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Česky

Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba 
odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

Přídavné topné těleso s termostatem je určeno k montáži do ohřívačů vody typu VTS 200 - 500 jako 
pomocný (dodatečný) elektrický ohřev pro přípravu teplé užitkové vody.

NÁVOD NA MONTÁŽ OHŘÍVACÍHO TĚLESA

CZ
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Zoznam přibalených dílů:
- 1 ks topné těleso RCT TW 2000W/230V (G 350)
- 1 ks termostat  RTS PLUS 350 R DI 
- 1 ks kryt příruby boční úplný
- 1 ks těsnění ohřívacího tělesa Ø56x42x2
- 1 ks doutnavka SL 656 FP/1
- 1 ks vodiče + 4 ks šroub 4,2x16 DIN 7981 
- 4 ks podložka 4,3 DIN 9021+ 1 ks návod

Postup montáže

1.  Ohřívač vody nesmí být naplněný vodou.
2.  Demontovat kryt otvoru ohřívacího tělesa, demontovat zátku (Obr. 1).
3.  Do otvoru našroubovat elektrické topné těleso s těsněním (Obr. 3).
4.  Před zapojením elektrických částí ověřit těsnost spoje (ohřívač napustit vodou).
5.  Elektrické součásti zapojit podle schématu elektrického zapojení (Obr. 2).
6.  Kryt příruby použít na predznačenie polohy otvorů na vnějším plášti ohřívače.
7.  Na predznačených místech vyvrtat 4x otvory Ø3, 2mm.
8.  Namontovat kryt příruby pomocí šroubů.

Pozor!
- dbejte na všechny vnitrostátní a regionální předpisy a ustanovení
- instalaci, uvedení do provozu, jakož i údržbu a opravu zařízení smí provádět pouze odborný
  pracovník servisu s příslušným oprávněním
- přídavné topné těleso je určeno pro pevné připojení a montáž tělesa musí provést jen odborně
  způsobilý servis
- výrobce neodpovídá za případné poškození, resp. ztrátu funkčnosti způsobenou neodbornou
  montáží přídavného topného tělesa
- je třeba zajistit, aby teplo z výměníku nezpůsobilo vypnutí tepelné pojistky přídavného ohřívacího
  tělesa
- teplota ohřáté vody výměníkem by v místě elektrického přídavného topného tělesa neměla
  překročit 75 °C

Elektické připojení svěřte odborníkům, kteří mají na to oprávnění a kteří zaručí dodržiavnie všech 
bezpečnostních požadavků souvisejících s instalací a provozem ohřívače.
Elektrická instalace musí odpovídat platným předpisům a normám. Ohřívač musí mít do elektrického 
přívodu zařazen vypínač, který musí mít vzdálenost kontaktů minimálně 3 mm, a který zajistí v případě 
potřeby odpojení ohřívače od elektrické sítě ve všech pólech.

Před připojením ohřívače k elektrické síti je nutné jeho naplnění vodou. Zapnutí ohřevu bez vody 
způsobí vypnutí tepelné pojistky a následné vyřazení ohřívače z jeho činnosti.

Pokud je síťová šňůra poškozena, musí je vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně 
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.



Obr. 1 
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Obr. 2 - Schéma elektrického zapojení 
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Poznámka:
Hrubou čarou ve schématu je znázorněno spojení 
jednotlivých součástí přes materiál kovové nádrže.



Obr. 3
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ZÁRUKA

Výrobce si vyhrazuje právo změn, které neovlivní funkční a užitečně vlastnosti výrobku.

Při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a při správně montáži, používání a údržbě výrobku 
zaručujeme, že bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými 
podmínkami. Pokud se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobená uživatelem 
nebo neodvratnou událostí (např. živelní pohromou), bude spotřebiteli výrobek bezplatně opraven. Pro 
výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy platí příslušné ustanovení občanského zákoníku.
Výrobce přídavného topného tělesa neručí za škody způsobené nesprávnou instalací, připojením, 
obsluhou a údržbou ohřívače. 
Platnost záruky
Záruční doba na výrobek sa poskytuje ode dne prodeje konečnému zákazníkovi v délce 24 měsícu. 
Záruční doba sa prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Podmínky pro uplatnění záruky:
-  Správně vyplněný záruční list, s uvedením data prodeje, podpisem a razítkem prodejny, (popř. s 
uvedením data instalace, podpisem a razítkem odborné firmy o uvedení výrobku do provozu na 
náklady spotřebitele)
-  Pečlivě uschovaný účet, dodací list nebo jiný doklad o koupi.

Výrobce nepřebírá záruku za problémy způsobené nižší kvalitou a tvrdostí vody. Odstraňování 
vodního kamene není předmětem záruční opravy.

Postup při reklamaci:
V případě vady výrobku v záruční době kontaktujte servisní středisko a oznamte, jak se chyba 
projevuje. Současně uveďte i typ přídavného topného tělesa, výrobní číslo a datum prodeje (ze 
záručního listu).

Pro správné posouzení vady výrobku je důležité, aby servisní mechanik mohl pracovat s výrobkem 
v podmínkách, v jakých byl výrobek inštalován a uveden do provozu. V případě poruchy proto 
nedemontujte ohřívač ani přídavné topné těleso ze systému.

Vyčkejte na příchod servisního mechanika, který závadu odstraní, nebo vykoná další opatření 
směrujíci k vyřízení Vaší reklamace. Po provedení záruční opravy servisní mechanik uvede do 
záručního listu datum opravy, svůj podpis a razítko.
Záruka zaniká v případě:
- pokud zákazník nemá záruční list, 
- pokud je zjevné, že závada byla způsobena nesprávnou instalací a připojením výrobku,
- pokud výrobok nebyl používán a udržován podle provozních prědpisů a pokynů uvedených v tomto
  návodu, 
- pokud byla vykonána oprava v záruční době servisní firmou, která nemá oprávnění k opravám
  našich ohřívačů a přídavných ohřívacích těles,
- pokud byly na výrobku vykonány neodborné úpravy nebo zásahy do jeho konstrukce,
- pokud je poškozen výrobní štítek s výrobním číslem, nebo pokud štítek chýbí.

Za škody na přídavném ohřívacího tělese, které vzniknou v důsledku přirozeného opotřebení, 
zanesení vodním kamenem, při chemických nebo elektrochemických vlivech, nepřebíráme žádné 
záruky.

Zpracování odpadů ze starých zařízení: Zařízení s tímto označením nepatří do běžného domácího 
odpadu, nýbrž je nutné je sbírat a likvidovat odděleně. Zpracování odpadů ze starých zařízení má 
odborný a věcný základ v místně platných prědpisech a zákonech. 

CZ
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ZÁRUČNÍ LIST

Datum uvedení 
do provozu

Razítko montážni 
firmy a podpis

Datum zrušení 
záruky 

Razítko servisní 
firmy a podpis  

MONTÁŽ

Datum 
prodeje

Razítko 
prodejny a 

podpis

Typ:

Výrobní číslo:

PRODEJ ZÁRUČNÍ SERVIS

Zrušení záruky z důvodu:

Razítko servisní 
firmy a podpis:  

3. v době od - do:

Razítko servisní 
firmy a podpis:  

2. v době od - do:

Razítko servisní 
firmy a podpis:  

1. v době od - do:

Výrobek byl v záruční opravě:

CZ



Adresa

TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.

Hlavná 1

058 01 Poprad

Slovakia

Predaj Slovensko

Tel. 052 7127-151

Fax 052 7127-148 

sales@tatramat.sk

Servis

Tel. 052 7127-153

Fax 052 7127-190

servis@tatramat.sk 

www.tatramat.sk

Kontakt

Omyly a technické zmeny sú vyhradené!

Omyly a technické změny jsou vyhrazeny!
1805

Zastúpenie v Európe

Česká Republika
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-180
Fax 251116-153
info@tatramat.cz
www.tatramat.cz 

Nemecko
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33
37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0
Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Poľsko
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.
ul. Działkowa 2
02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30
Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Rusko
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4, building 2
129343 Moscow
Tel. 0495 7753889
Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru
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