Instalační návod
Teplovzdušné ventilátory devitemp™ 303,103,106,109,121,303T,103T,106T,109T, 121T.
K ovládání používáme 2 ( typ s časovačem 3) knoflíky
1-nastavení termostatu poloha min –max
2-ovládání

3 Časovač platí pro všechny typy označené T. Otáčením knoflíku nastavíme čas, za který devitemp sepne. Při prvním
natažení nastavte 24 a pak vraťte na Vámi určený čas.

Pevná instalace
Teplovzdušné ventilátory devitemp lze použít jako přenosné nebo mohou být nainstalovány pevně pomocí montážních
konzol.

Teplovzdušný ventilátor lze připevnit ke stěně pomocí speciální konzoly.Tmavě šedý rám lze v případě potřeby odmontovat.
Může být nainstalován vertikálně nebo v šikmé poloze se sklonem 15°.

Montážní konzoly jsou k ventilátoru připojeny 4 šrouby. K instalací na stěnu jsou určeny otvory na konzolách.
Pro instalaci na stěnu použijeme konzoly s otvory, které se k ventilátoru uchytí 4 šrouby.
K uchycení ventilátoru použijte šrouby nebo vruty o průměru min. 8 mm.
Elektrická instalace
Pevnou instalaci může provést pouze odborně způsobilý elektrikář v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
Elektrická instalace pro teplovzdušný ventilátor musí být osazena 3pólovým el. vypínačem, který má v rozepnutém stavu
vzdálenost kontaktů nejméně 3 mm.

Elektrická svorkovnice přívodních kabelů je přístupná po odšroubování šroubků na dolním krytu, který se lehce vytáhne.

Smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář!

Typy ventilátorů
devitemp™ 303 výrobek je dodáván s elektrickou šňůrou a vidlicí připojení na 230 V 50 Hz.
devitemp™ 103–115 výrobek je dodáván jen s připojovací elektrickou šňůrou bez vidlice
Označení přívodních vodičů
černý
1. fáze L1
černý – modrý
2. fáze L2
hnědý
3. fáze L3
zelenožlutý
ochranný vodič
devitemp™ 121 výrobek je dodáván s připojovací zásuvkou

Běžná údržba. Kromě nezbytného čištění, vyfoukáním pomocí stlačeného vzduchu nevyžaduje devitemp™ žádnou
údržbu.V prašném prostředí provádějte čištění minimálně 1x týdně.
Pojistka proti přehřátí.
Teplovzdušné ventilátory devitemp jsou vybaveny bezpečnostní pojistkou, která odpojí přívodní napětí, jestliže dojde
k přehřátí topných spirál např. zakrytím ventilátoru.Po ochlazení teplovzdušného ventilátoru devitemp pojistku resetujeme
pomocí šroubováku dírkou v plechovém krytu na straně ovládacího panelu devitemp. Nelze-li devitemp po resetu
zprovoznit, volejte servisní středisko DEVI.

Záruka.
Firma DE-VI s.r.o. zajišťuje záruční a pozáruční opravy. Adresy středisek DEVI najdete na www.devi.cz.
Na výrobek je poskytnuta záruka 2 roky. Záruka se vztahuje na vady materiálu a funkčnost výrobku při dodržení pokynů
návodu. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé provozem výrobku.

Upozornění !
Při provozu teplovzdušného ventilátoru dochází k jeho zahřívání !
Neinstalujte teplovzdušný ventilátor pod zásuvkou, elektrickým rozvaděčem atd.

Upozornění k bezpečnému používání teplovzdušného ventilátoru.
Nepoužívejte teplovzdušný ventilátor v blízkosti sprchových kabin, bazénů, umyvadel nebo van. V případě pevné instalace
teplovzdušného ventilátoru, ovládací elektrický spínač nesmí být dosažitelný z vany nebo sprchového koutu. Použitý
elektrický spínač 3pólový musí mít v rozepnutém stavu vzdálenost kontaktů nejméně 3 mm. Krytí výrobku IP X4.

Používat teplovzdušný ventilátor v blízkosti hořlavých látek je zakázáno!
Při provozu teplovzdušný ventilátor nikdy nezakrývejte!
DE-VI s.r.o.
Smetanovo nábřeží 12
690 02 Břeclav
tel.: 0627/322 193
http://www.devi.cz
e-mail: ff@devi.cz

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě.
Obal výrobku je recyklovatelný - papír/karton. Výrobek se skládá z recyklovatelných materiálů, které mohou být následně
znovu použity, pokud výrobek bude rozebrán odborníkem. Informujte se o místních předpisech na likvidaci odpadu.

ZÁRUKA DEVI
Zakoupili jste si sytém vytápění DEVI, který Vaší domácnosti přinese pohodlí a úspory.
Komplexní systém firmy DEVI zahrnuje termostaty devireg™, topné kabely deviflex™,
instalační pásy devifast™, nebo desky devicellTM , topné rohože devimat™ .
V případě materiálové vady na Vámi zakoupeném zboží firma DEVI, s výrobními podniky
v Dánsku, podléhá stejně jako ostatní dodavatelé z Evropské unie pravidlům o zodpovědnosti
za dodané zboží podle směrnice 85/374/CEE a příslušným národním zákonům.
DE-VI poskytuje záruku na materiálové a výrobní vady topných kabelů deviflex®, topných
rohoží devimat® a desky DevicellTM po dobu 10 let, pokud není uvedeno jinak, a u všech
ostatních výrobků je záruka poskytována na 2 roky, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se poskytuje za podmínky, že ZÁRUČNÍ LIST na druhé straně tohoto listu je řádně
vyplněn, je doložen doklad o zakoupení zboží, jsou dodrženy návody na instalaci a závada je
firmou DEVI nebo oprávněným distributorem firmy DEVI prozkoumána nebo je jim
předložena.
Povinností firmy DEVI bude provést opravu nebo dodat zákazníkovi nové zařízení bezplatně
a bez jakýchkoliv dalších vedlejších poplatků spojených s opravou vadného zařízení. V
případě vadného termostatu devireg™ poskytuje firma DEVI svým zákazníkům právo
bezplatné opravy provedené pokud možno bezodkladně.
Záruka firmy DEVI se nevztahuje na neodborně provedené instalace, na závady způsobené
nesprávnými typy zařízení, které dodaly jiné firmy, na špatné zacházení, na poškození
způsobené třetí stranou ani žádné jiné následné škody. Pokud bude požadováno, aby firma
DEVI zkontrolovala nebo opravila závady způsobené některou z těchto příčin, má právo na
plnou úhradu takové práce.
Záruka firmy DEVI nelze uplatnit, není-li zařízení řádně zaplaceno/spláceno.
Firma bude vždy čestně, promptně a vyčerpávajícím způsobem reagovat na veškeré dotazy a
rozumné žádosti svých klientů.
Tato záruka zohledňuje ručení za výrobky podle legislativy platné pro prodeji zboží v zemi
odbytu.
DEVI, s.r.o.

Záruční list
Firma DEVI poskytuje záruku:
Jméno:

.........................................................................................................................

Adresa:

.........................................................................................................................

PSČ:

.........................................................................................................................

Tel:

.........................................................................................................................
Upozornění !

K získání záruky od firmy DEVI je nutné pečlivě vyplnit následující údaje. Další záruční
podmínky jsou uvedeny na předchozí straně.

Elektrickou instalaci provedl:

Datum instalace:

Typ devitempu:

Výkon v kW:

Razítko dodavatele :

DEVI s.r.o.
Smetanovo nábřeží 12
690 02 Břeclav
Česká republika
Tel.: +420 519 322193
Fax: +420 519 322585
Internet: www.devi.cz
E-mail: ff@devi.cz

Podpis dodavatele:

