TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

Sundirect infrapaneles fűtőkészülékek
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Telepítési utasítás SC szériájú fűtőkészülékek felszereléséhez
Megjegyzés: A külön kézikönyvben felsorolt, általános biztonsági szabályokon túlmenően a
fűtőkészülék felszerelésekor az alábbiakra is ügyelni kell:

Az SC szériához magas hőmérsékletű infravörös fűtőkészülékek tartoznak, amelyeken
működés közben 300-350°C a felszíni hőmérséklet. Ezért legyen különösen elővigyázatos, és
elérhetetlen helyre szerelje fel a készüléket. A telepítési előírások a bal oldali ábráról
olvashatók le. A mennyezetre vagy falra történő szerelés közben gondoskodjon arról, hogy a
légtérfűtő készülék a szomszédos falaktól vagy mennyezetől legalább 20 cm-re, a padlóhoz
képest pedig minimum 2,2 m magasan helyezkedjen el.

A működésben lévő fűtőkészüléket nem szabad megérinteni. Ha a karbantartás vagy tszttás
szükségessé válik, előbb hagyja a készüléket teljesen lehűlni.

A vonatkozó előírásoknak megfelelően az SC széria nincs felszerelve csatlakozódugasszal.
Gondoskodjon róla, hogy hálózat bekötésnél megfelelő névleges teljesítményű, tömör
huzalokból álló kábel kerüljön alkalmazásra. Ne feledje, hogy a munkavédelmi rendelkezések
értelmében sodrot vezetékekkel kialakítot, hajlékony kábelt tlos állandó bekötéshez
használni (kivéve a kábelkivezetés és a helyhez rögzítet berendezés végleges összekapcsolásakor).

A készülék olyan külső légterek fűtésére szolgál, ahol minimális a légmozgás. Erősen huzatos
helyen való használat esetén csökkenhet a fűtés hatékonysága. A jobb teljesítmény elérése
érdekében a fűtőkészüléket közelebb kell telepíteni a melegítendő tárgyakhoz. Mivel a
fűtőkészülék csak a freccsenő vízzel szemben ellenálló, védeni kell a csapadéktól.

A dobozban található szerelési készlet a következő elemeket tartalmazza:
A elem: 2x tartófül
B elem: 2x tartófül
C elem: 8x csavar
D elem: 8x szárnyas anya

E elem: 4x fali tpli

1. A készülék kábelekkel ellentétes vége felől csúsztassa a tartófüleket (A elem) a készülék hátoldalán található sínre. Ügyeljen arra, hogy mindkét tartófül ugyanabba
az irányba nézzen.
2. lépés: Fúrjon két-két lyukat a falba a tartófüleknek (B elem). A lyukak helyének kijelöléséhez használja magukat a tartófüleket. Hozza őket egy vonalba, hogy a
fűtőkészülék majd egyenesen függjön a falon / mennyezeten. A két tartófül közöt távolság tetszés szerint, de nem haladhatja meg a fűtőkészülék hosszát. Tekerje ki
az anyákat a fali tplikből (E elem), majd illessze be a tpliket a kifúrt lyukakba.
3. lépés: Helyezze a tartófüleket (B elem) a fali tplik fölé, majd egy csavarkulcs segítségével rögzítse őket a tplikhez tartozó anyákkal (E elem).
4. lépés: Helyezze a falra / mennyezetre a fűtőkészüléket, kapcsolja össze a falra szerelt tartófüleket (B elem) a fűtőkészülék hátoldalán lévő sínre csúsztatot
tartófülekkel (A elem), majd rögzítse őket egymáshoz oldalanként két csavarral (C elem) és két szárnyas anyával (D elem). Az összecsavarozáshoz aszerint válasszon
furatokat, hogy milyen irányba szeretné fordítani a fűtőkészüléket.
5. lépés: Végül oldalanként két csavarral és két szárnyas anyával rögzítse oda a tartófüleket (A elem) a fűtőkészülékhez. Győződjön meg róla, hogy minden elem
biztonságosan és szilárdan rögzítve van-e.
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FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Kérjük, hogy a készülék használatakor tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket:

FIGYELEM!

A tűz, áramütés vagy sérülés veszélyének csökkentése érdekében használatba vétel előt fgyelmesen olvassa végig a szabályokat.

FIGYELEM!

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőkészüléket.
A panel bárminemű sérülése esetén a fűtőkészüléket tlos használatba venni.
A fűtőkészülék nincs felszerelve a szobahőmérséklet szabályozására szolgáló eszközzel, ezért olyan kisebb helyiségekben, ahol a
helyiséget önállóan elhagyni képtelen személy tartózkodik, a fűtőkészülék csak felügyelet mellet használható.

VIGYÁZAT!

Forró felületek! Folyamatos használat közben a felületek hajlamosak felforrósodni.
A folyamatos használat hatására a termék egyes részei nagymértékben felforrósodnak, ezért égési sérülést okozhatnak. Különösen
vigyázzon, ha a helyiségben gyermekek vagy védtelen személyek is tartózkodnak.

Biztonsági szabályok

14. életévüket betöltöt vagy annál idősebb gyermekek és korlátozot fzikai, érzékelő- vagy mentális képességekkel rendelkező,
illetve tapasztalatlan vagy tudatlan személyek kizárólag felügyelet mellet használhatják a készüléket, miután be letek tanítva annak
helyes és biztonságos használatára, továbbá tsztában vannak a lehetséges veszélyekkel.
Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.
Felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetk a készülék tszttását vagy felhasználói karbantartását.
A veszélyek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártóval, annak szervizképviselőjével vagy hasonló szakképzet személlyel
haladéktalanul ki kell cseréltetni.
Tilos a fűtőkészüléket közvetlenül konnektor alat elhelyezni.
A letakart vagy nem megfelelően elhelyezet fűtőkészülék kigyulladhat.
Tilos a fűtőkészüléket fürdőkád, zuhanyozó vagy úszómedence közelében használni.
Tartsa távol a fűtőkészüléket a bútoroktól és függönyöktől, és ne használja szőnyegre állítva.
Tilos a fűtőkészülékre ráállni, azon ugrálni vagy azt nagy nyomóerő hatásának kitenni.
Az égési sérülések elkerülése érdekében nem ajánlatos testrészeket tartósan melegíteni a fűtőkészülékkel.
A tszttás vagy karbantartás elvégzése előt okvetlenül húzza ki a tápkábel csatlakozóját, és hagyja lehűlni a fűtőkészüléket.
A fűtőkészülék kizárólag száraz ruhával tszttható.
A használaton kívüli fűtőkészülék tápkábele mindig legyen kihúzva.
A panel legalább 25 mm-re legyen a faltól vagy mennyezetől.
A panel homlokfelülete legalább 400 mm-re, oldala pedig legalább 200 mm-re legyen a szomszédos tárgyaktól.
Az indukciós feszültség elkerülése érdekében ne érjen a tükörhöz, amikor a fűtőkészülék csatlakoztatva van a hálózathoz.
A fűtőkészülék elszíneződhet a használatól. Ezt a légszennyezetség okozza, és nem minősül hibának.
Az optmális energiatakarékossági és fűtési eredmény elérése érdekében SUNDIRECT gyártmányú hőfokszabályozó rendszerek
(termosztátok) használata ajánlot.
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