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NÁVOD NA OBSLUHU A MONTÁŽ
Vážený zákazník!

Práve ste si kúpou infrapanelu 
SMART (vyrobeného  z vysokokva-
litného oceľového plechu) zadovážili 
jeden z „High-tech“ produktov pre 
Vašu domácnosť.

Naše infrapanely pracujú na princípe 
sálavého tepla a vyhrievajú po celom 
povrchu. Pri nízkej spotrebe energie 
dosiahnete pocit pohody a zdravú 
klímu vo Vašom dome.

Pri správnej montáži, využívaní a sta-
rostlivosti budete náš panel využívať 
po dlhé roky.

Prajeme Vám veľa spokojných rokov 
s našim produktom.

INFORMÁCIE O PRODUKTE:
Predná strana panelu/zadná časť: 
masívny oceľový plech ošetrený 
práškovaním

Farba: biela (RAL9003), povrchová 
úprava - práškovanie,  resp. potlač s 
lesklým lakom – ochranná vrstva

Rám: bezrámové prevedenie

Výkon: 230V/ 50 Hz, 250-800 Wat-
tov (v závislosti od panelu)

Rozmer: (pozri prehľad produktov)

Elektrický kábel: 2m kábel so zástrč-
kou

Krytie: IP 54, odolný voči vode zo 
všetkých smerov

Atest: CE certifikát,  výrobok spĺňa 
platné TUV normy pre infra vykuro-
vacie platne

Vyrobené: Handmade in Slovakia

ZÁRUKA:

Záruka na infrapanel je 7 rokov od 
výroby. Nakoľko nie sú v paneli zabu-
dované opotrebovateľné diely, vydrží 
jeho životnosť mnohonásobne viac. 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia 
spôsobené zákazníkom pri nesprávnej 
montáži, nedodržaní návodu na obslu-
hu alebo bezpečnostných pokynov.

Za nesprávne použitie, zneužitie ako 
aj poškodenia a z toho vyplývajúce 
škody na objektoch alebo osobách, 
ktoré vznikli previnením, nepreberá-
me žiadnu zodpovednosť.

POZOR!
Povrch je horúci, nedotýkať sa, keď je 
zariadenie v prevádzke. V miestnos-
tiach, kde sa teplota pohybuje nad 
40°C  zariadenie nepoužívať.  
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ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ:
Zariadenie čistite len vo vypnutom 
a vychladenom stave. (Povrchová 
teplota max. 28°C).

Prednú a zadnú stranu zariadenia 
môžete čistiť vlhkou mikrofázovou 
utierkou za použitia bežného čistia-
ceho prostriedku. Následne utrite do 
sucha suchou utierkou.

Nepoužívajte riedidlá, ani iné agresív-
ne čistiace prostriedky, aby sa nepo-
škodila povrchová plocha zariadenia.

TIPY PRE OPTIMÁLNE VYUŽITIE:
Na vykúrenie vychladnutej miestnosti 
je nutné výhrevné teleso uviesť do 
nepretržitej prevádzky na 24 – 48 
hodín, pretože sa musia najskôr 
naakumulovať chladné telesá ako ná-
bytok, steny, strop a podlaha. Potom 
ako sa v interiéri naakumulujú všetky 

Prehľad infrapanelov SMART                      Bezrámové panely

Model Výkon Rozmer

SMART 250 250 W 50x50cm

SMART 350 350 W 100x35cm

SMART 450 450 W 70x60cm

SMART 550 550 W 100x50cm

SMART 600 600 W 90x60cm

SMART 600L 600 W 130x40cm

SMART 700 700 W 100x65cm

SMART 800 800 W 120x60cm

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
Infrapanely SMART sú určené výluč-
ne pre využitie v interiéri ako vykuro-
vacie telesá navrhnuté a vhodné na 
montáž na stenu alebo strop.

Vykurovacie telesá vyprodukujú 
na povrchu teplotu v priemere 95 - 
100°C, max. však do 120°C.

Nedotýkať sa panelu v zapnutom 
režime.

Infrapanel namontovať ideálne vo 
výške 1,2m od podlahy alebo na 
strop. Pri montáži na strop musia byť 
minimálne 2 držiaky otočené o 90° 
ako ochrana proti pádu.

Pri montáži na strop musia byť 
dodržané bezpečnostné normy pre 
montáže na strop. Neposkytujeme 
odporúčania pre možnosti montáže.

Nezapínať, ak je vykurovacie teleso 
položené alebo stojí na podlahe alebo 
inej ploche. (okrem odporučeného 
podstavca).

Infrapanel nesmie byť zakrytý oble-
čením, látkami alebo umelými látka-
mi, ani nijako podlepený, pretože z 
dôvodu akumulácie tepla môže hroziť 
nebezpečenstvo požiaru!

Montáž môže byť prevedená iba so 4 
alebo 6 odporučenými upevňovacími 
držiakmi.

Do vykurovacieho telesa sa nesmú 
vŕtať žiadne otvory, ani sa nesmie 

chladné telesá, bude príjemné sálavé 
teplo prúdiť v miestnosti a môžete 
prevádzku vykurovacieho telesa pro-
stredníctvom termostatu redukovať 
na minimum.

Pretože sa sálavé teplo infračerve-
ného kúrenia kužeľovito rozširuje v 
miestnosti, na dosiahnutie najlepšieho 
rozloženia tepla sa odporúča namon-
tovať zariadenie vo výške obrazu. 

Rovnako účinná a možná je aj montáž 
na strop.

Prostredníctvom temperovaných 
objektov a plášťa sálavým teplom, 
môže byť izbová teplota znížená o 
1 až 2°C – pri rovnakom pocitovom 
faktore!

inak poškodiť. Neprevádzajte  na pa-
nely žiadne úpravy alebo zmeny.

Pred každou montážou alebo čiste-
ním sa uistite či je vykurovacie teleso 
odpojené zo siete.

Panel nikdy neponárajte do vody, ani 
ho nevystavujte vlhku.

Montáž preveďte mimo dosahu detí.

Panel je vybavený prívodným káb-
lom, ktorý slúži na jeho prevádzku. 
Môžu byť použité zástrčkové alebo 
pevne zabudované termostaty. Na 
takúto montáž neposkytujeme návod 
a nepreberáme zodpovednosť. Pevné 
napojenie panelu do siete môže vyko-
nať iba oprávnená osoba.

Dodržujte minimálne vzdialenosti od 
objektov a to minimálne 50cm pred 
panelom, z bočných strán panelu a 
10cm nad panelom.

Pri montáži dbajte na minimálnu 
vzdialenosť 2cm od steny alebo od 
stropu, aby sa zabezpečila cirkulácia 
vzduchu.

Infrapanel sa nesmie zabudovať do 
steny, stropu alebo nábytku. Musí 
voľne sálať do miestnosti.
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MONTÁŽ:
Vrchná časť kartónovej krabice slúži 
ako „šablóna pre montáž“ – vŕtacie 
otvory sú pripravené na šablóne.

Balenie neobsahuje žiadne montážne 
kolíky alebo skrutky, nakoľko mi ako 
výrobca nevieme, na akom povrchu 
bude infrapanel upevnený.

Za montáž nepreberáme žiadnu 
zodpovednosť a nevzťahuje sa na ňu 
záruka.

Na upevnenie vykurovacieho telesa 
na stenu alebo strop môžu byť použi-
té iba kolíky alebo skrutky, ktoré vy-
hovujú platným normám a sú určené 
pre daný typ povrchu.

DODÁVATEĽ A SERVISNÉ STREDISKO:
H-PRO, s.r.o., Hliny 1262/85, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 50946943, DIČ: 2120535516, IČ DPH: SK2120535516
+421 902 595 858       +421 904 924 545       info@h-pro.sk

Pred montážou je potrebné 4 resp. 6 
držiakov na zadnej strane zariadenia 
pritiahnuť  príslušným skrutkovačom. 

POZOR:  Držiaky dotiahnuť tak, aby 
bolo možné ich pootočenie.
Potom, ako ste zariadenie umiestnili 
na stenu alebo strop, je potrebné 
minimálne jeden, najlepšie však 2 zo 
4 montážnych háčikov otočiť o 90°, 
najlepšie však o 180°.

Tým  zabezpečíte  ochranu proti pádu 
a zariadenie bude zaistené poistkou.

Prosím použite špeciálny montážny 
kľúč, ktorý je súčasťou balenia.

POZOR: Kľúč je prilepený na bočnej 
strane kartónu!

Smer otočenia pre 
správne zaistenie 
panela o 90° -180°

Smer otočenia pre 
správne zaistenie 
panela o 90° -180°


