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Návod k obsluze 
Skleněný infra topný panel se sušákem na ručníky 

 

Model: TERMOFOL TF750W 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snímek je pouze ilustrativní. Vzhled výrobku závisí na skutečně pořízeném modelu. 
 
Před použitím se seznamte s tímto návodem k obsluze. 
 
Obsah: 
Bezpečnost a důležité informace 

Díly uvnitř obalu 

Návod k montáži 

Návod k obsluze 
Technické údaje výrobku 
Čištění 
Prostředí 
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Bezpečnost a důležité informace: 
 
1. Během celého procesu montáže věnujte pozornost tomu, aby nedošlo k poškození 

skla. Zacházejte s výrobkem opatrně. 
2. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte topné těleso, pokud jsou skleněné panely poškozené. 
3. Zařízení neumisťujte přímo pod elektrickou zásuvku. 
4. Nezakrývejte skleněný povrch zařízení žádnými předměty, např. ručník nebo oděvy. 
5. Během normální práce se nedotýkejte skleněného povrchu zařízení. 

6. Pokud topný panel nepoužíváte, odpojte jej od zdroje proudu. 

7. Umístění výrobku zvolte v souladu s požadavky, instalujte zařízení mimo dosah 
hořlavých a výbušných předmětů. 

8. Pokud bude zařízení používáno v koupelně, zapojte jej do voděodolné zásuvky, která 
musí být instalována v místě, kam nebudou schopny dosáhnout osoby ve vaně nebo 
prostoru určeném ke koupeli. 

9. Pokud je napájecí kabel zařízení poškozen, může jej vyměnit výhradně servis určený 

výrobcem nebo jeho distributorem, neboť k jeho výměně je potřeba speciální nářadí. 

10. Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo 

duševním omezením, nebo pro osoby bez nezbytných zkušeností a znalostí, pokud 

nejsou pod dohledem nebo nebyly seznámeny s návodem k obsluze zařízení osobou, 

která je odpovědná za jejich bezpečnost.  

11. Vždy dohlédněte na to, aby si děti nehrály se zařízením. 

12. Žádným způsobem neupravujte (např. zařezávání, ohýbání) nosné prvky zařízení za 

účelem jeho montáže. 

13. Pevný kabel musí být shodný s předpisy o elektrickém zapojení a mít rozdělení 

kontaktů ve všech pólech, které garantuje úplné odpojení ve III. přepěťové kategorii. 

14. Děti do 3 let se nesmějí bez dohledu dospělé osoby nacházet v blízkosti zařízení. Děti 

od 3 do 8 let mohou zapínat/vypínat zařízení pouze v případě, že bylo instalováno 

nebo umístěno v místě provozu určeném k tomuto účelu, a pod podmínkou, že jsou 

pod dohledem nebo plní pokyny týkající se bezpečného použití zařízení a chápou s 

tím související rizika. Děti od 3 do 8 let nesmějí připojovat, nastavovat a čistit zařízení, 

ani provádět jeho údržbu. 

15. POZOR - některé části tohoto zařízení se mohou zahřívat na vysokou teplotu a 

způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je nutné věnovat místům, kde se 

nacházejí děti a osoby vyžadující zvláštní péči. 

16. Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s tělesným, smyslovým nebo 

duševním omezením nebo osoby bez nezbytných zkušeností a znalostí, pokud budou 

pod dohledem nebo byly seznámeny s pokyny v oblasti bezpečného provozu zařízení 

a rozumí případnému nebezpečí souvisejícímu se zařízením. Děti si nesmí se 

zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dohledu dospělé osoby. 

17. Tento výrobek je vybaven různými bezpečnostními prvky. Jelikož má zařízení ochranu 
proti přehřátí, v případě překročení rozsahu normální provozní teploty z důvodu zakrytí 
vnějšími prvky, vestavěné teplotní čidlo zastaví práci zařízení, aby nedošlo k 
nebezpečným situacím. 
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 UPOZORNĚNÍ: Výhradně k domácímu použití ve vnitřních prostorech. 
 

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topný panel. 
 

 UPOZORNĚNÍ: POZOR! MOŽNOST OPAŘENÍ. 
 

 

               
 

Správný způsob věšení ručníku Špatný způsob věšení ručníku 
 

Díly uvnitř obalu 

Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou prvky uvnitř obalu v dobrém technickém 
stavu. Vzhledem k tomu, že jsou některé prvky při odeslání z výrobního závodu 
rozloženy na díly, při vytahování z obalu jsou tyto speciální prvky odděleny. Vzhledem 
k tomu, že je výrobek zhotoven zejména ze skla, při jeho vytahování důkladně 
zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. O škodách vzniklých během přepravy neprodleně 
informujte odesilatele. 
 

Návod k montáži 

V případě, že uživatel disponuje nářadím, může zařízení instalovat v souladu s 
pokyny obsaženými v návodu k obsluze, nebo se může obrátit na prodejce nebo 
příslušnou firmu, která se zabývá instalací elektrických zařízení. 
 

Postup 1 
Před instalací zařízení použijte v souladu se snímkem v další části návodu 
instalační karton A1 s otvory pro označení místa instalace na stěnu (stěna musí být 
schopna unést váhu zařízení). Při nanášení značky umístěte karton vodorovně, 
souběžně s podlahou. Ve vyznačeném místě vyvrtejte čtyři otvory o průměru 
10 mm, hluboké nejméně 60 mm. Ujistěte se, že otvor je kolmo ke stěně. 
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Zachovejte boční a svislou vzdálenost mezi dvěma otvory, jak je znázorněno na 
snímku níže. 
 

 
A                           A1 
 

Vzdálenost mezi otvory má být následující: 
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UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k ohrožení malých dětí, zařízení by mělo být instalováno 
tak, aby se nejnižší topné těleso nacházelo ve výšce nejméně 550 mm nad podlahou. 
 

Upevněte 4 držáky ke stěně pomocí vrutů s hmoždinkou. Pamatujte, že pevné držáky 
lze za účelem připevnění skleněného panelu posouvat (seřízení polohy). 
 

Držák 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Postup 2 
Nejdříve odstraňte ochrannou fólii na zadní straně skleněného prvku, následně 
upevněte skleněný panel k pevnému držáku na stěně. Pamatujte, že polohu pevného 
držáku lze za účelem instalace skleněného panelu regulovat. Následně dotáhněte 
šrouby na boku každého krytu držáku (celkem čtyři kusy). 
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                                   Těsně dotažený prvek 

                        

 
 
Po připevnění výrobku na držák a dotažení čtyř šroubů       
 

Použití zařízení 
 

⚫ Umístěte topný panel na rovný a stabilní povrch. 

⚫ Zapojte do libovolného zdroje 220–240 V, 50 Hz střídavého proudu, následně zapněte 

přepínač na boku, uslyšíte signál „Di“.  

⚫ Zapněte topné těleso stisknutím tlačítka napájení „ “, LED dioda zobrazí pokojovou teplotu, 

následně pomocí dotykového nebo dálkového ovladače nastavte výkon, teplotu a čas. 

⚫ Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte napájení vypínačem a vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky. 

⚫ Pozor! Nezakrývejte zařízení! Je zakázáno umisťovat topné těleso do sprchy nebo prostor 

bazénu. 

 

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ A OBSLUHA DÁLKOVÝM OVLADAČEM 

Obsluha dotykového ovládání 

Zastrčte zástrčku do příslušné zásuvky.  

Tlačítka dotykového displeje, která se nacházejí na zařízení, odpovídají funkcím dálkového ovladače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teplota 

čidlo PR 

ovládání signálem Wi-Fi 

časovač 
napájení 

režim 

displej 
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Napájení  

Když je zařízení zapnuté, stiskněte „napájení“, v horní části displeje se zobrazí teplota. 

Topné těleso pracuje v podmínkách nízkého topného výkonu.  

 

Režim  

Vstup do pohotovostního režimu , Vstup do režimu ohřevu.  

 

Teplota  

Stiskněte tlačítko teploty , teplotu lze nastavit v rozsahu od 5 °C do 40 °C. 

Vnitřní teplota se zobrazuje pokaždé po spuštění zařízení. Teplotu lze nastavit, když je zařízení v pohotovostním 

režimu nebo v režimu ohřevu. Když teplota v místnosti dosáhne nastavené úrovně, následuje zastavení výkonu 

vysoké teploty a zůstává aktivní výkon nízké teploty. Když je teplota v místnosti o 2 °C vyšší než zadaná teplota, 

přestává pracovat jak výkon vysoké teploty, tak výkon nízké teploty. Zařízení začne opět pracovat teprve poté, co 

teplota klesne o 2 °C pod zadanou teplotu.  

 

Časovač  

Tlačítko časovače může být nastaveno na spouštění nebo vypínání zařízení v požadovaném čase, s časovými 

sekvencemi po 1 hodině (do 24 hodin). 

 

Obsluha dálkového ovladače  

Tlačítka dotykového displeje, která se nacházejí na zařízení, odpovídají funkcím dálkového ovladače. 

 

1. Tlačítko napájení 

2. Režim  

3. Teplota 

4. Časovač  

5. Dětská pojistka    

 

 

 

 

Napájení  

Když je zařízení zapnuté, stiskněte „napájení“ a v horní části displeje se zobrazí teplota. 

Topné těleso pracuje v podmínkách nízkého topného výkonu.  

 

Režim  

Vstup do pohotovostního režimu , Vstup do režimu ohřevu.  
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Teplota  

Stiskněte tlačítko teploty , teplotu lze nastavit v rozsahu od 5 °C do 40 °C. 

Vnitřní teplota se zobrazuje pokaždé po spuštění zařízení. Teplotu lze nastavit, když je zařízení v pohotovostním 

režimu nebo v režimu ohřevu. Když teplota v místnosti dosáhne nastavené úrovně, následuje zastavení vysokého 

výkonu a zůstává aktivní výkon nízké teploty. Když je teplota v místnosti o 2 °C vyšší než zadaná teplota, přestává 

pracovat jak výkon vysoké teploty, tak výkon nízké teploty. Zařízení začne opět pracovat teprve poté, co teplota 

klesne o 2 °C pod zadanou teplotu.  

 

Časovač  

Tlačítko časovače může být nastaveno na spouštění nebo vypínání zařízení v požadovaném čase, s časovými 

sekvencemi po 1 hodině (do 24 hodin). 

 

Dětská pojistka  

Stiskněte tlačítko dětské pojistky a přidržte jej 3 sekundy, topné těleso je zablokováno a nelze jej zapnout. 

Zařízení se odblokuje po opětovném stisknutí a přidržení tlačítka dětské pojistky na 3 sekundy. Bez dálkového 

ovladače lze za účelem odblokování nebo zablokování displeje stisknout tlačítko ohřevu  a přidržet jej 5 

sekund (nebo déle). 

 
Zvuky během práce 

Zařízení vydává zvukový signál při každém nastavení provozních parametrů. 

 

Čištění 
 

⚫ Před čištěním vyčkejte, až zařízení zcela vychladne, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

⚫ Nepoužívejte brusné materiály a rozpouštědla. Zařízení otřete měkkým, vlhkým hadříkem. 

⚫ Pravidelně odstraňujte prach z povrchu. 

⚫ Je zakázáno mýt zařízení a vkládat jej do vody!!! 

⚫ Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, otřete celý jeho povrch a uložte jej do vhodného obalu. 

⚫ Umístěte jej na suché, dobře větrané místo. Vyhněte se vysoké vlhkosti a mechanickým vlivům 

na výrobek. 

 

 

 

Detaily  TF-750 W 

Napětí  220-240 V 

Frekvence  50/60 Hz 

Příkon  750 W 

 

 

Pozor: Nikdy neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru! 
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Výrobce si vyhrazuje právo na zavádění změn vzhledu a složení výrobku bez předchozího 

upozornění. 

Výrobek je určen výhradně k domácímu použití. 

Pozor! Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které vniknou přímo či nepřímo v 

důsledku nedodržování pokynů stávajícího návodu k obsluze, všeobecných bezpečnostních 

pravidel anebo zásahu do konstrukce zařízení. 

 

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na území celé Evropské unie 

likvidování společně s jiným komunálním odpadem. Aby nedošlo k případnému ohrožení 

životního prostředí nebo lidského zdraví, vyplývajícímu z nekontrolované likvidace odpadu, 

je nutné zařízení odpovědně recyklovat a podpořit tak vyvážené opětovné využití materiálů. Za 

účelem vrácení odpadního zařízení využijte příslušného systému odběru spotřebičů (sběrné dvory), 

nebo kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Díky tomu bude možné zařízení 

recyklovat způsobem neohrožujícím životní prostředí. 

Je ZAKÁZÁNO vyhazovat toto zařízení společně s jiným komunálním odpadem. Je nutné jej 

odevzdat do oficiálního střediska zpracování odpadu. 

 

Máte na výběr ze dvou aplikací (Tuya Smart / Termofol Smart) 

 

Wi-Fi – Tuya Smart (Varianta 1) 

1. Pomocí telefonu naskenujte následující QR kód nebo vyhledejte „Tuya Smart“ v obchodě 

s aplikacemi. Stáhněte a nainstalujte aplikaci. 

2. Vyberte kód země, zadejte telefonní číslo, zvolte „Stáhnout“. Obdržíte zprávu s ověřovacím 

kódem. 

3. Zadejte ověřovací kód ze zprávy a zvolte „Přihlásit se“. 

4. Přejděte do aplikace, zvolte „Přidat zařízení“, jak je znázorněno na snímku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Snímek 1. 
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5. Existují dva způsoby spojení s aplikací (režim hotspot a režim rychlého připojení). Režim 

rychlého připojení je výchozím režimem. Uživatelé mohou vybrat režim připojení typu 

hotspot v pravém horním rohu. 

a. V případě režimu rychlého připojení zkontrolujte, že dioda ukazatele zařízení rychle 

bliká. 

b. V případě režimu hotspot zkontrolujte, zda dioda ukazatele zařízení pomalu bliká. 

6. Pokud dioda nebliká tak, jak je popsáno výše, stiskněte dlouze tlačítko resetu zařízení  

(na 5 sekund nebo déle), až začne blikat správně. 

 

7. Zvolte adekvátní zařízení viz snímek 2. 

8. Potvrďte (confirm rapidly blink) a klikněte na NEXT. Viz snímek 3. 

9. Zvolte Vaší Wi-Fi, zadejte heslo a zvolte „Další“, jak je znázorněno na snímku 4. 

10. V případě režimu rychlého připojení se rozhraní aplikace mění při konfiguraci sítě během 

procesů znázorněných na snímku 5, snímek 6 znázorňuje rozhraní po úspěšném připojení 

zařízení. 

 

 

   

 

           Snímek 2            Snímek 3              Snímek 4           Snímek 5 
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8. Po úspěšném připojení zařízení pojmenujte své zařízení viz: obrázek 6.  

    

      Snímek 6                     Snímek 7                     Snímek 8 

 

9. „Můj profil“ je místo, ve kterém mohou uživatelé spravovat osobní údaje. Nejdůležitější 

informace se nacházejí na snímku 7. Ovládejte své topné zařízení viz: snímek 8 

a. Osobní údaje: v tom název účtu a číslo mobilního telefonu 

b. Informace a sdílených zařízeních 

c. Centrum zpráv 

d. Možnost zasílání zpětných informací 

e. Otázky a odpovědi 

f. Spojení s telefonem: po přihlášení k účtu na sociální síti lze spojit své telefonní číslo 

s účtem 

g. Informace 

 

Přidání sdílení: Jak je znázorněno na snímku, uživatelé mohou zadat číslo mobilního telefonu 

nového uživatele a zpřístupnit mu zařízení. Nový uživatel může kontrolovat zařízení pomocí 

vlastního účtu, viz snímek 7. 
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Wi-Fi – Termofol Smart (Varianta 2) 

 

1. Pomocí telefonu naskenujte následující QR kód nebo vyhledejte „Termofol Smart“ v 

obchodě s aplikacemi. (IOS, Android) Stáhněte a nainstalujte aplikaci. 

2. Vyberte kód země, zadejte telefonní číslo, zvolte „Stáhnout“. Obdržíte zprávu s ověřovacím 

kódem. 

3. Zadejte ověřovací kód ze zprávy a zvolte „Přihlásit se“. 

4. Přejděte do aplikace, zvolte „Přidat zařízení“, jak je znázorněno na snímku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Snímek 1 

 

Zkontrolujte na zařízení zdali ikonka Wifi na zařízení bliká rychle. 

5. Pokud dioda nebliká tak, jak je popsáno výše, stiskněte dlouze tlačítko resetu zařízení  

(na 5 sekund nebo déle), až začne blikat správně. 

6. Zvolte adekvátní zařízení viz snímek 2. 

7. Potvrďte (confirm rapidly blink) a klikněte na NEXT. Viz snímek 3. 

8. Zvolte Vaší Wi-Fi, zadejte heslo a zvolte „Další“, jak je znázorněno na snímku 4. 

9. V případě režimu rychlého připojení se rozhraní aplikace mění při konfiguraci sítě během 

procesů znázorněných na snímku 5, snímek 6 znázorňuje rozhraní po úspěšném připojení 

zařízení. 
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Snímek 2              Snímek 3            Snímek 4            Snímek 5 

 

 

10. Po úspěšném připojení zařízení pojmenujte své zařízení viz: obrázek 6.  

 

      Snímek 6 

 


