoby zodpovědné za jejich
bezpečí a řádně seznámené s výrobkem a jeho návodem. Je nutné zajistit, aby děti neměly přímý
kontakt s výrobkem bez dohledu dospělé osoby, pravidlo platí i pro čištění a údržbu.
6. Před čištěním vnějších částí ovladače je nutno odpojit topnou tyč z elektrické zásuvky nebo
vypnout od zdroje elektrické energie. Je zakázáno ovladač namáčet do vody.
7. V případě, že radiátor je připojen přes dva ventily (napájecí a výtokový), nesmí být oba ventily
uzavřeny současně (kvůli roztažnosti kapaliny uvnitř otop. tělesa).

UPOZORNĚNÍ:
Pro zabránění zkratu nebo požáru je nutné ovladač topné tyče chránit před stříkající nebo tekoucí
vodou.
V případě poškození se nepokoušejte topnou tyč rozebrat ani sami opravit (zejména její vnitřní části).
Při jakémkoli defektu kontaktujte svého prodejce, který pošle topnou tyč na posouzení a opravu
výrobci.

Znak vykřičníku v trojúhelníku

Znak blesku v trojúhelníku
šokem.

označuje informace důležité pro uživatele.

upozorňuje na nebezpečné napětí a na riziko zranění elektrickým

PODMÍNKY ZÁRUKY:
Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje, vztahuje se na výrobní vady uznané po posouzení
výrobcem. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé chybnou montáží (jež není v souladu s tímto
návodem) ani na vady vzniklé mechanickým poškozením či nesprávným používáním.

1. OBSAH BALENÍ
A
Topná spirála

C
Kryt (kulatý/D-tvar)
Dálkový ovladač
s uchycením na stěnu

D
E
Nástěnný kryt
plastový

B
Ovladač

F
Šestihranný klíč
(Inbus)

2. MONTÁŽ A UCHYCENÍ

Nikdy neodpojujte ovladač z topné spirály, pokud je zařízení pod napětím

Připojení přímo
do elektrické sítě
Fáze
Ochranný vodič (zem)
Střední (nula)

Ohřev prostřednictvím ústředního vytápění

Připojení do elektrické
zásuvky – spirálový
kabel se zástrčkou

Elektrický ohřev

3. POSTUP INSTALACE

Nikdy neodpojujte ovladač z topné
spirály, pokud je zařízení pod napětím

Elektrické radiátory

Ústřední topení

Uchycení na stěnu
Plastový kryt (D) je potřeba
zkrátit na požadovanou délku

Připojení
do elektrické
zásuvky

Připojení přímo do sítě

Při instalaci topné tyče přímo do elektrické
sítě je nutno instalovat zařízení umožňující
vypnutí ovladače od elektrické sítě
(dvoupólový spínač).

Fáze
Ochranný vodič (zem)
Střední (nula)

4. PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ TOPNÉ TYČE

Ovladač (na topné tyči)
Zapněte tlačítkem ON/OFF
LED dioda

Displej
ovladače

LED signalizace provozu topné tyče
Ovladač
(na topné tyči)

Dálkový ovladač
Pro aktivaci ovladače stiskněte inbus klíčem tlačítko
párování. Úchyt umístěte na stěnu.
tlačítko párování

Dálkový ovladač

magnet

1

uchycení na stěnu

2
Zapnutí topné tyče
Stiskněte a podržte horní
tlačítko po dobu 3 vteřin
Vypnutí topné tyče
Stiskněte a podržte spodní
tlačítko po dobu 5 vteřin

20 °C – 65 °C
Možnost volby teploty

40 °C
Standardní výchozí teplota

3

Aktivace TURBO módu

Režim TURBO – maximální teplota ohřevu
Stiskněte a podržte horní tlačítko po dobu 3 vteřin

Zvolte dobu ohřevu maximální teplotou – 1/2/3 hodiny

Vypnutí turbo režimu

PÁROVÁNÍ TOPNÉ TYČE S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
Při koupi dálkového ovladače společně s topnou tyčí je již ovladač spárovaný

Stiskněte
současně
horní i spodní
tlačítko

Podržte horní
tlačítko 3
vteřiny –
nastartujte
spárování

Během 30 vteřin
párování
stiskněte inbus
klíčem tlačítko
na zadní straně
ovladače

Párování je
dokončeno!
Dálkový ovladač
již funguje

Nastavení termostatu vůči teplotě vody nebo teplotě okolí

Tato funkce je dostupná, pouze
pokud je dálkový ovladač spárovaný
s termostatem na topné tyči

Chybová hlášení

Nedostatek kapaliny v otopném
tělese – prověřte hladinu kapaliny

Stiskněte dvakrát současně
horní i spodní tlačítko
Topná tyč poškozena – nutná
reklamace u prodejce
Výběr nastavení teploty:
Teplota vody 20-65 °C
*Teplota okolí 10-30 °C

* Dálkový ovladač je zároveň termostatem pro teplotu
v místnosti

Chybný přenos dat k dálkovému
ovladači – zkontrolujte ovladač
nebo vyměňte baterie
Nikdy neodpojujte termostat od topné
spirály, pokud je zařízení pod napětím

5. OVLÁDÁNÍ TOPNÉ TYČE POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

LED
signalizace
provozu
topné tyče

Displej
ovladače

Připevněte úchyt dálkového ovladače na stěnu
Pro aktivaci ovladače stiskněte inbus klíčem tlačítko
párování.
tlačítko párování
magnet

Dálkový ovladač

uchycení na stěnu

Ovladač
(na topné tyči)

1

Párování dálkového ovladače s tyčí

Při koupi dálkového ovladače společně s topnou tyčí je již ovladač spárovaný

Stiskněte
současně
horní i spodní
tlačítko

Párování je
dokončeno!
Dálkový ovladač
již funguje

Podržte horní
tlačítko 3
vteřiny –
nastartujte
spárování

Během 30 vteřin
párování
stiskněte inbus
klíčem tlačítko
na zadní straně
ovladače

2

3
Zapnutí topné tyče
Stiskněte a podržte horní
tlačítko po dobu 3 vteřin
20 °C – 65 °C
Možnost volby teploty

Vypnutí topné tyče
Stiskněte a podržte spodní
tlačítko po dobu 5 vteřin
40 °C
Standardní výchozí teplota
4

Aktivace TURBO módu

Režim TURBO – maximální teplota ohřevu
Stiskněte a podržte horní tlačítko po dobu 3 vteřin

Zvolte dobu ohřevu maximální teplotou – 1/2/3 hodiny

Vypnutí turbo režimu

Nastavení termostatu vůči teplotě vody nebo teplotě okolí

Výběr nastavení teploty:
Teplota vody 20-65 °C
Stiskněte dvakrát
současně horní i
spodní tlačítko

*Teplota okolí 10-30 °C

* Dálkový ovladač je zároveň termostatem pro teplotu
v místnosti

