Comfort Folia do luster
elektryczna folia grzejna do luster
DOSKONALA OCHRONA PRZECIW ZAPAROWANIU LUSTRA

INSTRUKCJA MONTAZU
Instrukcja ta powinna byc przestrzegana razem z instrukcja producenta luster.

Comfort Folia strona przednia
I.

Comfort Folia strona tylnia

Podlaczenie elektryczne

COMFORT FOLIA powinna byc podlaczona do obwodu elektrycznego oswietlenia lustra lub
lazienki tak, aby byla zalaczana razem z oswietleniem.
COMFORT FOLIE mozna podlaczyc równiez do oddzielnego wylacznika..
Instalacje elektryczna moze wykonac elektryk z uprawnieniami wg obowiazujacych norm.
Kable zasilajace na folii sa rozróznione kolorami:
NIEBIESKI..................................NEUTRALNY
CZARNY.....................................FAZA
Podlaczenie elektryczne powinno byc przeprowadzone w chronionym, niedostepnym miejscu.
Zasilanie 230V, grupa ochrony II. Moc jednostkowa - 200W/m²
Podlaczenie równolegle: kilka COMFORT FOLII mozna zainstalowac obok siebie pod jednym
lustrem laczac je równolegle. UWAGA! Nalezy upewnic sie, ze instalacja elektryczna

wytrzyma dodatkowe obciazenie. COMFORT FOLIA powinna byc umieszczona
bezposrednio na tylna strone lustra.
II.

DANE TECHNICZNE
TYP
MOC
(W)
CF 12
12,5
CF 25
25,0
CF 50
50,0
CF 100
100,0

ROZMIAR
(mm)
274 x 274
274 x 574
524 x 524
1024 X 524

ZASILANIE
(V)
230
230
230
230

III.

UMIESZCZENIE FOLII NA LUSTRZE
1. Wytnij rowek w scianie na umieszczenie zlaczki kabla zasilajacego folie, tak aby
COMFORT FOLIA byla na jednej plaszczyznie.
2. Na tylniej stronie lustra zaznacz dokladnie miejsce umieszczenia folii.
3. Powierzchnia lustra ,gdzie ma byc umieszczona COMFORT FOLIA musi byc
czysta i sucha.
4. Sciagnij ochronna warstwe papieru z przodu COMFORT FOLIA .
5. Jedna strone (brzeg folii) przylep na tylnia strone lustra a drugi brzeg folii trzymaj
w pewnej odleglosci od powierzchni lustra.
6. Powoli dociskajac przylep folie tak, aby cala dokladnie przylgnela do tylniej strony
lustra bez pecherzyków powietrza.
7. Po naklejeniu folii mozesz umiescic lustro na scianie (z powodu cieplnej dylatacji
polecamy przy duzej powierzchni lustra umiescic lustro w ramie, a pózniej powiesic
na sciane).
Przy montazu COMFORT FOLII i LUSTRA w celu zapobiezeniu uszkodzenia
lustra nalezy :
1. montowac lustro zgodnie z instrukcja producenta lustra
2. skontrolowac, czy sciana jest mocna, równa i sucha.
3. sprawdzic, czy lustro jest równe na calej powierzchni
4. sruby nie moga byc zbyt silnie dokrecone; powinny byc wyregulowane tak, aby
zapewnily równa pozycje lustra.
5. nie zakrywac powierzchni lustra ( chodzi o zapewnienie odprowadzania ciepla).
6. jesli zajdzie potrzeba instalacji folii COMFORT FOLII na cienkie lustro
o nieregularnym ksztalcie nalezy instalacje przeprowadzic ze szczególna
ostroznoscia, aby nie doszlo do nadmiernego naprezenia, które
moze uszkodzic lustro.
Ostrzezenie: Nie nalezy dopuscic do mechanicznego uszkodzenia COMFORT FOLII uszkodzenie mechanicznie uszkadza izolacje, która gwarantuje bezpieczna eksploatacje.
COMFORT FOLIA mozna zainstalowac tylko raz !
PRODUCENT zastrzega, ze w ramach gwarancji nie beda uznawane uszkodzenia mechaniczne
spowodowanych instalacja niezgodna z instrukcja.
IV.
GWARANCJA, REKLAMACJE
Dystrybutor folii grzejnej COMFORT FOLII udziela gwarancji na jej dzialanie na okres 24
miesiecy od dnia instalacji potwierdzonej w karcie gwarancyjnej ( instalacja musi byc
przeprowadzona max.6 miesiecy od dnia sprzedazy) jesli jest:
• dolaczona wypelniona karta gwarancyjna i faktura / paragon zakupu,
• brak uszkodzen mechanicznych
• instalacja zgodna z instrukcja
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