
Záruèní list / Záruèný list

Kupující byl seznámen s funkcí a použitím výrobku.
Kupujúci bol oboznámený s funkciou a použitím výrobku.

Datum prodeje
Dátum predaja

Razítko a podpis prodávajícího
Peèiatka a podpis predávajúceho

Elektrický koupelnový radiátor CO.ERGT
Návod k použití

Popis

Elektrický radiátor CO.ERGT je ocelové konstrukce, plnìný nemrznoucí kapalinou 
do -7°C a opatøen elektrickým topným tìlesem vybaveným bezpeènostním 
termostatem.

Radiátor je plnìn pøesným množstvím speciální kapaliny za pøesnì stanovených 
podmínek. Termika radiátoru využívá gravitaèního principu cirkulace kapaliny, který je 
provázen sníženou teplotou ve spodní èásti radiátoru.

Opravy vyžadující otevøení radiátoru smí provádìt pouze výrobce!

Elektrický radiátor CO.ERGT je urèen k temperování prostorù koupelen, sprch, WC, 
kuchyò. koutù a podobných místností, dále pak tìlocvièen, relaxaèních a dalších 
interiérù a zároveò slouží k dosoušení ruèníkù, osušek a jiných textilií.

Vlhký textilní materiál praný ve vodì lze ukládat pouze na vyhøátá ramena 
spotøebièe.

Montáž
V koupelnách a sprchách nesmí být radiátor instalován do prostoru zóny 1 viz. 

obrázek „Zóny v koupelnách a sprchách”. V ostatních pøípadech se umístìní volí podle 
požadavkù na el. pøipojení, funkènost a dispozièní uspoøádání interiéru. Pøi umístìní 
radiátoru do rohu místnosti musí být vzdálenost boèní stìny od okraje radiátoru alespoò 
5cm.

       Vlastní upevnìní radiátoru na stìnu se provádí ve ètyøech bodech tak, aby radiátor  
mìl kabelový pøívod s elektrickým tìlesem umístìný vždy dole.

       Jiná poloha upevnìní radiátoru není pøípustná.

Zobrazení upevnìní elektrického koupelnového radiátoru CO.ERGT - viz. obrázek 
„Upevnìní radiátoru”.

Aby se vylouèilo nebezpeèí hrozící velmi malým dìtem, mìl by tento spotøebiè být 
instalován tak, aby nejnižší pøíèka byla nejménì 60 cm nad podlahou.

Obsluha radiátoru a bezpeènostní pokyny pro uživatele
Nainstalovaný elektrotepelný spotøebiè uvedeme do provozu zapojením sí�ové 

vidlice do zásuvky 230 V/50Hz.

Ovládacím koleèkem regulátoru nastavíme požadovanou teplotu radiátoru
v rozmezí 0 až 75°C ±3°C dle nastavení termostatu  regulátoru. 
signalizován èervenou kontrolkou.

Sí�ová zásuvka s vidlicí musí být trvale pøístupná. Topidlo nesmí být namontováno 
tìsnì pod zásuvkou. Pøed instalací radiátoru je nutné provést odbornou kontrolu sí�ové 
zásuvky, do které bude radiátor pøipojen. Kontrolu provádí odborná elektrotechnická 
firma dle pøíslušných bezpeènostních pøedpisù.

Provoz regulátoru je 
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Kontroloval:

ELVL s.r.o.
Prùmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí
IÈ: 62503651
tel./fax: + 420 381 254 215 

e-mail: info@bitherm.cz, http://www.bitherm.cz

Typ: CO.ERGT 

Dne / Dòa:

v.è.
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Pro èištìní radiátoru používejte vlhkou utìrku z jemné tkaniny.

Opravy radiátoru provádí výrobce nebo specializované elektrotechnické opravny.

Jestliže je napájecí pøívod tohoto spotøebièe poškozen, musí být výrobcem 
nebo jeho servisním technikem nebo podobnì kvalifikovanou osobou, aby se tak 
zabránilo vzniku nebezpeèné situace.

Radiátor není urèen pro používání osobami (vèetnì dìtí), jimž fyzická, smyslová nebo 
mentální neschopnost, èi nedostatek zkušeností a znalostí zabraòuje v jeho bezpeèném 
používání, pokud na nì nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohlednì 
použití spotøebièe osobou zodpovìdnou za jejich bezpeènost. Není pøípustné ponechat 
dìti bez dozoru, aby si mohly s radiátorem nebo jeho pøíslušenstvím hrát.

Elektrický radiátor je vyroben v souladu s ÈSN EN 60 335-1 „Bezpeènost elektrických 
spotøebièù pro domácnost a podobné úèely”.

Každý radiátor je pøed expedicí u výrobce kontrolován v rámci výstupní kontroly              
a výrobce ruèí  za jeho kvalitu a bezpeènost.

Technické údaje
Jmenovité napìtí                            230V ~ 50Hz
Krytí                                                   IP 54
Tøída spotøebièe                               I
Délka pøipojovacího kabelu          1,3 m
Délka          500 mm
Výška          1300 mm
Hloubka          55 mm
Pøíkon          300 W

vymìnìn !
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Po upevnìní radiátoru nastavíme kontrolku signalizace 
a ovládání termostatu do vyhovující pozice tak, že 
pootoèíme krytem termostatu.



Upevnenie radiátoraRegulátor priestorovej teploty

Záruka

Výrobek byl pøed odesláním od výrobce pøezkoušen. Výrobce ruèí za to, že výrobek 
bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené pøíslušnými technickými normami
 za pøedpokladu, že ho bude spotøebitel užívat zpùsobem, který je popsán v návodu.

Jestliže pøesto dojde bìhem záruèní doby k závadì na výrobku, která nebude 
zavinìna uživatelem, má spotøebitel právo, aby mu byla vada bezplatnì a øádnì 
odstranìna, pokud výrobek pøedá k opravì výrobci.

Poskytnutá záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruèní opravì.

Do záruèní opravy musí být výrobek zaslán vždy se záruèním listem a peèlivì zabalen. 
K výrobku se pøipojí prùvodní dopis s udáním dùvodu reklamace.

Pøi reklamaci v záruèní dobì je nutno se obrátit na prodejce, u kterého byl výrobek 
zakoupen nebo pøímo na výrobce.

Výrobce poskytuje záruku na výrobek 2 roky od data prodeje.

Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené zacházením, které je v rozporu 
s užíváním popsaném v návodu k použití nebo mechanickým poškozením.

Záruka

Výrobok bol pred odoslaním od výrobcu preskúšaný. Výrobca ruèí za to, že výrobok 
bude ma� po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za 
predpokladu, že ho bude spotrebite¾ používa� spôsobom, ktorý je popísaný v návode.

Ak napriek tomu dôjde poèas záruènej doby k poruche na výrobku, ktorá nebude 
zavinená užívate¾om, má spotrebite¾ právo, aby mu bola vada bezplatne a riadne 
odstránená, pokia¾ výrobok odovzdá k oprave výrobcovi.

Poskytnutá záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záruènej oprave.

Do záruènej opravy musí by� výrobok zaslaný vždy so záruèným listom
a starostlivo zabalený. K výrobku sa pripojí sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie.

Pri reklamácii v záruènej dobe je nutné sa obráti� na predajcu, u ktorého bol výrobok 
zakúpený alebo priamo na výrobcu.

Výrobca poskytuje záruku na výrobok 2 roky od dátumu predaja.

Záruka sa nevz�ahuje na vady spôsobené zaobchádzaním, ktoré je
v rozpore s užívaním opísanom v návode na použitie alebo mechanickým poškodením.

Regulátor prostorové teploty Upevnìní radiátoru
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Pre èistenie radiátora používajte vlhkú utierku z jemné tkaniny.

Opravy radiátora vykonáva výrobca alebo špecializované elektrotechnicke 
opravovnì.

Ak je napájací prívod tohto spotrebièa poškodený, musí by� nahradený výrobcom 
alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak 
zabránilo vzniku nebezpeènej situácie.

Radiátor nie je urèený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, 
zmyslová alebo mentálna neschopnos�, èi nedostatok skúseností a znalostí zabraòuje v 
jeho bezpeènom používaní, ak na ne nebude dohliadané alebo pokia¾ neboli 
inštruované oh¾adne použitia spotrebièa osobou zodpovednou za ich bezpeènos�. Nie je 
prípustné ponecha� deti bez dozoru, aby si mohli s radiátorom alebo jeho príslušenstvom 
hra�.

Elektrický radiátor je vyrobený v súlade s ÈSN EN 60 335-1 "Bezpeènos� elektrických 
spotrebièov pre domácnos� a podobné úèely".

Každý radiátor je pred expedíciou u výrobca kontrolovaný v rámci výstupnej kontroly 
a výrobca ruèí za jeho kvalitu a bezpeènos�.

Technické údaje
Menovité napätie                           230V ~ 50Hz
Krytie                                                 IP 54
Trieda spotrebièa                             I
Dåžka pripojovacieho kábla           1,3 m
Dåžka       500 mm
Výška       1300 mm
Håbka       55 mm
Príkon       300 W
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Elektrický kúpe¾òový radiátor CO.ERGT
Návod na použitie

Popis

Elektrický radiátor CO.ERGT je oce¾ové konštrukcie, plnený nemrznúcou kvapalinou 
do -7°C a opatrený elektrickým vykurovacím telesom vybaveným bezpeènostným 
termostatom.

Radiátor je plnený presným množstvom špeciálnej kvapaliny za presne stanovených 
podmienok. Termika radiátora využíva gravitaèného princípe cirkulácie kvapaliny, ktorý 
je sprevádzaný zníženou teplotou v spodnej èasti radiátora.

Opravy vyžadujúce otvorenie radiátora smie vykonáva� iba výrobca!

Elektrický radiátor CO.ERGT je urèený na temperovanie priestorov kúpe¾ní, spàch, WC, 
kuchyò. kútov a podobných miestností, ïalej potom telocvièní, relaxaèných a ïalších 
interiérov a zároveò slúži na dosúšanie uterákov, osušiek a iných textílií.

Vlhký textilný materiál praný vo vode možno uklada� len na vyhriata ramená 
spotrebièa.

Montáž

V kúpe¾niach a sprchách nesmie by� radiátor inštalovaný do priestoru zóny 1 viï. 
obrázok "Zóny v kúpe¾niach a sprchách". V ostatných prípadoch sa umiestnenie volí 
pod¾a požiadaviek na el. pripojenie, funkènos� a dispozièné usporiadanie interiéru. 
Pri umiestnení radiátora do rohu miestnosti musí by� vzdialenos� boèné steny od okraja 
radiátora aspoò 5 cm.

Vlastné upevnenie radiátora na stenu sa vykonáva v štyroch bodoch tak, aby 
radiátor mal káblový prívod s elektrickým telesom umiestnený vždy dole.

Iná poloha upevnenie radiátora nie je prípustná.

Zobrazenie upevnenie elektrického kúpe¾òového radiátora CO.ERGT - viï. obrázok 
"Upevnenie radiátora".

Aby sa vylúèilo nebezpeèenstvo hroziace ve¾mi malým de�om, mal by tento 
spotrebiè by� inštalovaný tak, aby najnižšia prieèka bola najmenej 60 cm nad podlahou.

Obsluha radiátora a bezpeènostné pokyny pre užívate¾a

Nainštalovaný elektrotepelný spotrebiè uvedieme do prevádzky zapojením sie�ovej 
vidlice do zásuvky 230V/50Hz.

Ovládacím kolieskom regulátora nastavíme po

ntrolkou.

žadovanú teplotu radiátoru
v rozmedzí 0 až 70°C ±3°C pod¾a nastavenia termostatu regulátora. Prevádzka 
regulátora je signalizovaný èervenou ko

Sie�ová zásuvka s vidlicou musí by� trvale prístupná. Vykurovacie teleso nesmie by� 
namontované tesne pod zásuvkou. Pred inštaláciou radiátora je nutné vykona� odbornú 
kontrolu sie�ovej zásuvky, do ktorej bude radiátor pripojený. Kontrolu vykonáva odborná 
elektrotechnická firma pod¾a príslušných bezpeènostných predpisov.
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Po upevnení radiátora nastavíme kontrolku 
signalizácie a ovládania termostatu do vyhovujúce 
pozície tak, že pootoèíme krytom termostatu.


