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 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ



Popis produktu 

Proč pro vaše venkovní nebo těžko vytopitelné vnitřní prostory zvolit elektrické tepelné zářiče Heatstrip?

Jelikož v běžném vnějším nebo otevřeném vnitřním prostoru dochází k neustálému pohybu vzduchu, mnoho běžných vnějších 
topných systémů spoléhá na konvekční topení, které pracuje tak, že ohřívá okolní vzduch. To může být pro tyto prostory značně 
nepraktické, jelikož ohřátý vzduch může snadno vyvanout spolu s přirozeným pohybem vzduchu. Tepelné zářiče přenášejí teplo 
přímo na objekty pomocí infračervených vln.
Zatímco konvekční topení ohřívá vzduch mezi objekty, tepelné zářiče zahřívají povrch samotných objektů. Elektrické tepelné 
zářiče HEATSTRIP jsou ve venkovních a neizolovaných vnitřních prostorách efektivnější, jelikož poskytují zaměřené teplo přímo 
lidem nebo objektům, na které míří.

Inovativní technologie - výkonné elektrické topení – pro interiéry i exteriéry

Díky principu sálavého tepelného záření může HEATSTRIP Intense účinně, energeticky efektivně a komfortně zajišťovat vytápění  
venkovních (krytých i otevřených) venkovních prostorů a vnitřních otevřených prostorů. HEATSTRIP umožnil mnoha zábavním 
podnikům, jako jsou restaurace, bary a kluby, aby využívaly své venkovní prostory ve dne i v nocí, po celý rok. Na vašem 
pracovišti nebo ve firmě může HEATSTRIP zajišťovat vytápění kuřáckých a odpočinkových zón, stejně jako bodové vytápění 
pracovních stanovišť v továrnách, skladech a showroomech. Ve vašem domově může HEATSTRIP zajistit vytápění venkovního 
posezení, grilovacích prostor, teras, verand, dvorků a balkónů.

V produktové nabídce HEATSTRIP je 5 modelů elektrických zářičů. Každý má jiný tepelný výkon a je tím pádem vhodný pro jiné 
využití. Níže naleznete seznam nejběžnějších způsobů použití, který vám pomůže zvolit si tu nejúčinnější a nejefektivnější 
modelovou řadu. Jedná se pouze o obecný přehled, pro více informací prosím nahlédněte do produktového manuálu konkrétního 
produktu. 

HEATSTRIP® Indoor (modely THS) je topné těleso střední intensity určené pouze pro chráněné vnitřní prostory do výšky 2,7 m.

HEATSTRIP® Design/Elegance (modely THH/THE) jsou prémiové vysokoteplotní topná tělesa, primárně určená do 
otevřených prostor s jednou, dvěmi, třemi nebo čtyřmi uzavřenými stranami s ideální výškou umístění 2,3 m až 2,5 m, max. 2,7 m.

HEATSTRIP® Max (modely THX) je ultra vysokoteplotní topné těleso určené pro nechráněné nebo otevřené vnitřní nebo 
venkovní prostory s ideální výškou umístění 2,3 m až 2,7 m, max. 3,5 m ve vnitřním chráněném prostředí.

HEATSTRIP® Intense (model THY) je vysoce intenzivní elektrický zářič vhodný pro jakýkoliv nechráněný vnitřní nebo venkovní 
prostor s ideální výškou umístění 2,3 m až 2,5 m, maximálně 3 m ve venkovním nechráněném prostředí.

VYUŽITÍ THS THH
THE

THX THY

Vnitřní izolované prostory, kanceláře, koupelny, vlhké místnosti, sušárny ✓ ✓ ✗ ✓

Vnější zakryté prostory, kavárny, verandy, patia, balkóny s výškou stropu 3 m    
   a méně

✗ ✓ ✓ ✓

Vnější zakryté prostory, kavárny, verandy, patia, balkóny s výškou stropu 3 m    
   a více

✗ ✗ ✓ ✓

Otevřené venkovní prostory ✗ ✗ ✓ ✓

Otevřené vnitřní prostory, sklady, továrny, výrobní prostory, sportoviště ✓ ✓ ✓ ✓

Vnitřní bodové topení, nad stoly, výrobní stanoviště ✗ ✓ ✓ ✓



Inovativní technologie - výkonné elektrické topení 

Charakteristika & výhody 

Intenzivní sálavé teplo
Sálavý tepelný elektrický zářič HEATSTRIP Intense produkuje sálavé teplo, které prostupuje vzduchem přímo do lidí a povrchu 
předmětů v dosahu záření, podobně jako sluneční paprsky. Sálavý ohřev je účinný ve venkovním i vnitřním prostředí. 

Maximální tepelný výkon – široké pole využití
Vysoká výstupní teplota zářiče HEATSTRIP Intense je ideální pro nechráněné venkovní plochy, prostory s vysokými stropy, těžko 
vytápěné vnitřní prostory a různé venkovní aplikace. 

Vhodný pro trvalou venkovní instalaci bez nutnosti zakrytí
Zářič vhodný pro instalaci ve venkovním prostředí ve zcela nechráněných (dvory, terasy) nebo v krytých prostorách. Není nutno jej 
chránit před povětrnostními vlivy. 

Ochrana proti korozi
Zářič je vyroben z korozi odolné legované slitiny a je vhodný pro instalaci ve velmi vlhkém, korozi vyvolávajícím prostředí, jako 
např. v přímořských oblastech.

Variabilní montáž
Zářič Intense THY2200 lze instalovat několika způsoby. Standardní držáky umožní montáž na stěnu nebo strop s možností 
naklopení, zavěšení na řetězy nebo lanka či závitové tyče. 

Snadná instalace
Zářič Intense THY2200 (2200W) je dodáván s připojovacím kabelem a vidlicí pro přímé zapojení do zásuvky. Součástí dodávky 
jsou montážní konzole.  

Topné těleso
Infračervená trubice s karbonovým vláknem zajistí velmi silné a konstantní teplo.

Záruka
2 roky.

Materiál & vzhled 
Tělo zářiče, boky a mřížka jsou vyrobeny z legované slitiny, opatřené práškovým nástřikem.



Specifikace – Evropa 

Model Spotřeba 
(W)

   Proud   
   (A)

   Napětí 
    (V)

Rozměry (mm) Hmotnost 
(kg)

Délka 
přívodního 

kabelu (mm)

Zástrčka

THY2200 2200 9,2 230 1068 x 120 x90 6 1000/3000 ANO

TYP TOPNÉHO TĚLESA Vysoce intenzivní infračervený elektrický zářič, trubice s karbonovým vláknem

VÝKON 2200 W

ZDROJ ELEKTŘINY 230–240 Voltů nominálně při 50–60 hertzích, jedna fáze

PŘÍVODNÍ KABEL Kabel se třemi vodiči 2,5 mm2

SCHVÁLENO CE

VÝŠKA UMÍSTĚNÍ MINIMÁLNĚ 2,1 m

                                                                   DOPORUČENO 2,3 m až 2,5 m

                                                                   MAXIMÁLNĚ 3,0 m v exteriéru a 3,5 v interiéru (u vyšších stropů můžete 
jednotky snížit pomocí volitelných sad držáků) 

MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ Vhodné k umístění na strop, zeď, trám, stejně tak k zavěšení na lanka nebo řetězy za 
použití standardních konzolí. Alternativně lze k instalaci použít prodlužovací konzole 
nebo box pro instalaci zapuštěnou do stropu.

STUPEŇ KRYTÍ IPX5 Chráněno proti vniknutí vody ze všech směrů

MATERIÁL Tělo zářiče, boky a mřížka z legované slitiny, práškový nástřik. 



Princip lokálního ohřevu 

Ve většině venkovních a těžko vytopitelných vnitřních prostorů existují dva způsoby výběru velikosti (výkonu) a počtu topných 
těles. 

První možností je komfortní vytápění celého prostoru bez ohledu na to, zda je obýván či nikoliv.

Druhou možností je lokální ohřev nejvíce užívaných míst, jako jsou venkovní stoly, grilovací místa, posezení, výrobní linky 
nebo pracovní stanoviště.

Často bývá praktičtější a efektivnější takové prostory ohřívat právě lokálně. Lokální vytápění vám pomůže snížit jak počáteční 
vstupní náklady, tak náklady na provoz. Bodový ohřev umožní, aby byl prostor rozdělen na zóny, což vede k vytápění pouze těch 
částí, které jsou využívány, jako například stoly v restauraci nebo venkovní posezení.

Horní schéma znázorňuje doporučené použití zářiče HEATSTRIP Intense přímo nad stolem, spodní schéma pak ukazuje, jak 
lokálně ohřívat větší plochu.

Překlad popisu obrázků:

● THY2200 over table – zářič Intense nad stolem
● BBQ – gril
● Bar – bar
● Bar Stools – barové stoličky
● Lounge  – místo s posezením.



Poradce při výběru 

Obecná doporučení pro zářič HEATSTRIP® Intense:

● Ideální výška pro umístění: 2,3 m až 2,5 m, max. 3 m.
● Ideální umístění: na stropě, přímo nad prostorem, který má být vytápěn (např. nad stolem).

Tabulka níže ukazuje pokrytí zářiče HEATSTRIP® Intense (v m2.) ve třech různých scénářích. 

Údaje vycházejí z umístění zářiče na stropě, a to přímo nad hlavou. Při instalaci zářičů na stěnu a jejich naklopení bude pokrytí 
teplem sníženo. 

Překlad popisu obrázků:

HEATED AREA – vytápěný prostor
Indoor Protected Area – vnitřní chráněný prostor 
Outdoor Enclosed – vnější uzavřený prostor 
Outdoor Open Area – venkovní otevřený prostor 

 

MODEL VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ 
PROSTOR (m2)

VNĚJŠÍ UZAVŘENÝ 
PROSTOR (m2)

VNĚJŠÍ OTEVŘENÝ
PROSTOR (m2)

THY2200 14 9 5



Požadavky pro instalaci 

Ideální pozice pro umístění zářiče HEATSTRIP Intense je na stropě, přímo nad prostorem, který má být ohříván. Pokud to není 
možné, může být HEATSTRIP umístěn na stěnu a nakloněn směrem dolů. V takovém případě se ujistěte, že výška umístění je v 
rozmezí od 2,3 m do 2,5 m.

Pro umístění ve výšce větší než 3 m doporučujeme použít volitelné příslušenství ke snížení výšky topného tělesa na 2,3 m–2,5 m. 
To zvýší účinnost vašeho zářiče HEATSTRIP. Pro více informací nahlédněte do sekce Možnosti upevnění.

Elektrické vedení a zásuvky by neměly být umístěny za (nad) zářičem. Měly by se nacházet mimo půdorys zářiče, aby nebyly 
vystaveny vlivu tepla stoupajícího od zářiče směrem vzhůru. 

Zářič HEATSTRIP Intense není vhodný pro instalaci na šikmé plochy. 

Zářič HEATSTRIP Intense může být zapojen do svorkovnice a ovládán vypínačem „Zapnuto/Vypnuto.“ V tomto případě však musí 
být instalován odbornou osobou.

Překlad popisu obrázků:

The heating surface must never be directed toward the celing – topná plocha zářiče nesmí být nikdy směrována ke stropu.
 

 

 

              NESPRÁVNÁ INSTALACE                                   SPRÁVNÁ INSTALACE



Umístění 

Diagram níže udává minimální doporučené vzdálenosti. V případě instalace na dřevěné konstrukce je nutno vzdálenosti 
zdvojnásobit. 

Překlad popisu obrázků:

Angled Wall Installation – nakloněná instalace na zeď
Lights, fans and sprinklers must NOT be below heater – svítidla, ventilátory ani rozprašovače nesmí být umístěny pod zářičem 
Surface Below Heater – plocha pod zářičem
Ceiling Installation – stropní instalace
Angled Ceiling Installation – nakloněná stropní instalace.

 

 



Možnosti upevnění 

Instalace zářiče HEATSTRIP Intense je se standardně dodávanými držáky velice jednoduchá. Pro složitější umístění je k dispozici 
celá škála možností upevnění – viz diagram níže.

Zářič HEATSTRIP Intense může být připevněn přímo na strop, nakloněný směrem dolů na zeď, zapuštěný do stropu, zavěšený na 
řetězech nebo tyčích, připevněný na trámech, umístěn v jedné linii nebo mohou být dvě jednotky smontovány k sobě. Pro více 
informací o jednotlivých možnostech upevnění si prohlédněte následující stránky.

Překlad popisu obrázků:

Ceiling - strop
Installation options with standard bracket (chain is not included) – Možnosti stropní instalace se standardními držáky (řetěz není 
součástí dodávky držáku).
Optional Mounting Accessories – alternativní montážní příslušenství.
Standard Ceiling Bracket – standardní (stropní) držák.
Beam / Pole Mounting (using standard bracket) – Instalace na trám / sloup (za použití standardního držáku).
Chain / Wire Mounting (using standard bracket) – Instalace na řetězy / lanka (za použití standardního držáku).
Flush Mount Enclosure  - instalace zapuštěná do stropu
Extension Mounting Bracket – prodlužovací konzole.

 

 



Standardní držáky 

Zářič HEATSTRIP Intense je dodáván s párem standardních držáků. Tyto nastavitelné držáky umožňují montáž přímo na strop 
nebo na zeď a poskytují možnost rovnoběžné montáže nebo náklonu v úhlu 22,5º a 45º.

Flexibilní standardní držák může být otočen o 90° a upevněn na trám nebo může posloužit k zavěšení na řetězy.

Po dokončení montáže se přesvědčte, že jsou všechny šrouby dotažené a zářič je bezpečně upevněn. 

Standardní držáky

 

 

Číslo dílu Rozměry balení (mm) Hmotnost (kg) Materiál

ZBRAK-132B 125 x 100 x 40 0,2 Hliník (černý)



Montáž 

Připevněte obě montážní konzole na strop nebo zeď na příslušném místě (s ohledem na minimální vzdálenosti mezi konzolemi). 
Ujistěte se, že upevnění (šrouby nebo vruty) je víc než pevné, aby udrželo váhu samotného zářiče, počítaje se silným větrem nebo 
jinými povětrnostními vlivy. 

● Zasuňte obě konzole do drážky na zadní straně zářiče. Ujistěte se, že prolisy na spodní části konzole (upevněná na zářiči) 
zapadají do otvorů na horní části konzole (část s otvory pro montáž na stěnu).

● Zvedněte zářič a zajistěte obě části konzole šrouby, které jsou součástí dodávky konzole. Ujistěte se opět, že prolisy na 
konzolích zapadají do příslušných otvorů. Tento mechanismus umožní vodorovnou montáž zářiče nebo jeho naklopení do úhlu 
dle potřeby.

● Dotáhněte pečlivě všechny šrouby, včetně šroubů spojujících obě části konzole.

Poznámka: Standardní držáky umožní zářič instalovat vodorovně nebo jej naklopit. Jsou vhodné pro instalaci na zeď nebo strop.  

Vlevo: Závěsná instalace za použití standardních držáků. 
Pozor: Řetězy a lanka nejsou součástí dodávky zářičů.

Model                           „B“                              
   MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST (mm) 

THY2200 350



Prodlužovací konzole 

Prodlužovací konzole umožňují nižší instalaci zářiče HEATSTRIP Intense u vysokých stropů za použití pevných spojů.                     
                                                                                                                                                                                                                 
Standardní délky prodlužovacích konzolí jsou 300 mm, 600 mm, 900 a 1200 mm.

K instalaci prodlužovací konzole poslouží prvky standardního držáku, které jsou součástí dodávky každého zářiče.

Číslo dílu Rozměry balení (mm) Hmotnost (kg) Materiál Poznámky

THYAC-047 300 x 150 x 50 0,21 hliník Sada obsahuje 2 x 300 mm 
trubice

THYAC-048 600 x 150 x 50 0,38 hliník Sada obsahuje 2 x 600 mm 
trubice

THYAC-049 900 x 150 x 50 0,55 hliník Sada obsahuje 2 x 900 mm 
trubice 

THYAC-050 1200 x 150 x 50 0,71 hliník Sada obsahuje 2 x 1200 
mm trubice 



Box pro instalaci zapuštěnou do stropu 

Box pro instalaci zapuštěnou do stropu (dále jen box) nabízí ideální způsob, jak úhledně instalovat zářiče HEATSTRIP do 
podhledu. Je k dispozici i pro model HEATSTRIP Intense a je dodáván jako jednodílný prvek pro instalaci jednotlivých topných 
těles. Pro zapuštěnou montáž jsou vhodné sádrokartonové podhledy nebo dřevěné stropy. 

Ideální výška pro umístění je 2,3 m – 2,5 m s maximální výškou 2,8 m v ohraničeném venkovním prostoru. Maximální výška pro 
umístění by měla být přísně dodržována, jinak může dojít ke snížení účinnosti jednotek.

Při instalaci musí být dodržen minimální odstup 200 mm od zadní strany boxu.

Box je vyroben z oceli opatřené černým práškovým nástřikem.

 

 

 

Vhodné pro 
modely

Číslo dílu Rozměry výřezu 
(mm)

Celkové rozměry 
(mm)

Hmotnost (kg)

THY2200 THYAC-051 1122 x 176 1150 x 204 x 190 5



Ovládací jednotka s dálkovým ovládáním 

Tento regulátor je speciálně navržený a vyrobený pro HEATSTRIP tak, aby 
se snadno ovládal a zajistil snížení provozních nákladů vašeho zářiče. To
zajistí časovač pro automatický provoz. 

Časovač má 4 nastavení. Zářič lze zapnout na 1, 2 a 4 hodiny nebo na ne-  
přetržitý provoz. 

Časovač lze obsluhovat ručně nebo  dálkovým ovládáním. Ten má předvolené
časování pro 1 a 2 hodiny nebo nepřetržitý provoz. Dálkový ovladač má dosah 
10 m a musí být namířen přímo na nástěnný vypínač. 

Ovládání více jednotek

Jednou ovládací jednotkou lze ovládat více zářičů, a to do celkového zatížení 16 A. Regulátor je uzpůsoben pro 16 A a 220-240 V. 
Pro aplikace s větší proudovou zátěží doporučujeme konzultaci s odbornou osobou, která pro zapojení více jednotek použije relé.

Instalace

Regulátor TT-MTR je navržen tak, aby pasoval do standardních evropských podomítkových krabic. Stejně tak snadno se aplikuje 
do sádrokartonových příček. Zařízení by měla instalovat odborná osoba v oboru elektro.

Regulátor musí být instalován v souladu s místními směrnicemi.     

Provoz

Stiskem tlačítka „ON/OFF“ regulátor zapnete a vypnete.
Stiskem tlačítka „TIMER“ nastavíte časovač na dobu provozu v délce 1,2,4 hodiny. Indikační světlo označuje nastavenou dobu. 

Časovač zapne zářič a automaticky jej vypne po uplynutí nastavené doby. 

Bezpečnost

Regulátor TT-MTR musí být instalován v suchém prostředí. Regulátor nelze instalovat do míst, které mohou být vystaveny 
působení vody nebo deště. 

Zajistěte, aby kontakty byly správně zapojeny.

Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo inteligenčními schopnostmi, ani 
osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nejsou instruovány o použití zařízení 
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.

Údržba

Regulátor TT-MTR je vyroben z odolných materiálů, nicméně pravidelná péče a údržba pomůže prodloužit jeho životnost.

Doporučujeme pravidelně otírat prach a udržovat povrch regulátoru čistý. Čištění alespoň jednou za tři měsíce sníží množství 
nahromaděných nečistot a udrží dokonalý vzhled.
 
K čištění regulátoru nepoužívejte žádné abrazivní a agresivní materiály jako ředidla, rozpouštědla, přípravky na bázi citrusů a jiné 
intenzivní čistící přípravky. Nepoužívejte vodu ani vlhký hadr.

Při manipulaci s regulátorem se ujistěte, že máte čisté ruce nebo používejte čisté rukavice, jelikož mastnota nebo nečistoty mohou 
zanechávat stopy na povrchu regulátoru.

Světelné stmívače

Použití světelných stmívačů v kombinaci s produkty HEASTRIP není doporučeno.

Model Maximální napětí 
(V)

Maximální proud 
(A)

Rozměry balení 
(mm)

Hmotnost (kg)

TT-MTR 220 - 240 16 80 x 80 x 42 0,5



Návod k instalaci ovládací jednotky 

 

 

Překlad popisu obrázků:

Load – zatížení           Gang Box – podomítková krabice      In Switchboard – přepínač                 Isolator – izolovaný spínač
L1 -   kontakt 1            Active – fázový vodičí                        Field Wiring -  elektroinstalace           RCD -  spínač
L2 -   kontakt 2           Neutral – nulový vodič                        Circuit Braker - jistič                           Heater - zářič
Earth – zemní vodič    Power Line – elektrické vedení         Wall Controller – nástěnný regulátor 
                                                                                           
 
 



Bezpečnost

HEATSTRIP Intense má krytí IPX5. To znamená, že je chráněn proti průniku vody ze všech směrů. HEATSTRIP Intense může být 
bezpečně oplachován hadicí.

HEATSTRIP podstoupil rozsáhlé testy jak v laboratorních podmínkách ve výrobním závodě Thermofilmu v Melbourne, tak v terénu 
v Austrálii i v zámoří. Tyto testy dávají kupujícím jistotu nákupu kvalitního produktu.

Nezávislé laboratorní testy potvrdily, že Thermofilm dodržuje všechny australské a ostatní mezinárodní standardy. Mezi ně patří 
CE, AS/ANZ, UL/CSE. 

Tepelný zářič HEATSTRIP je zařízení třídy 1 a musí být uzemněný.

Zářič je během provozu VELMI HORKÝ – nedotýkejte se žádné části spotřebiče, když je zapnutý. Nedotýkejte se žádné části 
zářiče po dobu 30 minut od jeho vypnutí.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
inteligenčními schopnostmi, ani osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem nebo pokud nejsou instruovány o použití zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.

Nedovolte, aby kabely, nábytek, hořlavé a jiné materiály přišly do kontaktu s jakoukoliv částí povrchu 
tepelného zářiče. 

Při instalaci ve vlhkém prostředí (v koupelně) musí být ovládací prvky tepelného zářiče umístěny tak, aby 
se jich nemohla dotknout osoba ve vaně či ve sprše.

Topné těleso musí být instalováno dle návodu k instalaci se zvláštním ohledem na dodržení minimálních 
vzdáleností. Tepelný zářič musí být důkladně upevněn k montážní konzoli.  

Tepelný zářič nesmí být umístěný přímo pod nebo před zásuvkou.

V případě poruchy tepelného zářiče nebo při poškození přívodního kabelu by zařízení mělo být vráceno prodejci, aby mohlo být 
zasláno do spol. Cook & Heat B.V. k opravě. 

Údržba

HEATSTRIP je vyroben z odolných materiálů, nicméně pravidelná péče a údržba vašeho zářiče pomůže prodloužit jeho životnost.

Doporučujeme opláchnout zářič hadicí a kartáčem s jemnými štětinami očistit zlehka povrch zářiče slabým čistícím prostředkem, 
aby se odstranily nahromaděné nečistoty z prostředí. Veškeré nečistoty nakonec ze zářiče spláchněte.  
 
Veškeré chemické látky v atmosféře včetně cigaretového kouře, emisí atd. znečišťují povrch zářiče. V takovém případě může být 
mytí a údržba častější. Čištění alespoň jednou za tři měsíce sníží množství nahromaděných nečistot a udrží dokonalý vzhled. 
Pokud se zařízení nachází v korozivním prostředí, např. v dosahu slané vody, doporučujeme jej mýt jednou týdně. 

Po očištění zářič zapněte na 20 min, aby oschly případné zbytky vody a předešlo se vzniku skvrn. 

Před čištěním nebo kontrolou musí být tepelný zářič vypnutý a zcela vychladlý. K čištění zářiče nepoužívejte žádné abrazivní          
a agresivní materiály jako ředidla, rozpouštědla, přípravky na bázi citrusů a jiné intenzivní čistící přípravky.

Při manipulaci se zářičem se ujistěte, že máte čisté ruce nebo používejte čisté rukavice, jelikož mastnota nebo prach mohou 
zanechávat stopy na povrchu zářiče.

K čištění zářiče nepoužívejte tlakovou vodu, pouze lehce postříkejte. 

 

 



Záruční podmínky 

Níže uvedené záruční podmínky se vztahují pouze na mezinárodní záruku.

Cook & Heat B.V. zaručuje v souladu s následujícími záručními podmínkami prvnímu vlastníkovi, že se na produktech HEATSTRIP 
Intense nevyskytnou vady v materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

Podmínky k uplatnění záruky:

● Produkt HEATSTRIP musí být nainstalován v souladu s návodem k instalaci a relevantními předpisy a zákony.
● Produkt HEATSTRIP musí být udržován a čištěn v souladu s informacemi obsaženými v návodu k instalaci.
● Není poskytována žádná záruka s ohledem na požadavky na výkon. Výběr jednotky či jednotek závisí čistě na návrhu            

a výkonu určených kupujícím.
● Zákazník nesmí opravovat, otevírat nebo pozměňovat produkt neautorizovaným způsobem.
● Ze záruky je vyjmuto poškození produktu nebo jeho součástí vyplývající z okolností mimo kontrolu Cook & Heat B.V., mezi 

které mimo jiné patří, pokud byl produkt používán k jiným než určeným účelům; pokud byl produkt jakkoliv opravován; 
nesprávná instalace; připojení k nesprávnému zdroji elektrické energie; poškození během přepravy, špatné použití, 
zneužívání, vandalismus, nedostatečná údržba a nehoda.

● Závazky Cook & Heat v rámci této záruky jsou omezeny na opravu nebo výměnu těch součástí, které Cook & Heat B.V. 
vyhodnotí jako defektní, a to u Cook & Heat B.V.

● Náklady na dopravu při vrácení produktu do Cook & Heat B.V. hradí zákazník.
● Všechny produkty jsou před expedicí kontrolovány a testovány a po odeslání přebírá od Cook & Heat B.V. riziko zákazník, 

pokud nejsou doručovány přímo Cook & Heat B.V.
● Po nějaké době se může objevit změna barvy povrchu, na tento jev nelze uplatnit záruku.
● Zářiče se mohou časem zkroutit a prohnout, na tento jev nelze uplatnit záruku.
● Před kontrolou vadného produktu provedenou Cook & Heat B.V. nebo autorizovaným reprezentantem Cook & Heat B.V. 

nebudou dodány žádné produkty ani jejich součásti.
● Cook & Heat B.V. se nepodílí na nákladech vzniklých na místě ani nákladech na práci vyplývajících z výměny součástí, oprav, 

demontáže, instalace, úprav, dopravy a kompletace produktů a nepřebírá žádnou odpovědnost za součásti opravené nebo 
vyměněné bez písemné autorizace. Cook & Heat B.V. neponese odpovědnost za neplnění nebo prodlení při plnění svých 
závazků vyplývajících ze záruky způsobené okolnostmi mimo jeho kontrolu, mezi které mimo jiné patří právní či vládní 
omezení, stávky, požáry, záplavy, neobvyklé klimatické jevy, zpožděné dodávky náhradních dílů.

Zjistíte-li poškození produktu při doručení, okamžitě o stavu uvědomte přepravní společnost a požadujte zanesení této informace 
do přepravní dokumentace. Pokud objevíte poškození po rozbalení, požadujte okamžitou prohlídku zástupcem přepravní 
společnosti a trvejte na tom, aby byl záznam o poškození zanesen do přepravní dokumentace.

Zákazník se zavazuje, že bude produkt používat v souladu:

● Se všemi instrukcemi poskytnutými Cook & Heat B.V.
● Se všemi místními a národními předpisy včetně všech relevantních zákonů týkajících se elektrických zařízení a životního 

prostředí a předpisů vztahujících se k instalaci, skladování, používání a udržování zboží a nakládání s ním.
● Všemi nutnými a vhodnými preventivními a bezpečnostními opatřeními vztahujícími se k instalaci, skladování, používání a 

udržování zboží a nakládání s ním.

Nakládání s odpady:

● Elektrické přístroje neodhazujte do domovního odpadu.      
● Po ukončení životnosti spotřebič odevzdejte do sítě míst zpětného odběru kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. – více 

informací najdete ne www.elektrowin.cz. Zařízení bude následně ekologicky recyklováno s minimálními dopady na životní 
prostředí.

Distributor pro Evropu a Anglii:
Cook & Heat B.V.
www.heatstrip.eu

Výrobce:
Thermofilm Australia Pty. Ltd.
17 Johnston Court
Dandenong South, Victoria, 3175 Australia

Dovozcem a distributorem pro ČR a SR je společnost HAGAS servis s.r.o., www.bbqhagas.cz 

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou 
jeho část) bez písemného souhlasu společnosti HAGAS servis s.r.o.
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