
 

 
Návod na koupelnový thermo panel IQ-DeLux wind 
 
 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Výhradní dovozce a velkoobchod :   IQ-THERM CZ, Komušín 76, 341 01 Horažďovice 
      www.thermowell.cz  

 
 
Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit tento výrobek. Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze a dodržujte všechny 
uvedené pokyny. Za škody způsobené porušením uvedených pokynů nebo používáním výrobku k jiným účelům, než-li je 
uvedeno v tomto návodu, nenese výrobce, dovozce ani prodejce žádnou odpovědnost. 
 
Použití tohoto topidla pro jiné účely, než-li je stanoveno v této příručce, může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění, 
nebo neplatnost záruky. Záruka se nevztahuje na vady, poškození, ztráty, zranění nebo škody, nebo v důsledku 
nesprávného použití nebo použití tohoto topení pro jiné účely.  
 

Bezpečnostní pokyny : 
Tento přístroj je určen pro běžné použití v domácnosti. Není určený pro použití v průmyslovém prostředí, ve vozidlech 
nebo na palubách lodí či letadel. Thermo panel je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte ho venku, nevystavujte 
ho dešti, slunci a dalším vnějším povětrnostním vlivům, jinak může dojít k nevratnému poškození přístroje. Thermo panel 
nepoužívejte v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu, v blízkosti vysoce hořlavých nebo výbušných materiálů. 
 
Tento přístroj nesmějí ovládat děti do věku 12 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností či 
osoby s nedostatke zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl zajištěn dohled nebo školení týkající se použití přístroje 
bezpečným způsobem. Zajistěte, aby si děti nemohli hrát s tímto spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí 
provádět děti bez dohledu dospělé způsobilé osoby. Udržujte mimo dosah dětí, jinak hrozí nebezpečí úrazu. 
 
Thermo panel odolává vodě IPX4. Proto ho lze použít v koupelně nebo jiné oblasti se zvýšenou vlhkostí. NESMÍ SE 
INSTALOVAT PO OBVODU VANY NEBO SPRCHY. To znamená, že nemůže být instalován v oblastech označených jako zóna 
1 na obrázku 1.  
 
Instalujte thermo panel na vhodné místo a to : nejméně 1m od hořlavých předmětů nebo nábytku; ponechte nejméně 
1m volného prostoru před thermo panelem; neumísťujte do bezprostřední blízkosti el. zásuvky, nemontujte na stěny ze 
syntetického materiálu. 
 
Nezakrývejte přístroj, jinak může dojít k jeho přehřátí a poškození, nebo dokonce ke vzniku požáru. Povrchová teplota 
nahřátého thermo panelu se pohybuje okolo 90°C. 
 
Nedotýkejte se el. zařízení mokrými dlaněmi. Čištění provádějte pouze tehdy, je-li přístroj odpojen od el. proudu. Nikdy 
nepoužívejte vadný přístroj. 

 
 

http://www.thermowell.cz/


 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Před uvedením topného tělesa do provozu si pečlivě přečtěte tyto pokyny, abyste předešli poškození a nebezpečným 
situacím. Jakékoliv použití tohoto topného tělesa, které není uvedeno v tomto návodu k obsluze, může způsobit požár, 
úraz elektrickým proudem nebo zranění a zrušit všechny záruky. 
 
Záruka se nevztahuje na vady, poškození, ztráty, zranění nebo škody způsobené nevhodným užíváním nebo manipulací 
s tímto topidlem.  
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Bezpečný provoz topného panelu 

 
Tento přístroj je určen pro běžné použití v domácnosti a není určený pro použití v komerčním / průmyslovém prostředí, ve 
vozidlech nebo na palubách lodí nebo letadel. 
 
Tento přístroj nesmí používat děti mladší 12 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným 
způsobem a porozumět rizikům, kterých se to týká.  
 
Před čištěním a údržbou topného panelu ho vždy odpojte od el. proudu. 
 
Velmi důležité upozornění: panel nikdy nezakrývejte a nepoužívejte ho k sušení prádla či jiných předmětů. Jinak by mohlo dojít 
k jeho přehřátí a poškození. Na tato poškození se záruka nevztahuje ! Pro sušení ručníků a prádla používejte výhradně spodní část 
panelu dle obrázku 8. Nevkládejte ručník do blízkosti vývodu vzduchu (obr. 9), ale pouze obrázku 8. 
 
Upozornění : elektronické zařízení přístroje je citlivé na přepětí v elektrické síti, proto doporučujeme přístroj připojovat vždy přes 
vhodnou přepěťovou ochranu. Na případné poškození přístroje v důsledku přepětí v elektrické síti se záruka nevztahuje ! 
 
Nepoužívejte výrobek v prostorách, kde se vyskytují výbušné plyny, hořlavé výpary, rozpouštědla, barvy, apod., jinak hrozí 
nebezpečí požáru či výbuchu.  
 
Pokud je poškozený radiátor nebo přívodní kabel, závadu neodstraňujte sami, ale obraťte se na autorizovaný elektroservis nebo 
na prodejce.  
 
Nezasouvejte do topné mřížky žádné cizí předměty nebo papír. 
 

 
Montáž thermo panelu na stěnu 
 
Thermo panel montujte výhradně ve svislé poloze s mřížkou výstupu vzduchu směrem dolů. Thermo panel je vybaven obvodem s 
dvojitou elektrickou izolací (třída II) a proto nevyžaduje uzemnění. Panel instalujte v souladu s platnými předpisy. 
 
Při sestavení výrobku a jeho montáži postupujte podle výše uvedených obrázků 1-7. 
 
V mokrých prostorách koupelen nebo kuchyní musí být připojovací konektor instalován nejméně 25 cm nad podlahou. Elektrické 
připojení k napájení musí být vybavené dvoupólovým spínačem, který umožňuje úplné odpojení od el. napětí. 
 
Vždy zkontrolujte dodržení minimální vzdálenosti od stěny, nábytku nebo dalších objektů, jak je uvedeno v obrázku 1 až 3. Nikdy 
výrobek neumisťujte tak, aby vzdálenost mezi podlahou a spodní hranou výrobku byla menší než 60 cm. 

 

 
Filtr nečistot 
 
Thermo panel je vybaven filtrem k ochraně topného tělesa před prachem a nečistotami. Filtr zachytává prach a další nečistoty, 
které by jinak při styku s topným tělesem způsobovaly nepříjemný zápach. Filtr je vyjímatelný a lze ho snadno čistit vodou (obrázek 
10).  
 
Vždy po uplynutí 120 topných hodin, je uživatel upozorněn na potřebu vyčistit prachový filtr a to formou zobrazené ikony a textu 

na displeji panelu: PULIRE FILTRO - CLEAN FILTER - NEttOYER FILtRE   
 
 
Je-li stisknuta jakákoli klávesa, text se z displeje odstraní.  
 
Po vyčištění filtru stiskněte tlačítko MODE a podržte ho. Dojde k vynulování počítače, oznámení se znovu zobrazí po dalších 120 
pracovních hodinách.  
 
Pokud nedojde ke včasnému vyčištění prachového filtru, může dojít k přehřátí topného tělesa a k poškození (roztavení) plastové 
mřížky ve spodní části tělesa, případně i k poškození vnitřní elektroinstalace a možnost vzniku požáru. Věnujte proto pečlivou 
pozornost kontrolním hlášením na displeji výrobku. Na tato poškození se záruka nevztahuje ! 
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Sušení nebo nahřívání ručníků či drobného prádla 
 
Vždy umisťujte ručníky či prádlo tak, aby bylo přehnuté přes závěs (obr. 8). Ručníky či prádlo nesmějí být na mačkané mezi závěs 
a tělo panelu (obrázek 9), jinak může dojít k přehřátí a poškození přístroje. 
 
Nezakrývejte tělo thermo panelu, pro sušení používejte pouze spodní závěsy. 
 
 

Popis ovládání thermo panelu 
 

Přístroj je na levé straně vybaven hlavním elektromechanickým spínačem pro zapnutí / vypnutí 
dvojitého pólu.  
 
 
 

 
Na předním panelu přístroje jsou k dispozici následující ovládací prvky: 

 
A - Senzor pohybu 
B - LED indikátor protizámrzového režimu 
C - LED indikátor režimu ECO 
D - LED indikátor režimu COMFORT 
E - LED indikátor aktivní funkce pro detekci otevřeného okna 
F - displej 
G – funkce turbo 
H – OK / Potvrdit 
I - zobrazit a zvýšit hodnotu 
J - zobrazit a snížit hodnotu 
K - Mode 
L - nabídka 
M - stand-by pohotovostní režim 
 

 
Tento koupelnový ohřívač je vybaven senzorem pohybu a automatickou funkcí řízení topení dle nastavení termostatu. 
Senzor pohybu umožňuje sníženou spotřebu energie a automaticky snižuje okolní teplotu, když v místnosti nikdo není detekován. 
Když senzor zaznamená pohyb, začne panel topit na nastavenou komfortní teplotu a udržuje ji po celou dobu detekce pohybu. 
Funkci senzoru pohybu nelze vypnout.  
 
Panel lze používat ve 4 provozních režimech : 
--ANTI-FREEZE (protizámrzný) 
--PROGRAM 
--AUTOMATICKÝ (s aktivním pohybovým senzorem) 
--ZÁKLADNÍ 

 

Režim ANTI-FREEZE (proti zamrzání) 

Termostat je nastaven tak, aby udržel teplotu v rozmezí  7 ± 3 ° C. Funkce se tohoto režimu se aktivuje manuálně nebo automaticky. 
Automaticky v případě, že je používán Automatický topný režim s aktivním senzorem pohybu, které pokud nezaznamená podobu 36 
hodin žádný pohyb, přepne topidlo do protizámrzného režimu. Pokud pak senzor opět zaznamená pohyb, přepne topení opět do 
automatického topného režimu.    

 

Režim program 

Thermo panel lze naprogramovat individuálně pro každou jednotlivou hodinu a každý den v týdnu. Pro každou denní hodinu je možné 
nastavit tyto teplotní režimy : COMFORT / ECO / FROST FREE. V režimu program je pohybový senzor neaktivní. 

 

Komfortní teplota COMFORT (výši teploty nastaví uživatel dle aktuální potřeby) 

Snížená teplota – ECO (odpovídá výši nastavení hodnoty pro Comfort  s odpočtem - 3,5 °C) 

Protizámrzná teplota FROST FREE (udržuje teplotu na 7°C). 
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Automatický režim 

Přístroj je nastaven tak, aby udržoval komfortní teplotu vždy, když je v místnosti detekován pohyb. Pokud pohybový senzor 
nezaznamená po dobu cca 10 minut žádný pohyb, přepne se přístroj na režim Eco (o 3,5 °C nižší, než je nastavená komfortní teplota). 
Pokud senzor nezaznamená pohyb více jak 36 hodin, přepne se automaticky na protizámrzný režim (7 °C).  

 

V automatickém režimu je k dispozici také speciální funkce detekce otevřeného okna. Tuto funkci si může aktivovat uživatel. Tato funkce 
umožňuje detekovat otevření okna a automaticky pak přepne panel do úsporného protizámrzného režimu. Při aktivaci této funkce 
bliká LED dioda protizámrzného režimu. Po uzavření okna je nutné ručně panel přepnout zpět do standardního topného režimu a to 
stiskem libovolného tlačítka na displeji. Správné fungování této funkce může záviset na umístění výrobku, sensor musí detekovat 
proud chladného vzduchu z otevřeného okna, jinak funkce nebude pracovat správně. 

 

Základní režim 

Přístroj pracuje stále v komfortním režimu. Senzor pohybu je vypnutý a nelze aktivovat ani žádné jiné funkce přístroje. 

 

Zapínání a vypínání topného panelu 

Hlavní vypínač je umístěný na levé straně výrobku. Když je tento spínač vypnutý, je vypnuté napájení všech obvodů. To znamená, že po 
cca 30 minutách dojde ke ztrátě všech uložených parametrů a po opětovném zapnutí bude thermo panel ve výchozím (továrním) 
nastavení a na displeji se zobrazí údaj 00:00 a začne počítat čas začínající touto hodnotou.  

Doporučujeme proto tento hlavní spínač vypínat pouze, pokud radiátor nebudete dlouho používat (např. po ukončení topné sezony). 
Jinak radiátor vypínejte pouze do pohotovostního režimu pomocí tlačítka ON/OFF vedle displeje na čelní straně panelu.   

Při prvním použití výrobku nebo v případě výpadku proudu po dobu více než 30 minut, se na displeji se zobrazí 00:00 a začne se počítat 
čas od této hodnoty. Pokud nebude provedena žádná úprava nastavení do 15min po zapnutí, přístroj se automaticky přepne do 
protizámrzného režimu. 

 

Tlačítko Stand-by 

Po zapnutí hlavního vypínače přístroj zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka stand-by (M).  

 

Tlačítko MENU 

Tlačítko umožňuje přístup k nastavení času, dnu v týdnu, týdenního program a funkce detekce otevřeného okna.  

 

Nastavení času : stiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí na displeji “HOUR”. Pak pomocí tlačítek Šipka nahoru / Šipka dolů 
nastavte správnou hodinu a stiskněte tlačítko OK. Pak stejným způsobem nastavte minuty a opět stiskněte tlačítko OK. 

 

Nastavení dne v týdnu : stiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí na displeji “DAY”. Pak pomocí tlačítek Šipka nahoru / Šipka dolů 
nastavte správný dena stiskněte tlačítko OK. 

 

TÝDENNÍ PROGRAM 

Programový režim umožňuje nastavit pro každý den v týdnu-jeden z následujících pěti přednastavených programů : 
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Pro nastavení týdenního programu : stiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí na displeji “PROG”.  

 

Na displeji se zobrazí nejprve první den v týdnu Mo (pondělí). Pomocí tlačítek Šipka nahoru / Šipka dolů můžete přejít 
na další dny v týdnu u kterých chcete provést změnu topného program. Po zvolení požadovaného dne stiskněte 
tlačítko OK. 

 

 Po výběru dne a stisknutí tlačítka OK začne blikat přednastavený program “P1”. Pomocí tlačítek Šipka nahoru / Šipka 
dolů můžete na tento den vybrat jeden z přednastavených program P1-P5 a pak stiskněte tlačítko OK.  

 

Stejným způsobem nastavte další dny v týdnu. Po nastavení posledního dne v týdnu – neděle (SUN) stiskněte tlačítko 
Šipka nahoru  a na displeji se zobrazí zpráva o dokončení programování “End”. Pro uložení nastavených změn stiskněte  

                             tlačítko OK. 

 

Poznámka : Změny v programování můžete kdykoliv přerušit nebo ukončit stisknutím tlačítka MENU. Všechny provedené změny 
budou vymazány a system zůstane v původním nastavení, v jakém byl před Vašimi programovými změnami. Během programování 
jsou topné prvky odpojeny a výrobek netopí. 

 

 

Funkce detekce otevřeného okna 

Tato funkce umožňuje detekovat otevřené okno a automaticky aktivovat protizámrzný režim. Je-li funkce uživatelem zapnuta a 
detekuje otevřená okna, rozsvítí se LED diody pod symbolem otevřeného okna a protizámrzného režimu– viz. obrázek.  

 

 

Když sensor rozpozná otevření okna, automaticky  přepne panel do úsporného protizámrzného režimu. Při aktivaci této funkce bliká 
LED dioda protizámrzného režimu. Po uzavření okna je nutné ručně panel přepnout zpět do standardního topného režimu a to stiskem 
libovolného tlačítka na displeji. Správné fungování této funkce může záviset na umístění výrobku, sensor musí detekovat proud 
chladného vzduchu z otevřeného okna, jinak funkce nebude pracovat správně. 

 

Zapnutí funkce : pro aktivace funkce detekce otevřeného okna stiskněte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí  “OPEn Vindov) 

, dokud se neobjeví nápis "OPEn Uindov". Pak stiskněte tlačítko OK. Pomocí tlačítek Šipka nahoru / Šipka dolů vyberte “YES” pro aktivaci 
funkce nebo “NO” pro vypnutí této funkce a stiskněte tlačítko OK. 

 

 

Provozní režimy topidla 

Stisknutí tlačítka MENU můžete vybrat jeden ze 4 provozních topných režimů. 

 

1/ Protizámrzný režim – ANTI-FREEZE 

Pro aktivaci protizámrzného režimu stikněte tlačítko MENU, až se na displeji zobrazí “FroS”. Teplota 
termostatu je automaticky nastavená na 7 ± 3°C. Svítí LED diode pod symbolem sněhové vločky. V tomto 
režimu je zakázána funkce detekce otevřeného okna. 

 

Pokud máte zvolený automatický topný režim udržující komfortní teplotu a pohybový sensor nezaznamená po dobu 36 hodin žádný 
pohyb, přepne se panel automaticky do protizámrzného režimu. Pokud následně pohybový sensor detekuje pohyb, aktivuje se opět 
komfortní teplotní režim.  

 

2/ Režim PROGRAM 

Pro aktivaci režimu stikněte tlačítko MENU, až se na displeji zobrazí “ProG”. Přístroj pracuje dle 
nastaveného týdenního programu. Topidlo topí v topných režimech nastavených pro daný den a pro 
danou hodinu a na čelním panelu svítí LED diody, odpovídající aktuálnímu topnému režimu. V režimu 
PROGRAM může být použitá funkce detekce otevřeného okna. 
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3/ Automatický režim 

Pro aktivaci režimu stikněte tlačítko MENU, až se na displeji zobrazí “Auto”. Přístroj je nastaven tak, aby 
udržoval komfortní teplotu vždy, když je v místnosti detekován pohyb. Pokud pohybový senzor 
nezaznamená po dobu cca 10 minut žádný pohyb, přepne se přístroj na režim Eco (o 3,5 °C nižší, než je 
nastavená komfortní teplota). Pokud senzor nezaznamená pohyb více jak 36 hodin, přepne se 
automaticky na protizámrzný režim (7 °C). Na čelním panelu svítí LED diody, odpovídající aktuálnímu 
topnému režimu. V automatickém režimu je k dispozici také speciální funkce detekce otevřeného okna. 

 

4/ Základní režim 

Pro aktivaci režimu stikněte tlačítko MENU, až se na displeji zobrazí “BASE”. Přístroj pracuje stále v 
komfortním režimu. Senzor pohybu je vypnutý a nelze aktivovat ani žádné jiné funkce přístroje. Na čelním 
panelu svítí LED dioda pod symbolem slunce pro režim COMFORT. V tomto režimu je k dispozici také 
speciální funkce detekce otevřeného okna. 

 

 

TURBO ohřev - BOOST 

Tlačítko Boost umožňuje aktivovat časově omezený režim pro intenzivní TURBO ohřev a to po dobu 15 minut. Během 
tohoto režimu displej ukazuje střídavě "BooS" a zbývající čas do vypnutí režimu. Po uplynutí 15 minutové intervalu se 
přístroj vrátí do předchozího topného režimu. 

 

 

Řešení potíží při přehřátí přístroje 

V případě přehřátí dojde k automatickému vypnutí topného tělesa. V tomto případě vypněte thermo panel hlavním tlačítkem ON/OFF 
a nechte ho cca 20 minut vychladnout. 

Dále se ujistěte se, že prachový filtr není zcela ucpaný a v případě potřeby ho vyčistěte. Nezapomeňte ho dát znovu zpět. 

Odstraňte z okolí thermo panelu jakékoliv překážky, které by mohly způsobit špatný odvod tepla a přehřívání thermo panelu.   

Pak thermo panel znovu zapněte a zkontrolujte, zda pracuje správně. 

Pokud thermo panel nereaguje, došlo k poškození tepelné pojistky, případně topného tělesa. V tomto případě kontaktujte Vašeho 
prodejce a odešlete výrobek na servisní opravu. 

Pokud jsou dotykové ovládací tlačítka zablokovaná a nereagují na stksk, tak vypněte topné těleso pomocí hlavního spínače na levé 
straně panelu. Poté topné těleso znovu zapněte pomocí stejného spínače. 

 

 

Údržba 

• Tento výrobek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. 

• Výrobek čistěte suchým hadříkem jednou za 6 měsíců. 

• Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se na autorizované servisní středisko. 

• Při výměně napájecího kabelu použijte 2x1, 00mm2 H05VV-F HAR typ. Tato operace musí být provedena kvalifikovaným personálem 
a nikdy koncovým uživatelem, aby nedošlo k poškození přístroje a ohrožení osobní bezpečnosti. 

 

 

Důležité upozornění : Pokud máte na elektrickém okruhu, na který budete thermo panel připojovat, aktivní dvoutarifní 
řízení HDO signálem a chcete používat programové funkce termostatu, doporučujeme dvoutarifní řízení HDO signálem 
vyblokovat (obraťte se na odbornou elektro firmu), jinak bude docházet ke ztrátě nastavených funkcí (ke ztrátě dojde 
po 30 min. od odpojení el.proudu). Případně můžete použít funkci vzdáleného ovládání přes externí (nezávislý) 
termostat. 

 
 
Spotřebiče s tímto štítkem se nesmí likvidovat s běžným komunálním odpadem. Takto označené 
spotřebiče je nutné uložit do sběrného místa a likvidovat v souladu s místními předpisy. 
 
 

 
 



12 
 

 

Důležitá upozornění :  
 

1. doporučujeme přístroj připojovat vždy přes vhodnou přepěťovou ochranu. Na případné poškození 
přístroje v důsledku přepětí v elektrické síti se záruka nevztahuje !  

 
2. Vždy po uplynutí 120 topných hodin, je uživatel upozorněn na potřebu vyčistit filtr a to formou 

zobrazené ikony a textu na displeji panelu : PULIRE FILTRO - CLEAN FILTER - NEttOYER FILtRE. Pokud 
nedojde ke včasnému vyčištění prachového filtru, může dojít k přehřátí topného tělesa nebo 
dokonce ke vznícení pachového filtru a k poškození (roztavení) plastové mřížky ve spodní části 
tělesa, případně i k poškození vnitřní elektroinstalace s možností vzniku požáru. Věnujte proto 
pečlivou pozornost kontrolním hlášením na displeji výrobku. Na tato poškození se záruka 
nevztahuje ! 

 
 

 


