
TEPLOMET HEATSAIL 

POKYNY K ÚDŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ 

 

Tato uživatelská příručka neoddělitelně patří k ohřívači Dome a musí být uchována. Přečtěte si ji 

pozorně. Obsahuje základní informace týkající se bezpečnosti, provozu, čištění a údržby. Společnost 

Heatsail nenese odpovědnost za zranění a / nebo škody na lidech, zvířatech a předmětech v důsledku 

nedodržení pokynů v této uživatelské příručce. Společnost HeatSail si vyhrazuje právo provádět změny 

produktu, technických vlastností a uživatelské příručky kdykoli a bez předchozího upozornění. Pokud 

se rozhodnete DOME prodat, převést na jiného uživatele nebo jej nechat při pohybu, musí být tato 

příručka k dispozici novému uživateli.  

 

1. Postupy a požadavky na elektrickou bezpečnost 

Použití DOME vyžaduje elektrickou instalaci se spolehlivým bezpečnostním uzemněním. Elektrickou 

bezpečnost instalace lze zaručit, pouze pokud bylo zařízení správně připojeno k uzemňovacímu 

systému vytvořenému v souladu s bezpečnostními pokyny. Předběžná kontrola je naprosto nezbytná. 

V případě nejistoty musí být provedena pečlivá kontrola kvalifikovaným a autorizovaným technikem. 

Společnost Heatsail nenese odpovědnost za zranění a / nebo škody způsobené neuzemněnou instalací. 

Instalace elektrických komponentů DOME vyžaduje síťové připojení 230V-50 / 60Hz (pojistka 16 Amp 

EN 30 mA RCD): připojení musí být správné implementováno v souladu s platnými normami IEC-CEI. 

Upozornění: Mohou platit zákonné a jiné místní předpisy. Před připojením nebo jinými pracemi na 

elektrických součástech bude nutné přerušit přívod elektrického proudu a každý se musí přesvědčit, že 

napájení nelze znovu náhodně zapnout. Použití adaptérů a prodlužovacích kabelů nesmí být použito 

pro elektrické napájení DOME. Mezi DOME a pojistkovou skříňkou musí být vždy nainstalován spínač. 

Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost zařízení. Společnost Heatsail nenese odpovědnost 

za škody způsobené těmito problémy. 

2. Provozní bezpečnost 

V době instalace musí být pro DOME dodržena minimální výška 1,80 metru, měřená mezi zemí a 

spodní částí nejnižšího topného článku. Děti musí být pod dohledem dospělé osoby vždy, když jsou v 

blízkosti tohoto produktu, když je používán. Tento výrobek není určen k používání dětmi ani k hraní. 

DOME musí být uchováván mimo dosah každého, kdo není schopen posoudit rizika, která mohou 

vzniknout v důsledku (nesprávného) používání elektrického zařízení. Nepoužívejte DOME v malých 

místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nemohou opustit místnost samy, pokud není 

zajištěn neustálý dohled.  

UPOZORNĚNÍ - DOME může vytvářet extrémně vysoké teploty a způsobit popáleniny. DOME by se 

nikdy nikdo neměl dotýkat, jakmile je zapnutý. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a 

zranitelných osob. DOME zůstane po vypnutí po dlouhou dobu horký. Nedotýkejte se DOME po dobu 

40 minut po vypnutí. Vždy je třeba postupovat opatrně. Gril nenabízí ochranu před horkem. DOME se 

nikdy nesmí používat, je-li poškozeno sklo. DOME se nesmí používat s časovačem ani žádným 

zařízením, které může automaticky zapnout topení, protože hrozí nebezpečí požáru, pokud DOME byl 

nesprávně umístěn nebo pokud byly předměty umístěny v nedostatečné bezpečné provozní 

vzdálenosti. DOME nikdy nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, vířivky, sprchy nebo bazénu. 

Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jiné hořlavé materiály v minimální 

vzdálenosti 1 metr od DOME. Nikdy nezakrývejte svůj DOME, aniž byste odpojili napájení jednotky! 



DOME se nikdy nesmí dotýkat holých, mokrých nebo vlhkých částí těla. DOME je vyroben ze šesti 

vysoce zářivých keramických topných prvků, upevněných na reflexní desce. Plné provozní teploty bude 
dosaženo do 30 minut. Poznámka: V infračervené oblasti není patrná žádná záře. Nikdy nepoužívejte 

DOME k zapálení něčeho. Keramické prvky jsou křehké a je třeba s nimi zacházet opatrně. Totéž platí i 
pro skleněný plášť.  

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je DOME ukotven na rovném povrchu.  

Vždy udržujte DOME bez sněhu.  
Kupole není povoleno používat ve sklenících nebo na staveništích.  

HeatSail nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů týkajících se používání a 
údržby.  

 

3. Údržba 

3.1. Čištění 

Váš DOME musí být čištěn jednou za měsíc. Před zahájením čištění musí být odpojen elektrický přívod 

pomocí jističe instalace a odpojením kabeláže. Čištění lze provádět pouze suchým a měkkým 

hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní tkaniny. Nepoužívejte čisticí prostředky. Používání 

vysokotlakého a / nebo parního čističe je zakázáno. Čištění je povoleno pouze po úplném vychladnutí 

DOME. 

Nedodržení těchto pravidel může ohrozit bezpečnost zařízení. Společnost Heatsail nenese odpovědnost 

za škody způsobené nedodržením pokynů k čištění. 

 

3.2. Výměna žárovky  

Váš DOME je standardně dodáván s halogenovou žárovkou R7S 230 V / 120 W (78 mm). Maximální 

povolený výstupní výkon žárovky je 120 W. Před výměnou žárovky musí být odpojen elektrický 

vypínač pomocí jističe instalace. Žárovku můžete vyměnit opatrným posunutím skla nahoru. Držte sklo 

pomocí nástroje (například šroubováku). Žárovka je držena na místě pružinou. Žárovku vyjměte tak, 

že ji nejprve zatlačíte doleva nebo doprava a uvolníte ji z objímky. Poté vyměňte žárovku a obraťte 

předchozí kroky. 

Poznámka: Nikdy se nedotýkejte halogenové žárovky holými prsty, protože oleje z pokožky výrazně 

sníží životnost žárovky. 

3.3. Revize 

Teplomet DOME musí být podroben každoroční inspekci. Uživatel není oprávněn provádět vlastní 

inspekce a opravy. Inspekci DOME musí provádět výhradně kvalifikovaní a autorizovaní technici v 

souladu s platnými normami a předpisy společnosti Heatsail. „Kvalifikovanými techniky“ se rozumí: 

lidé, kteří absolvovali technické školení pro instalaci venkovního vytápění a jsou obeznámeni s 

platnými elektrickými zákony a předpisy. Elektrické napájení musí být odpojeno pomocí hlavního jističe 

instalace nebo odpojením ze zástrčky. Všechny opravy je nutné si vyžádat u autorizovaného 

distributora produktů Heatsail. Oprava je platná pouze pokud byly použity originální díly. 

Po písemném souhlasu společnosti Heatsail by měl být v případě vadného kabelu vrácen celý ovládací 

panel. Společnost Heatsail nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů k údržbě. 

 

 



 

4. Podmínky záruky 

4.1. Záruka  

Na váš DOME je poskytována omezená záruka. Jako doklad o nákupu bude sloužit původní faktura. 

Tato záruka nemá vliv na práva kupujícího na základě vnitrostátních právních předpisů týkajících se 

prodeje spotřebního zboží. Tato záruka je platná pouze v případě, že instalace a údržba DOME byly 

provedeny v souladu s platnými normami a předpisy a pokyny pro instalaci, používání, čištění a údržbu 

produktu kvalifikovanými osobami, které splňují zákonné požadavky. Záruční lhůta běží ode dne 

dodání zboží. Jakékoli vadné zboží bude zkontrolováno autorizovaným distributorem Heatsail. Jakmile 

Heatsail vyhodnotí závadu jako záruční situaci, bude jednotka (jednotky) Heatsail předána k opravě 

místnímu distributorovi a vrácena včas. Společnost Heatsail a její distributoři neposkytují žádnou 

náhradu za přímé nebo nepřímé škody způsobené nebo související s používáním produktu. Na 

vyměněné díly bude poskytována záruka po zbytek záruční doby od data dodání zboží. 

 

4.2. Vyloučení záruky  

• Nebyly splněny podmínky pro aktivaci záruky. • Díly se zdají být vadné v důsledku nedbalosti nebo 

nevhodného použití nebo nesprávné údržby. • Instalace nebyla provedena v souladu s právními 

normami a v rozporu • Jakákoli poškození způsobená povětrnostními podmínkami, chemickými a 

elektrochemickými reakcemi, nesprávným použitím, přírodními katastrofami, elektrickým výbojem, 

požárem, vadnou elektrickou instalací, úpravami nebo nesprávným zacházením s obalem, rukojetí a • 

Jakékoli poškození způsobené přepravou 

 

Doporučujeme vám zboží při převzetí důkladně zkontrolovat, abyste mohli okamžitě informovat 

prodejce o jakémkoli možném poškození a zaznamenat taková poškození na přepravní doklad a kopii 

dopravce. Například: • Fyzické poškození po instalaci, včetně rozbití skla, škrábanců na DOME a 

příslušenství. • Podezřelá manipulace s DOME a / nebo jiné příčiny, které nelze přičíst výrobě 

produktu. • Použití neoriginálního náhradní díly • Poškození způsobené běžným opotřebením 

 

4.3. Co dělat v případě poruchy? V případě poruchy musíte neprodleně (nejpozději do dvou měsíců od 

první identifikace poruchy) kontaktovat autorizovaného distributora a požádat o opravu nebo výměnu. 

Záruku lze uplatnit až po udělení písemného souhlasu. HeatSail odmítá jakoukoli formu odpovědnosti 

za jakékoli možné škody a / nebo úrazy, které byly způsobeny přímo nebo nepřímo lidem, zvířatům 

nebo předmětům v důsledku nedodržení pokyny v uživatelské příručce a které se konkrétně týkají 

varování v souvislosti s instalací, používáním a údržbou zařízení. 

 

 

 

 


