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Terasové topení AH16110CVR-2                       

 
 

 

 

 

Obj. č.: 134 23 92 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup terasového topení Sygonix.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Účel použití 
 

Výrobek slouží ke konvekčnímu vytápění. S použitím stabilního stojánku se umísťuje na podlahu.  
Obsluhuje se pomocí tlačítek a spínačů přímo na výrobku nebo alternativně dálkovým ovládáním.  
Elektrický otopný výkon lze regulovat ve dvou stupních. 
 
Používání je přípustné v uzavřených místnostech a venku. Stupeň ochrany odpovídá IP 55.  
Výrobek je chráněný před prachem a dotyky a také proti vodě stříkající ze všech směrů.  
 

Rozsah dodávky 
• Terasové topení 
• Stojánek 
• Kryt stojánku 
• Montážní materiál (2× šroub M6x50, 2× šroub M4x28, 2× podložka, klíč na šrouby s vnitřním šestihranem, 

kabelová spona) 
• Dálkové ovládání 
• Návod k obsluze 

Vlastnosti 
• Terasové topení z hliníku a nerezu pro vnitřní i venkovní prostory 
• Topná spirála z uhlíkových vláken pro optimální energetickou účinnost 
• Ochrana IP 55 

 

Popis a ovládací prvky 
 
1 Stojánek (zobrazený v namontovaném stavu)  
2 Ochranná mřížka 
3 Provozní LED kontrolka 
4 IR senzor  
5 Tlačítko „MODE“ (Zap) 
6 Tlačítko „OFF“ (Vyp) 
7 Síťový vypínač O/I (Vyp/Zap) 
8 Síťový adaptér 
 

 

 

 

R1 Tlačítko „MODE“ (Zap)  
R2 IR dioda 
R3 Tlačítko „OFF“ (Vyp) 
R4 Přihrádka na baterie (není vyobrazená) 
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Uvedení do provozu 
 

a) Montáž stojánku a zajišt ění kabelu 
 

 
Pro montáž doporučujeme pomoc druhé osoby. 
 

Stojánek 

• Otočte terasové topení (A) vzhůru nohama a položte ho na 2 kusy pěnové hmoty, která je součástí obalu. 
Síťový vypínač (7) se musí nacházet mezi oběma kusy pěnové hmoty, aby se nepoškodil. 

• Síťový kabel (f) protáhněte otvory v krytu stojánku (B) a stojánkem (C), jak vidíte na obrázku. 
• Kryt stojánku a stojánek přiložte ve správné poloze ke spodní části terasového topení, jak vidíte na obrázku. 

Důležité je, aby byl kabelový průchod ve stojánku naproti topné ploše (tedy aby směřoval dozadu). 
• Položte dvě podložky (D) do otvorů ve stojánku. Vyvýšenina na podložce přitom musí ukazovat směrem  

ke stojánku. 
• Provlékněte podložkami po jednom šroubu s vnitřním šestihranem M6x50 a pomocí klíče na šrouby  

s vnitřním šestihranem pevně a rovnoměrně sešroubujte stojánek. 

Zajišt ění kabelu 

• Položte síťový kabel (F) do kabelového průchodu ve stojánku. 
• Položte kovovou kabelovou sponu (H) přes síťový kabel a sešroubujte ji se stojánkem pomocí přiložených 

šroubů s křížovou drážkou M4x28. 

Montáž kabelu do kabelového průchodu zamezuje tomu, aby stojánek skřípnul  
část síťového kabelu pod sebou nebo dokonce poškodil izolaci. 

 

Montáž je tímto dokončená. Otočte terasové topení a postavte je na stojánek. 
 
b) Instalace 
 

Při výb ěru umíst ění dbejte na to, aby výrobek nebyl vystaven ot řesům,  
vibracím, prachu, zásaditému prost ředí, vysokým teplotám, nízkým teplotám a vlhkosti. 
V blízkosti výrobku se nesm ějí nacházet silné transformátory nebo motory. 
 

Výrobek neumís ťujte do bezprost řední blízkosti zdroj ů tepla.  
Na výrobek nesm ěrujte žádný silný zá řič nebo zdroj sv ětla. Mohlo by dojít k p řehřátí! 
 

Snadno zápalné materiály jako nap ř. dekora ční látky musí být rovn ěž dostate čně daleko  
(>1,5 m) od výrobku. Jinak hrozí nebezpe čí vzniku požáru! 
 

Dodržujte dostate čnou vzdálenost (min. 1,5 m) od st ěn.  
 

Výrobek nesmí být za žádných okolností provozován b ez stojánku.  
Předtím, než výrobek poprvé uvedete do provozu, namon tujte stojánek. 

 
Stojánek terasového topení nestav ějte na sí ťový kabel.  
Mohlo by dojít k poškození izolace kabelu. 
 

• Terasové topení bezpečně postavte na vodorovný, rovný podklad. 
• Topnou plochu namiřte do volného prostoru. Nikdy ji nesměrujte na jakýkoliv blokující, natož hořlavý předmět. 
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Dálkové ovládání 
 

a) Vložení a vým ěna baterií 

• Otevřete přihrádku na baterie (R4) na zadní straně. Případně odstraňte vybité baterie. 
• Vložte do přihrádky na baterie 2 baterie typu AAA 1,5V (nejsou součástí dodávky)  

a dbejte při tom na správnou polaritu (plus/+ a minus/–). 
• Po vložení baterií přihrádku na baterie znovu uzavřete. 
• Výměna baterií je žádoucí, pokud dálkové ovládání již nefunguje nebo pokud funkční terasové  

topení přestane reagovat na povely z dálkového ovládání. 
• Baterie vyměňte nejméně jednou za rok, abyste se vyhnuli výpadku zařízení. 
• Jestliže výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. 

b) Dálkové ovládání 

• Namiřte IR LED (R2) dálkového ovládání na IR senzor (4) terasového topení.  
Ve směru paprsku se nesmějí nacházet žádné překážky. 

• Funkce tlačítek jsou popsané v kapitole Obsluha. 

Obsluha 
• Zapojte síťovou zástrčku (8) do zásuvky odpovídající předpisům. 
• Síťové napětí na terasovém topení zapněte nebo vypněte síťovým vypínačem (poloha 0 = vypnuto,  

poloha I = zapnuto). Provozní LED kontrolka (3) bliká červeně nebo zhasne. Ozve se potvrzující pípnutí.  
Každé stisknutí tlačítka nebo aktivace spínače ne výrobku nebo dálkovém ovládání potvrzuje pípnutí. 

• Topnou spirálu zapněte tlačítkem „MODE“ (R1) nebo tlačítkem „MODE“ (5). Provozní LED kontrolka svítí 
zeleně. Jedna topná spirála se rozehřeje a vyzařuje teplo (otopný výkon 800 W). 

• Stiskněte tlačítko „MODE“ ještě jednou a přepněte na druhý stupeň topení.  
Zapne se i druhá topná spirála (otopný výkon 1 600 W). Provozní LED kontrolka svítí červeně. 

• Stiskněte tlačítko „MODE“ ještě jednou a přepněte ze druhého stupně topení zpátky na první.  
• Druhá topná spirála se vypne (otopný výkon 800 W). Provozní LED kontrolka svítí opět zeleně. 
• Stiskněte tlačítko „OFF“ (6) nebo tlačítko „OFF“ (R3) a vypněte všechny topné spirály. 

Řešení problémů 
• Terasové topení se nezahřívá. 

− Je terasové topení zapnuté? 
• Je síťový kabel zapojený do zásuvky? Zkontrolujte připojení k síti a případně jeho pojistku. 

− Stojí výrobek ve svislé poloze? Zabudovaný bezpečnostní spínač automaticky vypne výrobek,  
který se převrhl nebo který leží na boku. 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do terasového topení.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej  
do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství 
nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál.  
Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky  
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit  
povrch a pouzdro spotřebiče.  

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Pozor – horké povrchy. Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké  
a způsobit popáleniny.  

Varování – nezakrývat. Výrobek během provozu nebo krátce po něm nezakrývejte  
(oblečením, dekou, závěsem atd.), aby nedošlo k jeho přehřátí. Nebezpečí vzniku požáru!  

Varování – tento výrobek není vybavený termostatem pro kontrolu teploty v místnosti.  
 

Bezpečnostní spínač výrobek vypne, pokud se již nenachází ve svislé poloze,  
resp. pokud se převrátil. Pokud není poškozený, znovu se zapne, jakmile ho uvedete do svislé polohy. 

 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
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Technické údaje 
 

a) Terasové topení 
Provozní napětí   220–240 V/AC, 50 Hz 
Otopný výkon    1 350–1 600 W 
Stupně otopného výkonu  800 W, 1 600 W 
Vytápěná plocha  max. 12 m² 
Třída ochrany   I 
Ochrana   IP 55 
Délka kabelu    1,8 m 
Provozní podmínky   –20 až +60 °C, 0–95 % rel. vlhkost vzduchu (nekondenzující) 
Podmínky skladování   –20 až +60 °C, 0–95 % rel. vlhkost vzduchu (nekondenzující) 
Rozměry (ø × V)   280 × 1 100 mm 
Hmotnost   7,8 kg 
 
b) IR dálkové ovládání 
Napájení    2× baterie typu AAA, 1,5 V (není součástí dodávky) 
Dosah     až 10 m (na volném prostranství) 
 
 
 
 
 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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