
Quartzové topidlo TANSUN

NÁVOD K POUŽITÍ 
A INSTALACI

Harvey Range Beaver



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ 
PŘEDPISY
•  Topidlo je silný tepelný a světelný zdroj. 

Nedívejte se dlouhodobě přímo do 
tepelného zdroje.

•  Při delším pobytu přímo v oblasti 
tepelného záření muže dojít k přehřátí 
organizmu (úpal).

•  Topidlo nikdy nepoužívejte bez dozoru 
pro přímý ohřev dětí, nepohyblivých nebo 
bezmocných osob.

•  Před připojením do sítě zkontrolujte, zda 
napětí na štítku odpovídá napětí v síti.

•  Nepoužívejte žádné prodlužovací šňůry 
nebo rozdvojky, mohou se přehřát 
a způsobit požár.

•  Topidlo je vybaveno bezpečnostní pojistkou, 
která jej při větším náklonu vypne.

•  Při poškození přívodní šňůry topidlo odpojte 
a nepoužívejte jej. Přívodní šňůra smí být 
měněna pouze v autorizovaném servisu.

•  Topidlo stavte na rovnou, nehořlavou 
podložku, v poloze podle obrázku.

•  Ve směru vyzařování tepla nesmí být žádné 
hořlavé materiály.

•  Udržujte přívodní šňůru v bezpečné 
vzdálenosti od povrchu topidla a neveďte 
ji před topidlem.

•  Topidlo nesmí být nikdy zakryto – nebezpečí 
požáru.

•  Topidlo smí být umístěno pouze tak, 
aby nebylo bráněno proudu vzduchu.

•  Topidlo lze zapojit přímo k rozvodu, ale 
to musí zajistit pracovník s předepsanou 
kvalifi kací nebo odborná fi rma!

•  Pozor: Při provozu je povrch topidla 
velmi horký.

•  Nepoužívejte v prostředí s hořlavými 
i nehořlavými aerosoly a s hořlavinami!

•  Topidlo musí být vždy připojeno k rozvodu 
se zemnicím vodičem.

•  Topidlo nikdy nezapojujte přes 
časový spínač!

•  Při jakékoliv manipulaci s lampou nesahejte 
na její povrch holýma rukama! Stopy po 
dotyku by se vypálily do skla a tím by se 
podstatně zkrátila životnost lampy. Při 
dotyku prstem je třeba sklo důkladně vyčistit 
měkkým hadříkem, který nepouští chlupy 
a čistým lihem!

•  Pokud i správně dimensované jističe při 
zapnutí topidla vypínají, použijte jističe 
s charakteristikou C.

VÝMĚNA LAMPY A ČIŠTĚNÍ
Lampy může měnit jen pracovník 
s předepsanou kvalifi kací nebo 
odborná fi rma!
•  Vytáhněte vidlici ze zásuvky.
•  Topidlo nechte vychladnout.
•  Odšroubujte boční kryty na tělese 

topidla.
•  Vyměňte lampu(y).
•  Našroubujte kryty.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry ( š x v x h): 430 x 630 x 510 mm
Provozní napětí: 230 V/50 Hz
Příkon: 2 x 1,5 kW
Hmotnost: 7,65 kg

MONTÁŽ 
1.  Vybalte všechny díly topidla 

z obalů.
2.  Smontujte stojan – z dílu 

„A“ vyšroubujte pojistné 
šroubky „D“, nasuňte rám 
„B“ v poloze podle obrázku 
a zajistěte jej šroubky „D“.

3.  Šrouby „C“ přišroubujte ke 
stojanu těleso lampy.

ČIŠTĚNÍ 
K zajištění optimální účinnosti topidla se doporučuje za 80 až 100 h 
provozu vyčistit refl ektor topidla, případně i lampu měkkým hadříkem, 
který nepouští chlupy a čistým lihem!

QUARTZOVÉ TOPIDLO HARVEY RANGE BEAVER (DÁLE JEN TOPIDLO) JE URČENO 
PRO VNITŘNÍ (TEPELNÉ) A VIDITELNÉ (SVĚTLO). VYZAŘUJE PŘÍJEMNÉ TEPLO, KTERÉ 
SE PŘIBLIŽUJE SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ.

TANSUN BEAVER
SPOT HEATER...

STURDY, EFFICIENT SPOT HEATING

SAFETY FEATURES

The Tansun Beaver is a sturdy and portable 3kW
heater which provides the perfect solution to spot
or emergency heating requirements. The heating
technology includes spectral quality aluminium
parabolic reflector with two 1.5kW quartz lamps
providing two heat settings.

The Beaver features a robust hand-carry frame, anti-tilt safety device and lightweight
aluminium extrusion construction for maximum portability. 

Model

ALG 513

Voltage (V) Total Power
(kW)

Lamps x Power
(kW)

Body Dimensions
(W x H x D) (mm)

Minimum distance
from ceiling

Minimum height
from floor

Weight without
guard

Minimum distance
from side wall

HS 030 LGS 230

230

2 X 1.5

2 X 2.0

3 NA NA NA

1m

7.1

5.6kg

650 x 430 x 200

790 x 227 x 3230.5m3.5m4SOR 220IPD
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