
Návod na topení Solea Heater 250W/500W

Předmluva
 Právě jste si pořídili skládací topení „Soléa 250W/500W“
 Toto zařízení bylo navrženo, prozkoumáno a vytvořeno tak, aby vám

poskytlo plnou spokojenost.
 Před instalací a spuštěním zařízení je nutné si přečíst celý tento

příbalový leták.
 Leták a originální návod po instalaci uschovejte.

Obecná technická specifikace

Doporučení k instalaci
Skládací topení je určeno k vytápění obyvatelných nebo pracovních místností do teploty 40° C. 
Topení musí být připevněno ke stěně ve svislé poloze pomocí k tomu určeného upevňovacího 
prvku, který je umístěn v horní části topení. Po provedení nastavení musí být topení připojeno k 
elektrické zásuvce 230 V, 50 Hz.

Po 10 sekundách po zapojení do sítě dosáhne topení požadované teploty a spustí proces úspory 
energie (stabilizace teploty). Na konci tohoto procesu se spotřeba energie sníží o 10 až 15 % při 
zachování úrovně produkovaného tepla.



Bezpečnostní pravidla

1. Nejprve najděte rovnou stěnu a rozviňte pružnou topnou fólii. Žádná část topného tělesa by 
neměla být zakryta jinými předměty. Po nalezení rovného povrchu je nutné stěnu 
propíchnout vrtákem. Poté vložte plastový šroub určený k tomuto účelu. Poté dovnitř 
zašroubujte kovový šroub tak, aby procházel železným upevňovacím prvkem, zaháknutým v
horní části topení. Pružnou topnou fólii je třeba připevnit na stěnu tak, aby byl vidět obrázek
a štítek výrobce.

2. Po zjištění technického problému se doporučuje výrobek odpojit a vrátit za účelem výměny 
nebo vrácení peněz.

3. Tento výrobek není určen pro děti a osoby s mentálními, fyzickými nebo nervovými 
problémy nebo osoby, které nemají dostatečnou inteligenci pro používání domácích 
spotřebičů. V případě osob pod dohledem je za použití výrobku a jeho následky odpovědný 
jeho majitel. Je nutné dohlížet na děti, aby si s topením nehrály.

4. Je zakázáno připojovat topení do sítě, pokud není rozložené nebo pokud jsou na něm 
předměty. Mohlo by to vést k degradaci ochranné vrstvy topení.

5. Je zakázáno rozebírat topení.
6. Je povinné používat elektrickou zástrčku na spodní části zařízení, nikoliv zástrčku zakrytou 

topením.
7. Napájecí kabel není vyměnitelný. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, považuje se 

topení za vyřazené z provozu.
8. Nedoporučuje se zavěšovat topení na nerovné plochy.
9. Nenechávejte zapojené topení bez dozoru.
10. Je zakázáno připojovat topení do sítě, jejíž napětí přesahuje 250 V.
11. Topení by mělo být umístěno mimo dosah zdrojů tepla (krb, osvětlení atd. ...).
12. Je zakázáno zavěšovat topení pomocí lepidla.
13. Tato pružná topná fólie není vybavena termostatem. Ten lze dokoupit.
14. Zařízení nepřipojujte vedle sprchy, bazénu nebo vany, aby nedošlo k přímému kontaktu s 

vodou.
15. Ujistěte se, že je topení řádně připevněno ke stěně, aby nedošlo k jeho pádu při zapojení do 

elektrické zásuvky.

Normy pro skladování
Doporučujeme skladovat topení (složené, srolované) na suchém místě.
Průměr srolovaného topení nemusí být menší než 65 mm.
Aby se předešlo mechanickým poruchám, doporučuje se zamezit kontaktům mezi výrobkem a 
vnějšími prvky, které mohou vést k jeho poškození.

Obsah balení
 skládací topení
 návod k použití
 balení
 plastová hmoždinka a šroub



Záruka
Záruka na skládací topení "Soléa" je striktně omezena na bezplatnou výměnu nebo opravu vadné 
části dílů ve výrobním závodě. Výrobce garantuje opravu topení s výrobními vadami, které 
souvisejí s výrobou a které se vyskytnou do 24 měsíců od data nákupu. Záruční oprava topení se 
provádí za předpokladu, že splňuje výše uvedená pravidla, za přítomnosti tohoto dokumentu.

Jakmile výrobce udělí zásadní souhlas s vrácením dílů, musí být tyto díly odeslány do 15 dnů, 
včetně nákladů na dopravu a balení. Náklady na demontáž a opětovnou montáž nelze v žádném 
případě požadovat jako náhradu škody z jakéhokoli důvodu. Výrobce nesmí být činěn odpovědným 
za přímé nebo nepřímé následky závad jak na osobách, tak na majetku a výslovně se uvádí, že za 
instalaci zařízení výrobce neodpovídá.

Záruku nemůžete uplatnit, pokud byla zařízení vystavena abnormálnímu používání a byla 
používána v jiných podmínkách, než pro které byla vyrobena. Nevztahuje se na případy poškození 
nebo nehody v důsledku nedbalosti, nedostatečného dohledu nebo údržby.

Identifikace vašeho zařízení
Umístění označení CE výrobcem zaručuje, že výrobky splňují směrnice Evropského společenství o 
bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě. Index IPX znamená ochranu krytu zařízení proti 
vniknutí pevných látek a kapalin.

Rozsah ekologických příspěvků pro domácí a profesionální zařízení: PAM 02. Elektroodpad by se 
neměl vyhazovat společně s domovním odpadem. Prosíme o recyklaci na příslušných místech.
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