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Návod na obsluhu a údržbu  

HALOGÉNOVÝ OHRIEVAČ PRAKTIK HH1001 
 

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

web: www.solid-czech.cz 
 
Technické špecifikácie: 

1. Vstupné napätie: 230 V ~ 50 Hz. 
2. Maximálny príkon: 800 W 
3. Rozmery: 270 × 110 × 410 mm, hmotnosť 1,20 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyny na zostavenie: 

1) Vyberte ohrievač a jeho súčasti zo škatule a položte ich na čistý rovný povrch. Baliaci materiál 
(igelitové vrecká, svorky, spony) odstráňte z dosahu malých detí. 

2) Vyskrutkujte upínacie skrutky zo spodnej časti tela ohrievača.  
3) Pretiahnite napájací kábel prostredným otvorom v stojane a stojan nasaďte na telo ohrievača tak, aby 

otvory pre skrutky k sebe lícovali. 
4) Priskrutkujte stojan k telu do rovnakých otvorov a tými istými skrutkami, ktoré ste predtým z ohrievača 

vyskrutkovali.  
5) Vyveďte napájací kábel cez príslušný otvor v obvode stojana a ohrievač postavte. 
6) Zaistite stabilitu výrobku pre bezpečnú prevádzku. 

 
Prevádzka: 

1) Pripojte ohrievač do siete, uistite sa, že výstup zo zásuvky má min. 10 A.  
2) Okruh by mal byť chránený ističom 13 A. 
3) Intenzitu ohrevu nastavte otáčaním gombíka na prednej strane prístroja. 

 
Dôležitá poznámka: 

Mriežka ohrievača bola ošetrená proti korózii olejovým náterom. Pri prvom spustení prístroja môže 
horenie zvyškového oleja spôsobiť vznik dymu, ktorý uniká mriežkou. Tento dym nie je nebezpečný. 
Prístroj nevypínajte. Dym za niekoľko minút zmizne. Zaistite dôkladné vetranie miestnosti počas 
zábehu. 

 
Bezpečnostná poistka: 

1) Zariadenie je vybavené bezpečnostnou poistkou pre prípad prevrhnutia alebo naklonenia prístroja. 
2) Zariadenie je vybavené tepelnou poistkou proti prehriatiu. 

Výmena poistky proti prehriatiu: 
Elektrický obvod je chránený sklenenou poistkou 250V/10A, umiestnenou vo vnútri tela prístroja. Jej 
výmenu zverte len odbornému servisu. K prasknutiu poistky môže dôjsť pri zásahu blesku do elektrickej 
sústavy, preťažením okruhu zapojením viac zariadení do jednej zásuvky (rozbočky, predlžovacieho prívodu), 
zapojeným do necertifikovaných  elektrických obvodov, apod. 
Nezapájajte do spoločných predlžovacích prívodov alebo rozbočovacích adaptérov spolu s inými 
zariadeniami, doporučujeme zapojiť do prepäťovej ochrany a samostatne na jednu elektrickú zásuvku. 

1 – Telo ohrievača 
2 – Stojan 
3 – Poistka proti prevrhnutiu 
4 – Upevnenie prívodného kábla 
5 – Prívodný kábel 
6 - Poistka proti prehriatiu 



Dodávateľ ani predajca neručí za škody spôsobené nevhodnou alebo nedostatočnou inštaláciou. Nefunkčnosť 
výrobku z dôvodu prasknutej poistky nie je dôvod na reklamáciu a jej výber zo záručných podmienok. 
Náhradná poistka a jej výmena je záležitosťou užívateľa, nevzniká žiaden nárok na bezplatný servis v 
záručnej dobe. 
Údržba: 
− Tento ohrievač vyžaduje pravidelné čistenie vonkajšej časti, najmä ochrannej mriežky od prachu a iných 

nečistôt. 
− Čistenie vykonajte: 

− Pred prvým použitím 
− Po dlhom skladovaní a opätovnom použití 
− Pri dlhodobom použití 

− Pred čistením odpojte ohrievač od siete a ak bol používaný, nechajte ho aspoň 2 hodiny vychladnúť. 
− Použite bežné čistiace prostriedky, pretrite suchou handrou, nechajte dôkladne vyschnúť. 
− Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, používajte čistiace handry bez abrazívnych 

prísad. 
Bezpečnostné upozornenia: 
− Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí, nesvojprávnych osôb a domácich zvierat.  
− Prístroj používajte iba na rovnom, stabilnom povrchu. 
− Nepoužívajte ohrievač dlhšie než 6 hodín bez prerušenia. 
− Vypnite prístroj a odpojte ho od siete pred každým čistením, alebo ak nie je v prevádzke. 
− Neumiestňujte prístroj do blízkosti záclon, textílií a nábytku, zaistite dostatočný odstup od stien. 
− Neumiestňujte do blízkosti horľavín alebo miestností s uskladnením plynu, ropných produktov a pod. 
− Nedotýkajte sa prístroja vlhkými alebo mokrými rukami alebo nohami. 
− Prístroj je určený iba na vnútorné použitie, nevystavujte dažďu, hmle, priamemu slnku a pod. 
− Nepoužívajte ohrievač v miestnostiach s veľkou vlhkosťou vzduchu alebo v dosahu vody (umyvárne, 

sprchy, kúpeľne, plavecké bazény a vnútorné kúpaliská). 
− Neaplikujte žiadne horľavé spreje v blízkosti prístroja.  
− Nepoužívajte spoločne s ohrievačom časový spínač alebo podobné zariadenie. 
− Nezakrývajte ohrievač počas prevádzky a uistite sa, že vzduch môže voľne cirkulovať. 
− zapojeným do necertifikovaných  elektrických obvodov, apod. 
− Nezapájajte do spoločných predlžovacích prívodov alebo rozbočovacích adaptérov spolu s inými 

zariadeniami, doporučujeme zapojiť do prepäťovej ochrany a samostatne na jednu elektrickú zásuvku. 
Dodávateľ ani predajca neručí za škody spôsobené nevhodnou alebo nedostatočnou inštaláciou. 
Nefunkčnosť výrobku z dôvodu prasknutej poistky nie je dôvod na reklamáciu a jej výber zo záručných 
podmienok. Náhradná poistka a jej výmena je záležitosťou užívateľa, nevzniká žiaden nárok na 
bezplatný servis v záručnej dobe. 

− Neodkladajte prívodný kábel na ohrievač, ak je v prevádzke alebo nie je vychladnutý. 
− Ak je prívodný kábel poškodený alebo vykazuje známky opotrebenia, prístroj okamžite odpojte od siete, 

nechajte vychladnúť a dajte ho opraviť do odborného servisu. 
− Nezasahujte do zapojenia, čistite iba v stave odpojenom od elektrickej siete. 
− Prístroj by nemali používať osoby (vrátane detí) so zhoršenými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami a nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom 
osoby zodpovedné za ich bezpečnosť, alebo im nebola poskytnutá inštruktáž týkajúca sa 
použitia prístroje. Deti nenechávajte v blízkosti prístroja bez dozoru, aby sa prístrojom nehrali. 

Pripojenie k sieti: 
Ohrievač je dodávaný s prívodným káblom určeným na priame pripojenie do siete 230 V AC. Ak je z 
nejakého dôvodu nutné kábel vymeniť alebo opraviť, zverte ho odbornému servisu. 

- Hlavný napájací kábel je trojvodičový. 
- nasledujúca schéma musí byť dodržaná pri pripojení nového prívodného kábla:  
MODRÁ: nulová svorka (N) 
HNEDÁ/ ČIERNA: fáza (L) 
ZELENOŽLTÁ: uzemnenie (E/ ) 
VAROVANIE: nespájajte modrý alebo hnedý vodič s uzemnením v zásuvke. 
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Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, 
odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného 
odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom 
(viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácií: Odovzdajte 
prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred 
odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať 
škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť 
k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.  

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:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:………………………………………………………………………………… 

 


