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PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE TYTO POKYNY
Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento
návod.
Dodržováním všech bezpečnostních pokynů v tomto návodu chráníte sebe i ostatní.
Nedodržení pokynů může vést k úrazu nebo škodám na majetku. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Knoflík vypínače

Indikátor
Čelní mřížka
Podstavec
Knoflík termostatu
Přední kryt
Zadní kryt
Napájecí kabel

1. Používejte tento přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití než doporučené
výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
2. Ujistěte se, že napájecí zdroj je v souladu s požadavky přístroje (AC 220-240V / 50Hz).
3. Je třeba dbát zvláštní pozornosti, pokud je přístroj používán dětmi nebo imobilními osobami nebo v jejich
blízkosti a pokud je přístroj ponechán v provozu bez dozoru.
4. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, zapojte zástrčku přístroje pouze do vhodné elektrické
zásuvky. Jestliže zástrčka přístroje neodpovídá zcela zásuvce, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Nepokoušejte se obejít tento bezpečnostní prvek.
5. Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací šňůru, jelikož prodlužovací šňůra se může přehřát a způsobit
riziko vzniku požáru. Nikdy nepoužívejte jednu prodlužovací šňůru k napájení dvou nebo více přístrojů.
6. Nepoužívejte přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou, nebo pokud jeví známky poruchy, byl
jakýmkoliv způsobem poškozen nebo je po pádu. Předejte přístroj autorizovanému servisu, který zajistí
přezkoušení přístroje, jeho elektrické nebo mechanické seřízení anebo jeho opravu.
7. Pokud je přívodní šňůra poškozena, musí být vyměněna výrobcem, autorizovaným servisem nebo
kvalifikovaným elektrikářem, aby bylo zabráněno vzniku rizika.
8. Před prováděním údržby nebo přemisťováním přístroje vypněte přístroj vypínačem a vytáhněte přívodní
šňůru ze zásuvky. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte šňůru ze zásuvky.
UPOZORNĚNÍ: POKUD CHCETE PROVÁDĚT ÚDRŽBU NEBO PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE, VŽDY ODPOJTE
PŘÍVODNÍ ŠŇŮRU ZE ZÁSUVKY.
9. Při odpojování přístroje nejprve přepněte vypínač do polohy „Vypnuto“, potom odpojte přívodní šňůru ze
zásuvky. Při odpojování přístroje tahejte jen za zástrčku, netahejte za šňůru.
10. Do ventilačních mřížek v místě nasávání a výfuku vzduchu není dovoleno vkládat prsty ani žádné cizí
předměty, jelikož toto může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození přístroje. Během
provozu žádným způsobem přístroj neblokujte ani s ním nemanipulujte.
11. Nikdy neblokujte žádným způsobem místa nasávání ani výfuku vzduchu, při zablokování může dojít k požáru.
Neumísťujte přístroj na měkké podložky (např. postel), kde může dojít k zakrytí otvorů.
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12. Vždy umísťujte zapnutý přístroj na rovný, stabilní, pevný povrch – tím zabráníte možnosti převrhnutí přístroje.
Přívodní šňůru umísťujte tak, aby na ní nestál samotný přístroj nebo jiné předměty. Přívodní šňůra nesmí
vést pod kobercem. Nepřekrývejte kabel rohožemi, koberci apod. Umístěte kabel mimo místa, kde se často
chodí, aby se zabránilo zakopnutí o kabel a svržení přístroje.
13. Tento přístroj je při provozu horký. Nedotýkejte se horkých povrchů, abyste se nepopálili. Pro přemisťování
přístroje vždy použijte držadlo. Do vzdálenosti min. 90 cm před přístrojem a min. 30 cm ze stran a zezadu
nesmí být umístěny hořlavé materiály jako nábytek, polštáře, povlečení, papír, oblečení, záclony apod.
14. Při chodu jsou uvnitř přístroje horké a jiskřící součásti. Přístroj nesmí být používán v potenciálně
nebezpečných prostorech, kde jsou v atmosféře obsaženy hořlavé, výbušné látky, chemikálie nebo ve
vlhkém prostředí.
15. Tento přístroj není určen pro použití v prostředí vlhkém nebo obsahujícím páry. Nikdy neumísťujte přístroj na
místo, odkud by mohl spadnout do vany, bazénu nebo do jiné nádoby s vodou.
16. Nepoužívejte tento přístroj v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
17. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
18. Abyste zabránili přehřátí přístroje, nezakrývejte jej.
19. Přístroj nesmí být umístěn těsně u elektrické zásuvky
UPOZORNĚNÍ: ELIMINUJTE RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEPOUŽÍVEJTE
TOTO TOPIDLO SPOLU SE ZAŘÍZENÍM NA REGULACI RYCHLOSTI OTÁČEK.

OBSLUHA
Zapojte zástrčku do zásuvky a zvolte požadovaný mód.

0 – VYPNUTÝ
JENOM VENTILÁTOR

1 - NÍZKÝ VÝKON
2 - VYSOKÝ VÝKON

POKYNY K TERMOSTATU
Před nastavením termostatu pusťte přístroj na nejvyšší výkon (+) a až bude dosažena požadovaná teplota, točte
knoflíkem (-), dokud se přístroj nevypne.
Přístroj teď bude automaticky udržovat nastavenou teplotu střídavým zapínáním a vypínáním ohřívače. Pokud
nechcete, aby se ohřívač střídavě zapínal a vypínal, otočte knoflík termostatu na vyšší výkon.

---MINIMÁLNÍ TEPLOTA
+ MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
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POKYNY K OPĚTOVNÉMU SPUŠTĚNÍ
Pokud přístroj dosáhl teplotu přehřátí, automaticky se vypne.
1. Vypojte přístroj ze zásuvky a počkejte cca 10 minut, až se přístroj ochladí.
2. Po dalších 5 minutách přístroj zapojte do zásuvky a můžete ho normálně používat.

ÚDRŽBA

NASÁVÁNÍ
VZDUCHU

VÝFUK VZDUCHU

ZÁSTRČKA

UPOZORNĚNÍ: POKUD CHCETE PROVÁDĚT ÚDRŽBU NEBO PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE, VŽDY ODPOJTE
PŘÍVODNÍ ŠŇŮRU ZE ZÁSUVKY. NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY.

ČIŠTĚNÍ: Filtrační mřížku čistěte alespoň jednou za měsíc, v případě potřeby i častěji. Špinavý filtr totiž může
bránit toku vzduchu a způsobit nesprávnou funkci ohřívače nebo vypínaní přístroje.
Nesnažte se sundat z ohřívače mřížku nasávání vzduchu.
1. Odpojte přístroj z elektrického napájení.
2. Vysajte vysavačem zadní mřížkovanou část přístroje pomocí kartáčkové násady vysavače za účelem
odstranění prachu a nečistot z vnitřního filtru. Nesundávejte mřížkový kryt ani přístroj bez tohoto krytu
nezapínejte.
3. Tělo přístroje očistěte pomocí měkkého hadříku (NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL NEBO ROZPOUŠTĚDLA).
SKLADOVÁNÍ: Ohřívač skladujte spolu s tímto návodem v originálním obalu na suchém a chladném místě.
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