
  

Návod k obsluze a údržbě  

INFRAZÁŘIČ IH1006 

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 
SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická data:  
Typ:  IH1006 
Napájecí napětí:  230 V~ 
Příkon – dva nastavitelné stupně: 1200 W  
Frekvence: 50 Hz  
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!  
 
Před prvním použitím: 
•    Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. 
•    Opatrně odstraňte obalový materiál. 
•    Po vybalení spotřebič zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jeho poškození a zda je obsah balení 
kompletní! V případě poškození či nekompletní dodávky kontaktujte svého autorizovaného prodejce! 
•    Originální krabici nevyhazujte! Lze ji použít pro uskladnění a přepravu, a zamezit tak poškození 
spotřebiče během přepravy. 
•    Balicí materiál likvidujte řádným způsobem. Igelitové pytle je třeba uchovávat mimo dosah dětí! 
Instalace 

• Otevřete krabici, vyjměte topidlo a pomocí vrutu připevněte upevňovací desku podstavce ke zdi 
(topidlo by mělo být v minimální vzdálenosti 1,8 m od podlahy). 

• Po dokončení instalace se ujistěte, že topidlo je pevně upevněné ke zdi, a poté jej zapojte do 
elektrické zásuvky. 

Provoz:  
• Výkon je možno nastavit zatáhnutím za lanko přepínače: 0 – OFF; 1 – 600 W; 2 – 1200 W 
• Nastavení úhlu záření: Lehce zatlačte na reflexní jednotku směrem nahoru/dolů a nastavte úhel 

záření – rozšíříte tak rozsah záření. 
Údržba a čištění: 

• Před čištěním topidlo vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a vyčkejte, až topidlo zcela 
vychladne. 

• Pro čištění plastového krytu použijte štětce nebo měkkou látku s malým množstvím čistícího 
prostředku. 

• Při čištění je zakázáno používat vodu a chemická rozpouštědla jako nafta či alkohol, aby se předešlo 

topný článek 

boční kryt 

mřížkový kryt   reflexní vložky 

otočný vypínač 

topný článek 



stárnutí a popraskání plastového krytu a namočení dílů topidla. 

Bezpečnostní pokyny: 
• Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či 

duševními schopnostmi, či nedostatečnými zkušenostmi, a to pokud jim osoba zodpovědná za jejich 
bezpečnost neposkytuje dohled a pokyny.! Tento spotřebič není hračka. Malé děti by měly být pod 
dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát! 

• Zásuvka, do které je topidlo zapojeno, musí splňovat požadavky topidla a musí být řádně uzemněná. 
• Topidlo by nemělo být umístěno blízko záclon ani jiných hořlavých předmětů. Topidlo nesmí být 

umístěno pod oblečením, ze kterého kape voda. 
• Předcházejte požárům a elektrickým šokům, a nepoužívejte topidlo v takových prostředích, jako jsou 

koupelny, bazény a jiná vlhká místa. 
• Během provozu se nedotýkejte ochranné mřížky; nestrkejte do ochranné mřížky elektrické vodiče 

ani jiné předměty – v opačném případě by mohlo dojít k popáleninám. 
• Ovládání topidla, programovací ovládání, časovače a jiné ovládací prvky, které automaticky uvedou 

topidlo do chodu, používejte vždy s maximální opatrností a prozíravostí. Předcházejte zakrytí topidla 
a jeho nevhodnému umístění, které by mohlo způsobit požár. 

• Spotřebič nepoužívejte v blízkosti dětí či postižených osob, pokud zodpovědná osoba nevykonává 
přiměřený dohled. 

• Díly topidla nikdy nerozebírejte ani tyto díly nenahrazujte jinými, které nesplňují bezpečnostní 
požadavky. Pokud je síťový kabel poškozený, jeho výměnu musí provést výrobce, pověřený servisní 
zástupce nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se zamezilo riziku. 

• Není-li topidlo pod dohledem, anebo není-li po delší dobu používáno, musí být vždy odpojeno ze 
sítě, aby se zabránilo případným nehodám. 

• Je přísně zakázáno umísťovat topidlo příliš blízko stěnám, neboť by mohlo dojít k jeho přehřátí, a to 
zejména jeho horní části. Je třeba zachovávat minimální vzdálenost 50 cm mezi topidlem, stropem i 
ostatními stěnami. 

• Zákazníci by nikdy neměli topidlo sami rozebírat, ani čistit reflexní kryt, neboť tak hrozí velké 
nebezpečí elektrického šoku. 

Topidlo nikdy nezakrývejte! 

Zajistěte, aby spotřebič nebyl nikdy zakrytý ručníky, záclonami ani jinými podobnými předměty – v 
opačném případě by mohlo dojít k nebezpečí přehřátí. Z tohoto důvodu musíte zajistit, aby otvory 
přívodu a výstupu vzduchu nikdy nebyly ucpané či jinak blokované. 



CZ  

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:…………………………  


