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Všeobecné: 

Topný koberec TERKO slouží jako příjemný zdroj tepla pro nohy v chladnějších 

prostorách kanceláří, skladů, bytů, prodejen, výstavních prostor a stánků. A navíc 

rychle usušíte i vlhkou obuv. Koberec můžete použít i na vyhřívání vašeho karavanu 

nebo pro zahřátí domácích miláčků či zateplení chladných zdí. Pozorně si přečtěte 

další body návodu! 

U větších rozměrů hned po dodání koberec rozviňte a urovnejte - pak se i sám 

narovná, počítejte, že je minimálně ze tří vrstev! Neskladujte srolovaný! 

 

Bezpečnostní pokyny: 
 

1. Topný koberec musí být vždy rovně rozložen na linu, koberci (ne vlněném), 

parketách nebo jiné krytině či v autě. Podklad musí být pevný. Kabel je na 

spodní straně koberce. 

2. Elektrické zapojení: Topný koberec pro 230 V lze připojit jen na střídavý proud 

230 V/50 Hz připojenou síťovou zástrčkou. Okruh, do kterého je koberec 

připojen, musí být jištěn příslušným jističem (pojistkou), event. podle norem 

proudovým chráničem. 

3. Před použitím zkontrolujte, zda nejsou v koberci cizí ostré předměty. 

Do koberce nic nevpichujte, nepřichytávejte jej k podlaze hřebíky apod. 

4. Topný koberec se nesmí používat ve vlhku a mokru (koupelny, chovné bedny 

apod.), pokud nemá vnitřní izolační folii (na zakázku, standardní výrobek ji 

nemá). Koberec je bez izolační folie určen pro vnitřní použití. 

5. Koberec s hydroizolační folií je odolný na vlhko, ale voda či mokro se nesmí 

dostat okolo kabelu a koberec nesmí ležet dlouhodobě ve vlhku či mokru. 

6. Topný koberec nesmí být při zapnutí celoplošně zakrytý, nepokládejte na něj 

předměty, které se teplem mohou poškodit. Nepokládejte na topný koberec 

předměty, jejichž tepelný odpor je vyšší než 0,07 m
2
 K/W. Topný koberec nesmí 

být vystaven dlouhodobě teplotě vyšší než 80 °C. 

7. Za přívodní kabel se nesmí tahat, kroutit a nesmí být ve vlhku. Pokud používáte 

koberec pro domácí zvíře, zabezpečte kabel proti prokousání (např. 

elektrolišta), vlhkou obuv nejdřív zvenku osušte hadrem (nemáte-li v koberci 

vnitřní izolaci). 

8. Topný koberec nepokládejte pod nábytek (skříně, postele, apod.) 

9. Topný koberec nepoužívejte, pokud se prošlape či jinak poškodí povrch či 

vnitřní folie. 

10. Objeví-li se závada, ihned koberec vypněte a kontaktujte výrobce. 

11. Manipulace je povolena pouze s kobercem odpojeným od elektrické sítě. 

12. Topný koberec nikdy chemicky nečistěte ani neperte. 

13. Topný koberec ukládejte jen suchý, nepřekládejte. 

14. Nepoužíváte-li koberec dlouhodobě, odpojte ho ze zásuvky. Nenechávejte 

zapnutý bez zajištění. Na chybné používání se nevztahuje záruka! 

15. Návod si uschovejte. 

 

Použití: 

Při dodržení bezpečnostních  pokynů  můžete  koberec  zapojit  do  zásuvky  

a vypínačem ho můžete zapnout či vypnout. 

 

Nepoužíváte-li koberec, odpojte jej ze zásuvky. Využití je přípustné pouze k účelům 

uvedeným v propagačních materiálech (podlahové topení s běžným použitím, lze 

na něj postavit židle, stoly apod.) Nedává se pod skříně a podobný nábytek. 

 

Čištění: 

Topný koberec lze čistit podobně, jako běžný koberec - pěnou na koberce či 

vysavačem. Čištění vysavačem při použití suché cesty lze provádět stejně, 

jako u běžných koberců. Nesmí se prát, chemicky čistit ani klepat. 

 

Před čištěním vlhkou cestou, či suchou pěnou jej vždy odpojte z elektrické 

sítě. Čištění provádějte tak, aby se vlhkost nedostala okolo kabelu dovnitř. 

Koberec je nutné před opětovným zapojením do elektrické sítě nechat 

pořádně uschnout. Nesušte jej v sušičce, pouze volně na vzduchu a stále 

odpojený ze zásuvky. 

 

Nesmí se prát, chemicky čistit ani klepat. Před čištěním vždy odpojit 

z elektrické sítě! 
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Záruční list - topný koberec TERKO 
 

název výrobku druh izolace: 

 
bez izolace 

termoizolace 

hydroizolace 

výrobní číslo 

datum prodeje 

razítko, podpis a název prodejce 

 

 
Záruční doba pro konečné zákazníky je 3 roky ode dne prodeje. Záruka se 

uplatňuje u prodejce s platným dokladem o koupi a vyplněným záručním listem. 

 

Záruční doba pro obchodní partnery jsou 3 roky ode dne nákupu od výrobce. 

 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatným zacházením či porušením 

bezpečnostních pokynů a návodu k použití. 

 

Obchodní podmínky, ceník a všechny údaje podle Občanského zákoníku naleznete 

v Informacích o obchodu na www.terko.cz. 

Opravy může provádět pouze odborně způsobilá osoba! 

 
výrobce: TERKO-CZ s.r.o. e-mail: terko@terko.cz 

Na Klůčku 430 tel.: 315 693 060, 777 769 100 

277 35 Mšeno 

Vážený zákazníku, vážená zákaznice, 

 
děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosíme přečtěte si pečlivě tento 

návod. Dodržujte uvedené instrukce. Návod si prosím uschovejte i pro pozdější 

nahlédnutí. 

 

© Tento návod a popis výrobku byl zpracován firmou TERKO-CZ s.r.o. na základě informací 

od dodavatele, vlastního testování výrobku před uvedením do prodeje a mnohaletých 

zkušeností našich zákazníků. Najdete-li v něm jakoukoliv nesrovnalost, příp. budete-li mít 

s tímto výrobkem vlastní zkušenost, o kterou byste se s námi chtěli podělit – budeme rádi za 

každou Vaši informaci! 

 

Technické údaje 
 

příkon (W) velikost (cm) 

napětí 

230V/50Hz 

třída  
elektrický předmět II. třídy! 

teplota Minimální teplota cca 30 °C po zapnutí do 5-10 min. 

Maximální provozní teplota do 80 °C. 

materiál Koberec 100% PP, vnitřní topná folie (příp. izolační folie), obšití 

 
druh koberce smyčkový zátěžový 

přívodní kabel délka (cm)  vypínač 

ano ne 

 
Výrobek odpovídá normám předepsaným pro země EU, prohlášení o shodě je 

k dispozici u výrobce. 

 
Posouzení provedl EZÚ Praha, dne 16. 1. 2003, protokol č. 300044-0. 
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