Skládací dálkový infračervený topný panel
3 úrovně ohřevu, až 65 ° C, 165 wattů
781416

NX-8150-675
Vážení zákazníci,
Děkujeme, že jste si zakoupili tento skládací dálkový infračervený topný panel.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a řiďte se uvedenými informacemi a tipy, abyste jej mohli
optimálně používat.
Rozsah dodávky
• topný panel
• příručka
Technická data
napájení
spotřeba energie
3 topné úrovně

automatické bezpečnostní vypnutí
zobrazení úrovně tepla
povrchový materiál
třída ochrany
Rozměry: rozložené
složené
hmotnost

230 V AC 50/60 Hz
165 W
65 ° C
55 ° C
45 ° C
po 3 hodinách provozu
při upadnutí panelu
přes LED
lněná tkanina
IP20
celá plocha 51,5 x 102 x 0,8 cm
topná plocha 48 x 96 cm
51,5 x 39,5 x 4 cm
1,585 g

Detaily produktu

1 ovládací panel s vypínačem a tlačítky pro 3 úrovně ohřevu
Uvedení do provozu
1. Sestavte sklopný dálkový infračervený topný panel.
2. Zastrčte zástrčku do zásuvky.
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Použití
1. Na ovládacím panelu stiskněte horní spínač (tlačítko ON/OFF).
POZNÁMKA:
Pokud je topný panel špatně sestaven, nelze jej zapnout. LED ukazatelé krátce bliknou a poté opět
zhasnou.
2. Automaticky bude nastaven nejvyšší stupeň ohřevu.
3. Stisknutím jednoho z příslušných tlačítek vyberte jednu ze tří úrovní ohřevu (nízká, střední, vysoká).
LED dioda vám ukáže, která z úrovní ohřevu je aktuálně navolena.
POZNÁMKA:
Po 3 hodinách provozu a při pádu topného panelu se panel automaticky vypne, aby nedošlo k
požáru.
4. Topný panel vypněte opětovným stisknutím vypínače ON/OFF.
5. Před opětovným složením nechte topný panel vychladnout.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Pečlivě si přečtěte návod na použití. Obsahuje důležité informace o používání, bezpečnosti a údržbě
přístroje. Měl by být pečlivě uschován a v případě potřeby předán dalším uživatelům.
• Přístroj se smí používat pouze k určenému účelu v souladu s tímto návodem na použití.
• Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.
• Před uvedením do provozu zkontrolujte přístroj, připojovací kabel, stejně tak i příslušenství, zda
nejsou poškozeny.
• Připojovací kabel neohýbejte, netahejte jej přes ostré hrany nebo horké povrchy.
• Pokud je poškozen napájecí kabel tohoto přístroje, musí být vyměněn výrobcem nebo zákaznickým
servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.
• Odpojte přístroj od sítě: - po každém použití, - v případě poruchy během provozu, - před čištěním.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za napájecí kabel nebo s mokrýma rukama.
• Přístroj je určen výhradně pro domácí použití nebo podobné účely. Nesmí se používat ke
komerčním účelům!
• Přístroj je vhodný pouze pro vnitřní použití.
• Ujistěte se, že je přístroj během provozu stabilní a že nemůžete zakopnout o napájecí kabel.
• Nikdy nepoužívejte přístroj po poruše, například pokud spadl přístroj do vody nebo bylo poškozen
jiným způsobem.
• Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost v případě nesprávného použití vyplývajícího z nedodržení
pokynů k použití.
• Přestavby nebo změny na produktu ovlivňují bezpečnost produktu. Pozor hrozí nebezpečí poranění!
• Veškeré změny a opravy přístroje nebo příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo jím výslovně
pověřené osoby.
• Ujistěte se, že je výrobek napájen ze snadno přístupné zásuvky, abyste mohli v případě nouze
přístroj rychle odpojit od elektrické sítě.
• Nikdy sami neotvírejte výrobek. Nikdy neprovádějte opravy sami!
• S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit nárazem, úderem nebo pádem z malé výšky.
• Produkt chraňte před vlhkostí a extrémním teplem.
• Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo do jiných kapalin.
• Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly případným rizikům.
• Děti si nesmí s přístrojem hrát.
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Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod
dohledem.
Děti mladší 3 let musí být mimo dosah přístroje a připojovacího kabelu, pokud nejsou pod
neustálým dohledem.
Děti od 3 let a mladší 8 let smí přístroj zapínat a vypínat pouze pod dohledem nebo jsou poučeni o
bezpečném používání přístroje a porozuměly případným rizikům, pokud je přístroj nainstalován
nebo umístěn v normální provozní poloze.
Děti od 3 let a mladší 8 let nesmí zasouvat zástrčku do zásuvky, přístroj regulovat, čistit / provádět
uživatelskou údržbu.
Přístroj nepoužívejte s programovatelným spínačem, časovačem, samostatným systémem
dálkového ovládání ani s jakýmkoli jiným zařízením, které automaticky zapíná topení, protože
pokud je topení zakryté nebo nesprávně umístěné, hrozí nebezpečí požáru.
Přístroj neprovozujte bez dozoru.
Přístroj nepoužívejte sklopený!
Topný panel nepoužívejte v koupelnách, saunách nebo v jiných vlhkých místnostech.
Topný panel nedávejte do vody ani na něj nestoupejte mokrýma nohama.
Topný panel se nesmí používat na vyhřívaných podlahách.
Povrch musí být čistý a rovný.
Topný panel musí být chráněn před poškozením.
K upevnění přístroje nepoužívejte šrouby, hřebíky apod.
V případě poškození musí být topný panel okamžitě odpojen od napájení a již se nesmí používat.
Nestrkejte do topného panelu jehly.
Poškozený topný panel se nesmíte opravovat.
Pokud je poškozen připojovací kabel, topný panel se již nesmí používat, vadný připojovací kabel se
nesmíte opravovat.
Dejte pozor na to, aby topný panel neohlodala zvířata.
Topný panel lze čistit pouze suchým kartáčem, před čištěním je bezpodmínečně nutné vytáhnout
zástrčku ze zásuvky.
Technické změny a chyby vyhrazeny!

Důležité informace k likvidaci
Tento elektrický přístroj nepatří do domácího odpadu. Pro správnou likvidaci kontaktujte veřejná sběrná
místa ve vaší komunitě.
Podrobnosti o umístění takového sběrného místa a veškerých množstevních omezeních za den / měsíc /
rok, naleznete v informacích příslušné obce.

Prohlášení o shodě
PEARL. GmbH tímto prohlašuje, že produkt NX-8150-675 vyhovuje směrnici o ekodesignu 2009/125/ES,
směrnici RoHS 2011/65/EU, směrnici EMV 2014/30/EU a směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Manažer kvality
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
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Podrobné prohlášení o shodě najdete na www.pearl.de/support .Do vyhledávacího pole zadejte číslo
výrobku NX-8150.
Informace a odpovědi na často kladené otázky (FAQ) o mnoha našich produktech a také jakékoliv
aktualizované příručky najdete na webových stránkách:

www.sichler-haushaltgeraete.de
Do vyhledávacího pole zadejte číslo výrobku nebo název výrobku.
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