
CZ  

Návod k obsluze a údržbě  

HALOGENOVÝ OHŘÍVAČ PRAKTIK HH1003 
 

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

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

1. Vstupní napětí: 230V~50Hz. 
2. Maximální příkon: 1200W (stupně 400W + 400W + 400W) 
3. Rozměry: 350 x 695 x 180mm, váha 4,40kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyny k sestavení: 

1) Vyjměte ohřívač a jeho součásti z krabice a položte je na čistý rovný povrch. Balicí materiál (igelitové 
pytle, svorky, spony) odstraňte z dosahu malých dětí. 

2) Vyšroubujte upínací šrouby ze spodní části těla ohřívače.  
3) Protáhněte napájecí šňůru prostředním otvorem ve stojanu a stojan nasaďte na tělo ohřívače tak, aby 

otvory pro šrouby k sobě lícovaly. 
4) Přišroubujte stojan k tělu do stejných otvorů a těmi samými šrouby, které jste předtím z ohřívače 

vyšroubovali. 
5) Vyveďte napájecí šňůru skrz příslušný otvor v obvodu stojanu a ohřívač postavte. 
6) Zajistěte stabilitu výrobku pro bezpečný provoz. 

Provoz: 
1) Připojte ohřívač do sítě, ujistěte se, že výstup ze zásuvky má min. 10A.  
2) Okruh by měl být chráněn jističem 13A. 
3) Zvolte požadovanou hodnotu ohřevu stisknutím tlačítek. Zapnutí každého tlačítka přidává tepelnému 

výkonu 400W 
4) V případě potřeby zmáčkněte tlačítko oscilace pro aktivaci režimu otáčení v rozsahu 70˚. 
5) Ohřívač vypnete stisknutím všech výkonových tlačítek najednou. 

Důležitá poznámka: 
Mřížka ohřívače byla ošetřena proti korozi olejovým nátěrem. Při prvním spuštění přístroje může hoření 
zbytkového oleje způsobit vznik kouře, který uniká mřížkou. Tento kouř není nebezpečný. Přístroj 
nevypínejte. Kouř během několika minut zmizí. Zajistěte důkladné větrání místnosti po dobu záběhu. 

Bezpečnostní pojistka: 
1) Zařízení je vybaveno bezpečnostní pojistkou pro případ převržení nebo naklonění přístroje. 
2) Zařízení je vybaveno tepelnou pojistkou proti přehřátí. 

Výměna pojistky proti přehřátí: 
Elektrický obvod je chráněn skleněnou pojistkou 250V/10A, umístěnou uvnitř těla přístroje. Její výměnu 
svěřte pouze odbornému servisu. K prasknutí pojistky může dojít při zásahu blesku do elektrické soustavy, 
přetížením okruhu zapojením více zařízení do jedné zásuvky (rozbočky, prodlužovací přívody), zapojením 
do necertifikovaných  elektrických obvodů, apod. 
Nezapojujte do společných prodlužovacích přívodů nebo rozbočovacích adaptérů spolu s jinými zařízeními, 

1 – Tělo ohřívače 
2 – Stojan 
3 – Upínací šrouby 
4 – Pojistka proti převržení 
5 – Upevnění přívodní šňůry 
6 – Přívodní šňůra 
7 – Pojistka proti přehřátí 



doporučujeme zapojit do přepěťové ochrany a samostatně na jednu elektrickou zásuvku. Dodavatel ani 
prodejce neručí za škody způsobené nevhodnou nebo nedostatečnou instalací. Nefunkčnost výrobku z 
důvodu prasklé pojistky není důvod k reklamaci a je vyjmuta ze záručních podmínek. Náhradní pojistka a 
její výměna je záležitostí uživatele, nevzniká žádný nárok na bezplatný servis v záruční době. 
Údržba: 
− Tento ohřívač vyžaduje pravidelné čištění vnější části, zejména ochranné mřížky od prachu a jiných 

nečistot. 
− Čištění proveďte: 

− Před prvním použitím 
− Po dlouhém skladování a opětovném použití 
− Při dlouhodobém použití 

− Před čištěním vypojte ohřívač ze sítě, a pokud byl používán, nechte jej alespoň 2 hodiny vychladnout. 
− Použijte běžné čisticí prostředky, otřete suchým hadrem, nechte důkladně vyschnout. 
− Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla, čistící hadry bez abrazivních přísad. 
 
Bezpečnostní upozornění: 
− Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí, nesvéprávných osob a domácích zvířat.  
− Přístroj používejte pouze na rovném, stabilním povrchu. 
− Nepoužívejte ohřívač po dobu delší než 6 hodin bez přerušení. 
− Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě před každým čištěním, nebo pokud není v provozu. 
− Neumisťujte přístroj do blízkosti záclon, textilií a nábytku, zajistěte dostatečný odstup od stěn. 
− Neumisťujte do blízkosti hořlavin nebo místností s uskladněním plynu, ropných produktů, apod. 
− Nedotýkejte se přístroje vlhkými nebo mokrýma rukama nebo nohami. 
− Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití, nevystavujte dešti, mlze, přímému slunci, apod. 
− Nepoužívejte ohřívač v místnostech s velkou vlhkostí vzduchu nebo dosahu vody (umývárny, sprchy, 

koupelny, plavecké bazény a vnitřní koupaliště) 
− Neaplikujte žádné hořlavé spreje v blízkosti přístroje.  
− Nepoužívejte společně s ohřívačem časový spínač nebo podobné zařízení. 
− Nezakrývejte ohřívač během provozu a ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat. 
− Nezapojujte do společných prodlužovacích přívodů nebo rozbočovacích adaptérů spolu s jinými 

zařízeními, doporučujeme zapojit do přepěťové ochrany a samostatně na jednu elektrickou zásuvku. 
− Dodavatel ani prodejce neručí za škody způsobené nevhodnou nebo nedostatečnou instalací. 
− Nefunkčnost výrobku z důvodu prasklé pojistky není důvod k reklamaci a je vyjmuta ze záručních 

podmínek. Náhradní pojistka a její výměna je záležitostí uživatele, nevzniká žádný nárok na bezplatný 
servis v záruční době. 

− Neodkládejte přívodní šňůru na ohřívač, pokud je v provozu nebo není vychladlý. 
− Pokud je přívodní šňůra poškozená nebo vykazuje známky opotřebení, přístroj okamžitě odpojte ze sítě, 

nechte vychladnout a dejte jej opravit do odborného servisu. 
− Nezasahujte do zapojení, čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě. 
− Přístroj by neměly používat osoby (včetně dětí) se zhoršenými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nebyla poskytnuta instruktáž týkající se použití 
přístroje. Děti nenechávejte v blízkosti přístroje bez dozoru, aby si přístrojem nehrály. 

Připojení k síti: 
Ohřívač je dodáván s přívodním šňůrou určenou pro přímé připojení do sítě 230V AC. Pokud je z nějakého 
důvodu nutné kabel vyměnit nebo opravit, svěřte jej odbornému servisu. 

- Hlavní napájecí kabel je trojvodičový. 
- následující schéma musí být dodrženo při připojení nového přívodního kabelu:  
MODRÁ: nulová svorka (N) 
HNĚDÁ/ ČERNÁ: fáze (L) 
ZELENOŽLUTÁ: uzemnění (E/ ) 
VAROVÁNÍ: nespojujte modrý nebo hnědý vodič s uzemněním v zásuvce. 



CZ  
Likvidace odpadu:  

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho 
prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje 
v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté 
popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci 
nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické 
přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho 
pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.  

 
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. Záru-
ku 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:……………………………………………………………………………………… 
 
 


