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Návod k obsluze a údržbě  

KONVEKTOR PRAKTIK HC1001 

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 
Popis vnějších částí konvektoru:  
1. Spínač výkonu  
2. Termostat  
3. Vzduchové průduchy  
 

 

 

 

 

 

 

Technická data:  
Typ:  HC1001 
Napájecí napětí:  230 V~ 50 Hz  
Příkon:  2000 W  
Třída ochrany:  I  
Provozní podmínky:  
Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a 
kancelářské prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a 
požáru. Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!  
Obsluha: 
Před prvním použitím: 
• Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. 
• Opatrně odstraňte obalový materiál. 
• Zasunutím do otvoru ve spodní části konvektoru připevněte podstavce a přišroubujte je 
pomocí šroubů. Pro přišroubování každé nohy použijte dva šrouby. Přístroj nesmí být 
požíván bez podstavců. 
• Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí údaj na štítku spotřebiče s napětím sítě. 
• Před prvním použitím doporučujeme v dobře větrané místnosti konvektor ponechat v chodu 
15 minut s nastavenými spínači na max. výkon topení a s termostatem nastaveným na 
maximum. Topné těleso konvektoru je ošetřeno konzervační látkou. Proto se může po 
prvním zapnutí vyvinout zápach a menší množství dýmu. 
Používání: 
• Konvektor umístěte na vhodné místo v dostatečné vzdálenosti (min. 30 cm) od hořlavých 
předmětů. Konvektor není určen k vytápění prostor s vlhkým prostředím. Proto konvektor 
nepoužívejte k vytápění koupelen, sprchových koutů, prádelen apod. 
• Před zapojením do zásuvky zapněte spínače do polohy OFF 
• Činnost topných těles je signalizována světelnou kontrolkou. Chladný vzduch je přirozeným 
způsobem nasávaný do tělesa konvektoru a ohřívá se přes ohřívací těleso. Ohřátý vzduch 



vystupuje přes horní mřížku. Přirozenou cirkulaci lze zvýšit zapnutím ventilátoru. 
• Požadovanou teplotu nastavte kombinací spínačů a termostatu. Nejvyšší teploty dosáhnete, 
zapnete-li oba spínače do polohy ON a termostat do polohy Maximum. Po dosažení 
požadované teploty otočte pomalu termostatem doleva, až se zhasne signalizační světlo. 
Teplota nyní zůstane stálá. Chcete-li snížit teplotu, vypněte jeden ze spínačů a opakujte postup. 
• Po ukončení činnosti konvektor vypněte spínači výkonu a odpojte od sítě. 
Používání turbo: 
• Turbo zapnete pomocí knoflíku se symbolem větráku na straně konvektoru. Větrák funguje 
pouze s termostatem v poloze ON a může být použit s topnými tělesy. V tomto případě 
žene do místnosti teplý vzduch. Při použití s vypnutými topnými tělesy žene do místnosti 
studený vzduch. 
Poznámka: Spotřebič má vestavěnou automatickou pojistku proti přehřátí. Pokud je spotřebič 
přehřátý, automatická pojistka jej vypne. V takovém případě spotřebič odpojte od 
sítě a nechejte jej několik minut vychladnout. Před novým zapnutím zkontrolujte, 
zda vzduchové průduchy nejsou ucpány. 
Údržba a čištění: 
• Před čištěním spotřebiče nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte vychladnout. 
• Nikdy nečistěte spotřebič během chladnutí. 
• Nikdy spotřebič nesmíte ponořit do vody, ani do jiných roztoků. 
• K čistění nepoužívejte rozpouštědla. 
• Vnější povrchy čistěte pouze navlhčenou tkaninou. 
• Mřížky vzduchových průduchů čistěte pomocí vysavače s použitím malé kartáčové hubice. 
• Před opětovným použitím nechejte spotřebič dobře vyschnout. 
Bezpečnostní pokyny: 
• Před každým použitím spotřebič vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást 
(např. poškozený kryt, uvolněný vypínač nebo síťová šňůra), spotřebič nepoužívejte. 
• Poškozený konvektor nebo některou jeho část sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému 
servisu. 
• Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo 
jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo 
vzniku nebezpečné situace. 
• Spotřebič nepoužívejte ve vlhkém prostředí. 
• Spotřebič používejte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. 
• Dbejte na to, aby otvory pro proudění vzduchu (vzduchové průduchy) byly vždy za provozu 
zcela volné a do vzduchových průduchů nevkládejte žádné předměty, nepoužívejte konvektor 
k sušení oděvů. 
• Po použití spotřebič vždy vypněte a vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. 
• Před uložením spotřebiče jej nechejte zcela vychladnout. 
• Nikdy neponechávejte spotřebič za chodu bez dozoru obsluhy. 
• Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků. Zabraňte styku vody se spotřebičem. 
• Chraňte spotřebič před otevřeným ohněm. 
• Konvektor nesmí být umístěn v těsné blízkosti zásuvky. 
• Nepoužívejte spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoliv jinou 
součástí, která spíná spotřebič automaticky. 
• Konvektor neumísťujte do blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů. 
• Dbejte aby se síťová šňůra nedotýkala horní částí konvektoru, který je za provozu horký. 
Upozornění: 
Po ukončení životnosti spotřebiče je nutno spotřebič likvidovat dle platných zákonů o odpadech. 
Ujišťujeme své zákazníky, že na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona 
22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za škody způsobené 
neodbornou nebo nesprávnou montáží či nedodržením instrukcí uvedených v tomto Návodu k použití. 
Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění. 
Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny. 
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Likvidace odpadu:  
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné 
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné 
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, 
které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci 
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v 
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.  

Upozornění:  
Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů 
o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.  
 

ZÁRUČNÍ LIST  

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 
 

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. 
Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady 
způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají 
pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data 
zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a 
dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………  

Datum prodeje:………………  

Razítko a podpis prodejce:………………  

Datum reklamace:…….………  
 
 
Zjištěná závada:…………………………  

 
 


