
Elektrické sálavé topidlo
pro venkovní i vnitřní prostory

NÁVOD K POUŽITÍ 
A INSTALACI

Typ Helios



Před použitím Topidla Helios EPH2960 (dále jen topidlo) si pročtěte pečlivě tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Topidlo Helios je navrženo pro použití v domácnostech i v obchodních prostorách (terasy, patia, vnější kuřácké prostory apod.). 
Využívá úspornou infračervenou vytápěcí technologii – uhlíkové vlákno v zářiči. Pečlivým přečtením návodu před kompletací 
a prvním použitím topidla zabráníte zbytečných chybám, které by mohly vést ke snížení jeho výkonu, případně i k porušení záruč-
ních podmínek. Přesným postupem podle návodu zachováte plnou funkčnost, vyhnete se potížím při zprovoznění a zachováte 
maximální životnost topidla.

Montážní sada:
A. oválná destička 2 ks
B. dlouhá oválná destička 2 ks
C. podložka 8 ks

OBSAH BALENÍ

D. křídlová matice 4 ks
E. šroub 4 ks
F. tělo topidla 1 ks

G. CLF nebo LED žárovka 1 ks
H. dálkové ovládání 1 ks
I. kovový kryt základny 2 ks

J. návod 1 ks
K. nepromokavá plachta 1 ks
L. základna s kolečkem 2 ks

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
  1.  Vyjměte opatrně díly topidla z obalu a zkontrolujte, zda nejsou mechanicky poškoze-

ny.
  2.  Nedovolte dětem, aby si hrály s obaly, zejména s plastovými sáčky – nebezpečí 

udušení.
  3.  Topidlo připojujte výhradně k rozvodné síti, splňující všechny platné předpisy. Zkont-

rolujte, zda napětí, uvedené na štítku topidla odpovídá napětí v zásuvce.
  4.  Topidlo je při provozu horké. Při provozu topidla se nesmí nic dotýkat mřížky nebo 

zářiče.
  5.  Zvýšenou pozornost věnujte topidlu, které chcete nechat zapnuté a bez dozoru.
  6.  Nepoužívejte topidlo, pokud je poškozen přívodní kabel nebo vidlice, nebo pokud se 

u něho projeví jakákoliv vada. Nepokoušejte se topidlo rozebírat, neobsahuje žádné 
části, které by byly opravitelné nebo vyměnitelné bez originálních dílů a speciálního 
nářadí, kromě výměny lampy nebo zářiče. Při výměně dodržujte Návod k použití. 
Adresa a podmínky oprav jsou uvedeny v Záručním listu.

  7.  Nezkoušejte opravovat nebo měnit elektrické nebo mechanické funkce topidla před 
ukončením záruční doby.

  8.  Nestavte topidlo na měkké povrchy a dbejte na to, aby byly dodrženy bezpečnostní 
vzdálenosti od okolních předmětů.

  9.  Topidlo musí být při provozu postaveno na tvrdé, vodorovné ploše. Je navrženo 
pro použití v domácnostech i v obchodních prostorách (terasy, patia, vnější kuřácké 
prostory apod.). Vybalené díly topidla jsou připraveny ke kompletaci podle Návodu 
k použití. I když je topidlo chráněno před účinky tryskající vody (IPx5), doporučuje 
se pro prodloužení životnosti nenechávat jej trvale na mokrém místě a vystavovat jej 
dlouhodobému dešti.

10.  Přívodní kabel nesmí být veden pod podlahovou krytinou nebo jinak zakryt.
11.  Přívodní kabel musí být veden tak, aby o něj nikdo nezakopnul. Nedotýkejte se mřížky 

ani zářiče rukama nebo předměty – nebezpečí úrazu nebo požáru.
12.  Pokud topidlo přestane topit a nebude se dále používat, zkontrolujte, zda je vypnuto 

síťovým vypínačem.
13.  Pokud nejste přítomni (v bytě, kanceláři, na terase apod.), topidlo vypněte a odpojte 

jej ze sítě.
14.  Nepoužívejte topidlo v dosahu skladu hořlavin.
15.  Vidlici vždy zasuňte úplně do zásuvky („na doraz“) a odpojujte jej ze sítě vždy tahem 

za vidlici a ne za kabel!
16.  Nesměrujte topidlo na závěsy, záclony, nábytek a jiné hořlavé předměty. Dodržujte 

bezpečné vzdálenosti podle obrázku na straně 8 tohoto návodu.
17.  Zapnuté topidlo nenechte nikdy bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí nebo domá-

cích zvířat.
18.  Dbejte na to, aby topidlo nemohlo spadnout do bazénu nebo do jiné nádrže s vo-

dou. Nepoužívejte jej v koupelně nebo ve sprše.
19.  Nepoužívejte žádné časovače a podobné spínače, aby se topidlo nezapnulo bez 

dozoru.
20.  Při provozu musí být přívodní kabel úplně vytažen z topidla.
21.  Mřížka je určena k ochraně zářiče před dotykem a nesmí být při provozu odstraněna.
22.  Topidlo nesmí být používáno osobami, které mají fyzické, mentální nebo podobné 

omezení, nebo jen v přítomnosti osob, které odpovídají za jejich bezpečnost. Topidlo 
není hračkou pro děti!

23.  Topidlo nikdy nepřipojujte k rozvodné síti přes prodlužovací kabel(y) nebo „rozdvoj-
ky“.

24.  Nemanipulujte s topidlem, připojeným k síti, mokrýma rukama.
25.  Topidlo vyžaduje pro správný a bezpečný provoz základní údržbu v rozsahu Návodu 

k použití.
26.  Nenechávejte topidlo ani kabel v blízkosti jakéhokoliv tepelného zdroje (radiátor, 

teplovzdušný ventilátor, sálavá topidla apod.).



INSTALACE NEBO VÝMĚNA ŽÁROVKY

ŽÁROVKU INSTALUJTE PŘED MONTÁŽÍ TOPIDLA
Odstraňte nálepku ze skla.
Odšroubujete krycí sklo (NEVYNDÁVEJTE GUMOVÉ TĚSNĚNÍ).
Vyjměte žárovku z ochranného balícího materiálu. 
Opatrně zašroubujte žárovku do plastové objímky. 
NEDOTÝKEJTE se skleněné spirály žárovky!
Opatrně přišroubujte zpět krycí sklo.  
Zkontrolujte polohu gumového těsnění.

KOMPLETACE TOPIDLA

1.
Zarovnejte obě 
části základny 
(L) a vložte 
šrouby(E) 
s podložkami 
(C).

2. 
Otočte základnu 
horní stranou 
dolů, nasaďte 
dlouhé oválné 
destičky (B) 
a podložky (C) 
na šrouby (E) 
a dotáhněte 
křídlové matky 
(D).

3.
Připojte obě části 
kovového krytu 
základny (I).
Kryt s výřezem 
musí být nasazen 
výřezem nad 
kolečka.

4. 
Odstraňte ochranou destičku ze spodní části těla topidla (F). 
Nasuňte základnu na čtyři šrouby těla topidla. Nasaďte oválné 
podložky (A) a křídlovými matkami přišroubujte základnu.
Základna a tělo topidla musí být spojeny tak, aby kolečka byla na 
stejné straně topidla jako je kryt na kabela držadlo.

VÝMĚNA BATERIE 
V DÁLKOVÉM 
OVLADAČI
A.  Křížovým šroubo-

vákem odšroubujte 
zadní víčko.

B.  Vyměňte baterii 
(typ CR2025).

C.  Opatrně přišrou-
bujte zpět zadní 
víčko. Zkontrolujte 
umístění gumové-
ho těsnění.



POPIS A FUNKCE 
TOPIDLA

PŘEMISŤOVÁNÍ TOPIDLA
Přesvědčte se, že je topidlo před 

přemístěním vypnuté
K přesouvání použijte drža-

dlo umístěné na zadní straně 
přístroje

UMÍSTĚNÍ TOPIDLA 
V PROSTORU
Doporučené vzdálenosti topidla 
od okolních objektů

Topidlo 
přesouvejte 

pouze 
uchopením za 
toto držadlo.



FUNKCE MASTERLOCK  
– ZAMNKNUTÍ 
OVLÁDACÍHO PANELU
Funkce MasterLock umožňuje 
pomocí dálkového ovládání 
zamknout tlačítka na ovláda-
cím panelu topidla proti mani-
pulaci nepovolanými osobami.

ZAMKNUTÍ
Stiskněte a držte tlačítko 
OSVĚTLENÍ
Stiskněte tlačítko nastavení 
výkonu VYSOKÝ/NÍZKÝ
Podržte obě tlačítka stisknutá, 
dokud neuslyšíte topidlo 5 krát 
pípnout.

ODEMKNUTÍ
Zopakujte stejný postup jako 
při zamknutí.

FUNKCE EKONOMY
Funkce Economy umožňuje 
automaticky vypnout topidlo 

v případě, že není nikdo v jeho 
dosahu. Pohybový senzor 

sleduje pohyb osob ve vzdále-
nosti do 4 m od topidla. Pokud 

po 4 minuty nezaznamená 
žádný pohyb, topidlo vypne.

Funkce Ekonomy nezapíná ani 
nevypíná osvětlení.

OVLÁDACÍ PANEL

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Dosah dálkového infračerveného ovládání je přibližně 4 m.
Dálkový ovladač je magnetický a lze jej snadno přichytit na tělo topidla 
(nedávejte jej na mřížku).
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PROBLÉM: Osvětlení nesvítí.

PROBLÉM: Topidlo netopí (na ovládacím panelu svítí 
červená kontrolka pohotovostního režimu).

PROBLÉM: Topidlo netopí
(na ovládacím panelu 
nesvítí červená kontrolka 
pohotovostního režimu)

PROBLÉM: Dálkové ovládání nefunguje.

PROBLÉM: Ovládací panel nereaguje.

PROBLÉM: Funkce Economy 
nefunguje (po stisknutí 
tlačítka ECONOMY se na 
ovládacím panelu nerozsvítí 
zelená kontrolka)

PROBLÉM: Oranžové kontrolky blikají

Možná příčina Řešení

Není zapnutý 
hlavní vypínač

Zapněte hlavní vypínač na zadní straně 
topidla.

Do topidla nejde 
proud

Zkontrolujte připojení kabelu k zásuvce.

Tepelná pojistka 
je v provozu

Topidlo odpojte a vypněte hlavní vypínač. 
Počkejte 30 minut a topidlo znovu zapněte. 
Pokud to bude třeba ještě jednou to zopa-
kujte. Pokud závada přetrvává volejte servis.

Selhání bezpeč-
nostní pojistky 
proti převržení

Bezpečnostní pojistka proti převržení je v se-
pnutá. Zkuste zatřást topidlem. Pokud závada 
přetrvává volejte servis.

Topidlo nestojí 
rovně

Postavte topidlo na vodorovnou, pevnou 
plochu.

Žárovka je vadná Vyměňte žárovku podle návodu.

Možná příčina Řešení

Není zapnutý 
hlavní vypínač

Zapněte hlavní vypínač na zadní 
straně topidla.

Do topidla nejde 
proud

Zkontrolujte připojení kabelu k zá-
suvce.

Tepelná pojistka 
je v provozu

Topidlo odpojte a vypněte hlavní vy-
pínač. Počkejte 30 minut a topidlo 
znovu zapněte. Pokud to bude tře-
ba ještě jednou to zopakujte. Pokud 
závada přetrvává volejte servis.

Selhání bezpeč-
nostní pojistky 
proti převržení

Bezpečnostní pojistka proti pře-
vržení je v sepnutá. Zkuste zatřást 
topidlem. Pokud závada přetrvává 
volejte servis.

Topidlo nestojí 
rovně

Postavte topidlo na vodorovnou, 
pevnou plochu.

Poškozený pří-
vodní kabel

VZkontrolujte kabel zda není nařízlý 
nebo přerušený. Nechte v servisu 
vyměnit kabel.

Možná příčina Řešení

Poškozené 
zářiče (trubice) / 
Tepelná pojistka 
je v provozu

Nejprve zkuste následujícím postupem zjistit, 
zda jsou opravdu zářiče vadné.
Jestliže jedna z trubic hřeje a druhá ne, je 
třeba vyměnit vadnou trubici.
Jestliže nehřeje ani jedna z trubic, zkuste 
pomocí dálkového ovládání přepínat výkon 
(tlačítko HEAT HI/LOW) a pomocí tlačítka za-
pnutí topení (HEAT ON/OFF) vypínat a zapínat. 
Přitom kontrolujte, zda trubice nezačne topit.
Stejný postup zopakujte s tlačítky na ovláda-
cím panelu topidla.
Pokus trubice stále nehřeje, zkontrolujte, zda 
na ovládacím panelu nesvítí nějaká oranžová 
kontrolka. Pokud svítí oranžová kontrolka 
a trubice stále nehřeje je trubice vadná.
Pokud oranžová kontrolka nesvítí a trubice 
nehřeje zkuste následující postup:
Topidlo odpojte a vypněte hlavní vypínač. 
Počkejte 30 minut a topidlo znovu zapněte. 
Pokud to bude třeba ještě jednou to zopakujte.
Pokud závada přetrvává volejte servis.

Poškozená 
trubice

Poškození trubice je obvykle vidět. Hledejte 
černé nebo bílé zabarvení na obou koncích 
trubice.

Možná příčina Řešení

Vybitá baterie
Přesvědčte se, zda je topidlo skuteč-
ně zapnuté (svítí červená kontrolka 
na ovládacím panelu).

Dálkové ovládání 
nefunguje

Vyměňte baterii v dálkovém ovládači 
(typ CR2025).

Možná příčina Řešení

Ovládací panel je 
zamknutý (funk-
ce MasterLock)

Odemkněte ovládací panel podle 
návodu.

Porucha tlačítek 
nebo elektroniky 
panelu

Volejte servis.

Možná příčina Řešení

Topení není 
zapnuté

Pohybové čidlo je aktivní pouze 
jestliže je topení zapnuté.

Vadné pohybové 
čidlo

Volejte servis.

Možná příčina Řešení

Bezpečnostní 
varování

Jestliže některá nebo všechny 3 oranžové 
kontrolky svítí nebo blikají je problém vnitř-
ního kontrolního systému topidla. Topidlo 
ihned odpojte a vypněte hlavní vypínač. 
Počkejte 30 minut a topidlo znovu zapněte. 
Pokud závada přetrvává volejte servis.


