
Инсталиране/ Указания за монтаж 
Стъклени отоплителни елементи и нагреватели за хавлиени 
кърпи на infraSWISS 
 
!!!Внимание!!! 
Инсталирането трябва да се осъществи от специализиран 
електротехник. Трябва да се спазват действащите норми и 
предписания. Нашият специалист ще бъде на Ваше разположение да 
Ви консултира. 
Отоплителните тела на infraSWISS отговарят на нормите за 
електричество на Швейцарския електротехнически съюз и са 
изпитани и сертифицирани по тях. Резултатите от тези тестове в 
последствие са изпитани от Федералния швейцарски инспекторат по 
силен ток. 
 

1. Минимални разстояния на монтаж 
Трябва да се спазват следните предписания. При неспазването им 
отпада всяка гаранция в случай на настъпили повреди.  
Внимание: Да не се използва отоплителният уред при увредени 
стъклени плокости. 
При монтаж да се ползва само доставеният от infraSWISS 
комплект за монтаж. Така е гарантирано минималното разстояние 
от 2 см между задната страна на уреда и стената/ тавана.  
Внимание! Уредът не бива да се монтира директно под контакт на 
стената.  
Минималното странично разстояние от твърди предмети като 
стени трябва да е не по-малко от 5 см. 
При лесно запалими предмети като завеси, картини разстоянието 
от уреда трябва да е не по-малко от 10 см. 
Пълното или частично покриване отоплителните тела на 
infraSWISS от завеси, дивани, бюфети или други мебели е 
нежелателно. На разстояние 1м пред отоплителния елемент 
infraSWISS не трябва да се поставят закриващи го предмети. 
При монтаж зад врати да се постави буфер за вратата, който да 
предпазва отоплителния елемент infraSWISS от удар от 
отварящата се врата. При монтаж на уреди зад вратата, те трябва 
да работят само при затоврена врат, за да максимален 
отоплителен ефект. 



2. Монтаж в бани/ мокри помещения 
 
 

При монтаж в мокри помещения защитният прекъсвач за утечен 
ток (дефектнотокова защита) е задължителен. Стъклените тела 
infraSWISS да бъдат монтирани в зони 2 и 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Термостатът или ключът за управление на монтиран в банята 
отоплителен елемент или нагревател за хавлиени кърпи не бива 
да се използва или да бъде достъпен от ваната или душа. Да се 
има предвид при монтажа. 
Внимание: Моделите уреди за баня (Н) са предвидени само за 
сушене на текстил. 
 
 
3. Почистване !!!Внимание!!! 
 
Да не се изпозлват абразивни или разяждащи почистващи 
препарати.  
За почистване да се ползват препарати за почистванне на стъкло, 
сапунен разтвор или други подобни. 
!!!Важно!!! 
Преди почистване да се внимава за това, стъкленото отоплително 
тяло да е охладено (в противен случай има опасност от 
увреждане от температурния шок). 



 
4. Повреда 

 
Да се провери ел.захранването. Да се прекъсне захранването (да 
се отстрани съответният предпазител) докато стъкленото 
отоплително тяло е напълно охладено.  
Ако проводникът за свързване към ел. мрежата е повреден, 
трябва да бъде заменен от производителя, за да се избегнат 
опасности. 
 
5. Обслужване !!!Внимание!!! 

 
Отоплителните тела infraSWISS в никакъв случай не бива да 
бъдат покривани с текстилни материал, поради опасност от 
прегряване! 
 
6. Функциониране 

 
Регулирането да става посредством термостат или поне ключ с 
таймер за включване/изключване. Нашите уреди не са 
предвидени да бъдат използвани от лица (вкл. деца) с 
недостатъчни познания или опит, освен ако не са под 
наблюдението на лица отговорни за тяхната сигурност или са 
получили указания за употребата на уредите от тях. 


