
pro přímotopný elektrický 
radiátor Jasmina

MONTÁŽNÍ NÁVOD 

Jmenovitý výkon: 1 x 230 V, 50 Hz, od 750 W od 2000 W, třída I
termostat: IP X2



Důležité!
Před montáží radiátoru si pozorně přečtěte tento 
návod!

Tento přístroj je určen pro pokojovou regulaci teploty. 
Jakékoliv jiné použití není dovoleno.
Před instalací, odinstalací nebo údržbou termostatu vy-
pněte síťové napájení.
Nepřestřihávejte napájecí kabel.
Nepoužívejte topidlo bez termostatu s bezpečnostní 
tepelnou pojistkou.
Přívodní kabel nelze opravovat. Pokud je poškozen, musí 
být vyměněn za nový. Výměnu musí provést kvalifikovaný 
elektrikář.
Nepoužívejte termostat, pokud není správně nainstalován.
Jmenovité napětí termostatu musí být stejné jako síťové.
Vedení musí být dimenzováno na předpokládanou zátěž.
Nesmí dojít k zatečení chemikálií, alkoholu nebo jakékoliv 
tekutiny do radiátoru nebo termostatu.

Instalace radIátoru
Radiátor se montuje na zeď pomocí speciálních konzol. Termostat musí být od zdi vzdálený 
10 - 80 mm.
Teplota místnosti může být stejná s nastavenou teplotou pouze pro topidla, která jsou insta-
lována v prostředí se standardními podmínkami. Je normální, že pro vytopení dvou různých 
místností musíte použít různá nastavení teploty (vliv prostředí).

Upozornění: Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo!

Při pevném zapojení bez 
použití síťové vidlice je po-
žadováno přerušení všech 
vodičů od napájení. Vypí-
nače použité pro přerušení 
všech vodičů musejí být 
připojeny přímo k napájení 
a vzdálenost každého vypí-
nacího kontaktu musí být 
min. 3 mm.
Elektrické vedení musí být 
chráněno vysoce citlivým 
30 mA proudovým chráni-
čem.
Termostat je zařízení třídy 
II a musí být chráněn proti 
vniknutí vody.
V koupelně může být 
zařízení namontováno do 
zóny 2 nebo 3 (viz obr. 1) - 
zařízení nesmí být v dosahu 
osoby používající vanu 
nebo sprchu.
Přívodní kabel musí být 
k napájení připojen pomocí 
elektrické krabice, která 
je umístěna za zařízením. 
Elektrická krabice musí být 
min. 25 cm nad podlahou

Barva vodiče typ vodiče

černý fázový vodič

modrý pracovní nula

žlutozelený zemnicí vodič

návod k InstalacI
Při instalaci radiátoru nesmí ter-
mostat umístěn na horní straně.
Radiátor nesmí být umístěn 
přímo pod zásuvkou nebo vypí-
načem.
Při montáží radiátoru se nesmí 
ovládací krabička dotýkat podla-
hy nebo zdi.
Termostat může být připojen 
pouze k síti 230V/50Hz.
U modelu bez síťové vidlice do-
držte barevné značení vodičů:

Obr. 1 - Definice zón v koupelně.

BeZPeČnostnÍ 
InForMace
Při montáži/demontáži 
regulátoru si ověřte, že je 
hlavní vypínač vypnutý.
Po instalaci radiátoru se 
ujistěte, že termostat není 
ohnutý a je pevně uchycený 
k radiátoru.

terMostat
Termostat radiátoru 
obsahuje jeden ovládací 
knoflík, kterým se volí 
požadovaná teplota 
v rozsahu od 4 do 43 °C. 
Červená kontrolka na 
termostatu pod ovládacím 
kolečkem signalizuje pouze 
chod radiátoru – radiátor 
topí.

Výkon 
(W)

Délka l  
(mm)

Výška H 
(mm)

750 349

576

1000 431

1250 513

1500 595

1750 677

2000 759

Ovládací kolečko termostatu

V případě, že radiátor není osazen termostatem, ale je vybaven 
pouze kontrolkou, která indikuje zapnutí radiátoru.



Záruka
Záruka na výrobní vady elektronické části je dva roky od data prodeje. V případě modifikací garantujeme dostupnost náhradních 
dílů pro dobu jednoho roku. Záruka platí pouze s dokladem o nákupu.
Instalace musí splňovat všechny bezpečnostní předpisy a zákony v zemi, kde je zařízení instalováno.
Opravy mohou být prováděny pouze výrobcem nebo jeho servisním technikem.
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí),jimž fyzická,smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek 
zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče,pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruová-
ny ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Na děti by se mělo dohlížet,aby se zajistilo,že si nebudou se spotřebičem hrát.

Upevnění radiátoru na 
zdi 3 konzolami. Dolní 
konzola fixuje radiátor proti 
uvolnění.

1. Složení 3 konzol dle návodu.
2. Upevnění složených konzol na zeď.
3. Na spodní konzole pošroubovat západku.
4. Nasadit radiátor na konzoly.
5. Zafixovat druhým šroubem západku.

MontážnÍ návod
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