
PODLAHOVÉ TOPIDLO Marimex 

NÁVOD NA INSTALACI PŘÍDAVNÉHO TOPIDLA DO INFRASAUNY

Přídavné topidlo je skvělým doplňkem pro většinu infrasaun od společnosti Marimex, které z výro-
by nejsou vybaveny podlahovým topidlem. Po jeho instalaci bude infrasaunování ještě více příjemné  
a zdraví prospěšné.

Topidlo je možné používat pouze v infrasauně. 

Záruční lhůta topidla jsou dva roky. Při montáži do infrasauny je třeba použít vykružovací sadu viz návod. 
Při dodržení všech pokynů v návodu zůstává záruka na infrasaunu nadále platná. Naopak při nesprávné 
instalaci topidla v rozporu s návodem a následném poškození infrasauny vaše záruka zaniká. 

Podlahové topidlo je univerzální. Pokud jej budete chtít připojit do infrasauny od jiného výrobce, pro více 
informací o zárukách se obraťte na něj či na vašeho prodejce.

DOPORUČENÝ POSTUP INSTALACE:

1. Odpojte infrasaunu z elektrické sítě.
2. Vyjměte sedák lavice, odpojte napájecí kabel lavicového topidla a následně topidlo vyjměte.
3.  Vykružovacím vrtákem vyvrtejte v zadní stěně infrasauny otvor pro prostrčení napájecího  

kabelu přídavného topidla.  Umístění otvoru vyberte podle prostorových dispozic místnosti, ve 
které je infrasauna umístěná.

         –   sadu vykružovacího vrtáku, krytky a čtyř vrutů pro připevnění ovladače lze zakoupit v e-shopu 
www.marimex.cz

4. Do vyvrtaného otvoru vsaďte rámeček uzavírací průchodky.
5.  Na stejné straně, na které jste vyvrtali otvor, seřízněte horní roh lavicového topidla tak, aby vznikl 

prostor pro protažení kabelu přídavného topidla.
6. Přídavné topidlo položte na podlahu infrasauny.
7.  Kabel přehoďte přes lavicové topidlo v místě, kde jste seřízli horní roh. Zástrčku prostrčte otvorem 

v zadní stěně infrasauny.
8.  Ovladač přídavného topidla doporučujeme připevnit na vnitřní stěnu infrasauny. Dříve než ovla-

dač umístíte, se přesvědčte, že nebrání umístění sedáku zpátky na lavici.
9. Ovladač ke stěně připevněte čtyřmi vruty.  
10. Sedák lavice vraťte zpět na původní místo.
11.  Krytku průchodky pro vedení kabelu přídavného topidla vsaďte do připraveného rámečku  

v otvoru v zadní stěně. Krytka minimalizuje únik tepla z infrasauny.
12.  Infrasaunu a přídavné topidlo zapojte do elektrické sítě a prověřte, zda je přídavné topidlo funkční.

Mnoho pohodových chvil strávených infrasaunováním 
přeje Marimex.cz                                       (chyby v tisku vyhrazeny)


