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Návod k obsluhe a údržbe  

KONVEKTOR PRAKTIK HC1001  

Výrobky značky PRAKTIK dodáva: 
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 

web: www.solid-czech.cz/sk/ 

Popis vonkajších častí konvektora:  
1. Spínač výkonu  
2. Termostat  
3. Vzduchové prieduchy  
 

 

Technické dáta:  
Typ:  HC1001  
Napájacie napätie:  230 V ~ 50 Hz  
Príkon:  2000 W  
Trieda ochrany:  I  
 
Prevádzkové podmienky:  
Spotrebič sa môže používať len v prostrediach s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné 
domáce a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s 
nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Pozor: výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a 
podobné účely!  
 
Obsluha: 
Pred prvým použitím: 
• Pozorne si preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.  
• Opatrne odstráňte obalový materiál.  
• Zasunutím do otvoru v spodnej časti konvektoru pripevnite podstavce a priskrutkujte ich pomocou 
skrutiek. K priskrutkovaniu každej nohy použite dvoch skrutiek. Prístroj nesmie byť požívaný bez 
podstavcov.  
• Pred každým pripojením skontrolujte, či je zhodný údaj na štítku spotrebiča s napätím siete.  
• Pred prvým použitím doporučujeme v dobre vetranej miestnosti konvektor nechať zapnutý 15 minút s 
nastavenými spínačmi na max. výkon kúrenia a s termostatom nastaveným na maximum. Vykurovacie 
teleso konvektora je ošetrené konzervačnou látkou. Preto môže po prvom zapnutí vzniknúť zápach a 
menšie množstvo dymu.  
 
Používanie:  
• Konvektor umiestnite na vhodné miesto v dostatočnej vzdialenosti (min. 30 cm) od horľavých 
predmetov. Konvektor nieje určený k vykurovaniu priestorov s vlhkým prostredím. Preto konvektor 
nepoužívajte k vykurovaniu kúpelní, sprchových kútov, práčovní a pod.  
• Pred pripojením do siete zapnite spínače do polohy OFF.  
• Činnosť vykurovacích telies je signalizovaná svetelnou kontrolkou. Chladný vzduch je prirodzeným 
spôsobom nasávaný do telesa konvektora a ohrieva sa cez ohrievacie teleso. Ohriaty vzduch vystupuje cez 
hornú mriežku. Prirodzenou cirkuláciou zvýšite zapnutím ventilátora.  
• Požadovanú teplotu nastavte kombináciou spínačov a termostatu. Najvyššej teploty dosiahnete ak 



zapnete oba spínače do polohy ON a termostat do polohy Maximum. Po dosiahnutí požadovanej teploty 
otočte termostat vľavo až sa zhasne signalizačné svetlo. Teplota teraz ostane stála. Ak chcete znížiť 
teplotu, vypnite jeden zo spínačov a opakujte postup.  
• Po ukončení činnosti konvektor vypnite spínačom výkonu a odpojte od siete.  
 
Používanie turbo:  
• Turbo zapnite pomocou tlačidla so symbolom ventilátora na strane konvektora. Ventilátor funguje iba s 

termostatom v polohe ON a môže byť používaný s vykurovacími telesami. V tomto prípade ženie do 
miestnosti teplý vzduch. Pri používaní s vypnutými vykurovacími telesami ženie do miestnosti studený 
vzduch.  

Poznámka: Spotrebič má vstavanú automatickú poistku proti prehriatiu. Pokiaľ je spotrebič prehriaty, 
automatická poistka ho vypne. V takom prípade spotrebič odpojte zo siete a nechajte hoj niekoľko minút 
vychladnúť. Pred novým zapnutím skontrolujte, či vzduchové priechody niesu upchaté. 

 
Údržba a čistenie:  
• Pred čistením spotrebiča najprv vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte vychladnúť.  
• Nikdy nečistite spotrebič počas chladnutia.  
• Nikdy spotrebič nesmiete ponoriť do vody, ani do iných roztokov.  
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadla.  
• Vonkajšie povrchy čistite len navlhčenou tkaninou.  
• Mriežky vzduchových prieduchov čistite pomocou vysávača s použitím malého kefkového nadstavca.  
• Dbajte, aby voda neprenikla dovnútra spotrebiča.  
 
Bezpečnostné pokyny:  
• Pred každým použitím spotrebič vizuálne prehliadnite a ak je poškodená niektorá jeho časť (napr. 
poškodený kryt, uvolnený vypínač alebo sieťová šnúra), spotrebič nepoužívajte.  
• Poškodený konvektor alebo niektorú jeho časť sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.  
• Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom alebo jeho servisným 
technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.  
• Spotrebič nepoužívajte vo vlhkom prostredí.  
• Spotrebič používajte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.  
• Dbajte na to, aby otvory na prúdenie vzduchu (vzduchové prieduchy) boli vždy pri prevádzke celkom 
voľné a do vzduchových prieduchov nevkladajte žiadne predmety, nepoužívajte spotrebič pre sušenie 
odevov.  
• Po použití spotrebič vždy vypnite a vytiahnite vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.  
• Pred uložením spotrebiča ho nechajte celkom vychladnúť.  
• Nikdy nenechávajte spotrebič v chode bez dozoru obsluhy.  
• Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov. Zabráňte styku vody so spo-trebičom.  
• Chráňte spotrebič pred otvoreným ohňom.  
• Konvektor nesmie byť umiestnený v tesnej blízkosti zásuvky.  
• Nepoužívajte spotrebič s programátorom, časovým spínačom alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá 
spína spotrebič automaticky.  
• Konvektor neumiestňujte do blízkosti záclon a iných horľavých materiálov.  
• Dbajte aby sa sieťová šnúra nedotýkala hornej časti konvektoru, ktorý je činnosťou horúci.  
 
 
 
Upozornenie:  
Po ukončení životnosti spotrebiča je nutné spotrebič zlikvidovať podľa platných zákonov o odpadoch. 



Uisťujeme svojich zákazníkov, že na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona 22/97 
Zb. v znení neskorších predpisov.  

Výrobce ani dodávateľ nezodpovedajú za škody, spôsobené neodbornou alebo nesprávnou 
montážou či nedodržaním inštrukcií uvedených v tomto Návode na použitie. 
Technické parametre zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
Obrázky v návode sú iba ilustratívne. Chyba v tlači vyhradená. 
 

 

 

ZÁRUČNÝ LIST  

Záruka a servis: 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. 
Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady 
spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy…). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa 
prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od 
dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu 
a dokladu o zakúpenia výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.  

Typ výrobku:………………………………  

Dátum predaja:…………………………… Razítko a podpis predajcu:……………………………  

Dátum reklamácie:………………………… Zistená vada:………………………………………… 


