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RC Volcano 2500 
 
 
 
 

Návod k použití 
 



Quartzové topidlo RC V olcano 2500 (dále jen topidlo) je určeno pro vnitřní prostředí. 
Nevyzařuje UV ani jiné škodlivé záření,  pouze záření infračervené (tepelné) a viditelné 
(světlo). V yzařuje příjemné teplo, které se přibližuje slunečnímu záření.  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. 
• Při poškození přívodní šňůry topidlo odpojte a nepoužívejte jej. Přívodní šňůra smí být 

měněna pouze v autorizovaném servisu. 
• Topidlo stavte na rovnou, nehořlavou podložku, na rozevřený stojan. 
• 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. 
• 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. Po 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. 

  ZAPNUTÍ 
1. V ybalte topidlo z obalu. 
2. Rozevřete stojánek na doraz. 
3. Oba vypínače musí být v poloze „OFF“ (vypnuto). 
4. Topidlo zapněte levým vypínačem (při pohledu ze zadní strany) do polohy „ON“. Tím 
zapnete topidlo na 50 % výkonu. 
5. Pravý vypínač slouží jako přepínač výkonu – v poloze „ON“ (zapnuto) je topidlo zapnuto na 
100 % výkonu. ČIŠTĚNÍ 
K zajištění optimální účinnosti topidla se doporučuje za 80 až 100 h provozu vyčistit reflektor 
topidla, případně i lampu měkkým hadříkem, který nepouští chlupy a čistým lihem!  
 VÝMĚNA LAMPY 
Lampy může měnit jen pracovník s předepsanou kvalifikací nebo odborná firma! 



• Vytáhněte vidlici ze zásuvky. 
• Topidlo nechte vychladnout. 
• Odšroubujte lesklý kryt lamp. 
• Odšroubujte šroubky v černém bočním krytu na tělese topidla. 
• Vyjměte reflektor s lampou. 
• Vytáhněte přívodní kabely lampy ze svorkovnice. Při výměně horní lampy se musí vyjmout 

i dolní reflektor. 
• Stáhněte držáky patic lampy, vyjměte ji a nahraďte novou. 
• Topidlo sestavte a našroubujte kryt. 
 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Rozměry: š x v x h 430 x 460 x 260 mm 

Provozní napětí: 230 V/50 Hz 

Příkon: 1 x 1,5 kW*), 1 x 1 kW 

Hmotnost: 5,7 kg 
 

*) V topidle nesmí být osazeny dvě lampy 1,5 kW.  
 
 
 LINKA POMOCI A SERVIS (ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ) A OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH LAMP: 
Tel. 485 130 303 
Řídící systémy, spol. s r. o. www.bionaire.cz    
Ještědská 90 e-mail: info@bionaire.cz    
460 08  Liberec 8 
 
Náhradní lampy lze zakoupit také v pobočkách v Praze a v Brně, adresy jsou na www.bionaire.cz 

a www.dyson.cz 
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