
 

Návod k obsluze a údržbě  

KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 

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:  KH1006 
Napájecí napětí:  220 - 240 V~ 
Příkon – dva nastavitelné stupně: 2000 W  
Frekvence: 50 Hz  
Třída ochrany II 
Výrobek má zabudovanou ochranu proti přehřátí. 
 
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. 
•    Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí údaj na štítku spotřebiče s napětím sítě. 
•    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! 
 
Provoz:  
1. V souladu s bezpečnostními pokyny umístěte spotřebič na vhodné místo, a poté jej zapojte do elektrické 
sítě a přepněte hlavní vypínač umístěný na zadní straně do polohy „on“ (zapnuto). 
2. Topidlo lze obsluhovat ručně, anebo dálkovým ovládáním. Používáte-li dálkové ovládání, nejdříve vložte 
podle značek „+“ a „–“ do zadního krytu baterie typu AAA. Poté namiřte vysílač dálkového ovládání na 
přijímač. Pokud topidlo na pokyny vysílané dálkovým ovládáním nereaguje, pravděpodobně bude zapotřebí 
vyměnit baterie. 
3. Pro obsluhu topidla používejte ovládací tlačítka „ON/OFF“, „LEVEL“, „SWING“, „MODE“, „+“, „–“, 
která se nacházejí na ovládacím panelu a na dálkovém ovládání. Nákres ovládacích prvků naleznete níže: 



 
3.1. Stiskněte jednou TLAČÍTKO „ON/OFF“ (ZAPNUTO/VYPNUTO), uvedete tak topidlo do chodu: 

a) Zobrazí-li se na LCD displeji 1000 W a bliká-li symbol , topidlo je nastaveno na nízkou teplotu, avšak 
pokud displej zobrazí, že teplota v místnosti je o 1 °C vyšší než nastavená teplota, topidlo přestane po 10 
sekundách pracovat; LCD displej nezobrazí 1000 W a symbol  nezačne blikat, přičemž topidlo bude foukat 
pouze chladný vzduch. 

b) LCD displej může také zobrazovat teplotu v místnosti. 
c) Pokud na LCD displeji nebliká , otáčení není zapnuté. 
d) LCD displej zobrazí symbol záporných iontů , což znamená, že generátor záporných iontů pracuje. 
e) Dalším stisknutím tlačítka „ON/OFF“ (ZAPNUTO/VYPNUTO) topidlo vypnete. LCD displej nezobrazuje 

všechny symboly a slova, avšak ventilátor ještě několik sekund pracuje, aby se snížila teplota keramického 
topného článku . 

3.2. Stiskněte tlačítko „MODE“: 
a) Na LCD displeji se rozbliká nastavení teploty místnosti, přednastavená teplota je 20 °C, když teplota uvnitř 

místnosti překročí 20 °C, mikropočítač zastaví foukání teplého vzduchu. Není-li teplota nastavena, topidlo se 
vrátí k předchozí teplotě místnosti. 

b) Vyšší či nižší teplotu místnosti můžete nastavit tlačítky „+“ a „–“, a to v rozsahu od 15 °C do 35 °C. 
c) Pokud je nastavená teplota nižší než skutečná teplota místnosti, topidlo automaticky přestane topit a začne 

foukat chladný vzduch; a naopak, je-li nastavená teplota vyšší než skutečná teplota místnosti, topení začne opět 
pracovat a topidlo začne foukat teplý vzduch. 

d) Když vypnete topidlo tlačítkem „ON/OFF“ (VYPNUTO/ZAPNUTO), topidlo si zapamatuje předchozí 
nastavení teploty a při příštím použití tuto teplotu použije jako výchozí teplotu. Pokud však topidlo vypnete 
jiným způsobem, paměť nebude fungovat. Výkon, otáčení a časovač nemají paměťovou funkci. 

3.3. Znovu stiskněte tlačítko „MODE“: 
a) Opusťte nastavení teploty místnosti, na LCD displeji se opět zobrazí symbol teploty místnosti. 
b) LCD displej začne blikat a zobrazí symbol časovače TIMER, výchozí nastavení topidla je nepřetržitý provoz, 

bez časového nastavení.  
c) Provozní čas (hodiny) můžete libovolně zkrátit či prodloužit tlačítky „+“ a „–“, a to v rozsahu od 1 do 23 

hodin. 
d) Když je časovač nastaven, počet hodin časovače se bude s ubíhajícím provozním časem postupně snižovat; 

pokud je například počet hodin časovače nastaven na čtyři, po jedné hodině provozu bude LCD displej 
ukazovat 3 hodiny.  

3.4. Znovu stiskněte tlačítko „MODE“: 
a) Opusťte nastavení času, symbol teploty místnosti a symbol časovače na LCD displeji neblikají. 
b) Pokud provádíte nastavení teploty místnosti a časovače, a nestiskli jste tlačítko „MODE“ pro ukončení 

nastavení, nastavená hodnota desetkrát blikne a nastavování se automaticky ukončí, přičemž blikající hodnota 
bude použita jako nastavená hodnota. 

3.5. Pokud nastavená teplota překročí skutečnou teplotu o 1 °C, topidlo automaticky zobrazí 1000 W a začne blikat 
symbol ; topidlo začne foukat vzduch o nižší teplotě. Stiskněte tlačítko „LEVEL“ (ÚROVEŇ): 

a) LCD displej zobrazí 2000 W a rozbliká se symbol ; topidlo je nastaveno na vysokou teplotu. 
b) Znovu stiskněte tlačítko „LEVEL“ (ÚROVEŇ), a topidlo bude foukat chladný vzduch. 



c) Znovu stiskněte tlačítko „LEVEL“ (ÚROVEŇ), a cyklus nastavení topného výkonu se bude opakovat. 
3.6. Pokud je nastavená teplota o 1 °C vyšší či nižší než skutečná teplota, anebo rovná-li se skutečné teplotě, LCD 

nemůže zobrazit 1000 W, nebude totiž probíhat topení. Topidlo můžete vypnout tlačítkem „ON/OFF“ (ZAPNUTO 
VYPNUTO). Uvedete-li topidlo znovu do provozu stiskem tlačítka „ON/OFF“, LCD displej zobrazí 1000 W a 
rozbliká se symbol , topidlo je nastaveno na nízkou teplotu; můžete také nastavit vyšší úroveň. 

3.7. Je-li topidlo v provozu, stiskněte tlačítko „SWING“ (OTÁČENÍ): 
a) Na LCD displeji se rozbliká symbol , topidlo se bude otáčet doprava a doleva. 
b) Znovu stiskněte tlačítko „SWING“ (OTÁČENÍ), topidlo se přestane otáčet a bude foukat teplý vzduch, aniž by 

se pohybovalo. 
3.8. Je-li topidlo v provozu, blikající symbol znamená, že generátor záporných iontů je v provozu. Po vypnutí 

topidla nebudou záporné ionty generovány. 
3.9. Chcete-li vypnout topidlo, pouze stiskněte tlačítko „ON/OFF“ (ZAPNUTO/VYPNUTO). 
 
Údržba a čištění: 

• Před prováděním údržby vždy odpojte topidlo ze sítě vytažením zástrčky z elektrické zásuvky a 
nechte topidlo vychladnout. 

• Pokud je povrch spotřebiče zaprášený, očistěte je prosím měkkou látkou. Usazeniny omyjte měkkou 
látkou navlhčenou v čisticím prostředku na bázi alkoholu. 

• Pečlivě prosím očistěte filtrační síť. Stiskněte prosím tlačítko pro uvolnění filtrační sítě, síť vyjměte 
a omyjte teplou vodou (o teplotě nižší než 30 °C, smíchejte s běžným pracím práškem). 

• K čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, ředidla ani jiné látky, které by mohly poleptat povrch 
topidla. 

• Potřebujete-li přístroj uskladnit, zabalte jej, až když je zcela vychladlý a suchý, a uložte na dobře 
větrané místo. 

Při potížích 
• Pokud po prvním stisknutí tlačítka „ON/OFF“ (ZAPNUTO/VYPNUTO) nefunguje bzučák, na 

displeji se nic nezobrazí, topidlo nefouká teplý vzduch, zkontrolujte prosím, zda je v pořádku zdroj 
elektřiny a elektrická zásuvka, a zkuste znovu. 

• Ochranný vypínač pro případ převržení přeruší přívod elektrické energie v případě, že se spotřebič 
převrátí, jeho podstavec se zvedne z podlahy, anebo pokud není podlaha rovná. Umístěte topidlo na 
rovný povrch a znovu zapněte, bude řádně fungovat. 

• Dálkové ovládání nebude řádně fungovat, pokud není dálkový ovladač (vysílač) namířen přímo na 
přijímač dálkového ovládání. Pokud přijímač na dálkový ovladač nereaguje, upravte směr dálkového 
ovladače a zkuste znovu. Pokud kontrolka nesvítí či nefunguje, vyměňte prosím baterie. 

• Termostat může z bezpečnostních důvodů automaticky přerušit přívod elektřiny, pokud je topidlo 
používáno v prostředí o vysoké okolní teplotě. Po vychladnutí může spotřebič opět začít pracovat. 

• V případě jiných závad prosím zaneste spotřebič k opravě na stanovené místo. 

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! 

• Topidlo je třeba umístit a používat na vhodném místě, topidlo neumisťujte pod elektrickou zásuvku. 
• Do blízkosti topidla neumisťujte hořlavé či výbušné předměty; topidlo rovněž nesmí být používáno 

v prostředí s vysokou koncentrací hořlavých plynů či prachu. Topidlo umístěte do bezpečné 
vzdálenosti od kamen, krbu a jiných zdrojů tepla.  

• Topidlo by mělo být umístěno na rovnou stolní desku či podlahu; topidlo nepoužívejte 
v bezprostředním okolí koupelny, sprchy či bazénu. 

• Síťový kabel by měl být veden vhodným způsobem, tak aby o něj při chůzi nemohl nikdo zakopnout. 
• Sítový kabel se nikdy nesmí dotýkat filtrační sítě, v opačném případě by při vysokých teplotách 

mohlo dojít k jeho poškození. 
• Nezavěšujte nad topidlo vlhké či mokré oblečení. Předcházejte nebezpečí úniku elektrické energie a 



spotřebič nikdy neponořujte do žádné tekutiny. Nezakrývejte filtrační síť žádnými hořlavými 
předměty ani vlhkým oblečením, neboť by tak mohlo dojít ke vzniku požáru či elektrickému šoku. 

• Frekvence elektrického napětí by měla odpovídat požadavkům základních technických parametrů 
topidla. 

• Ampérmetr a vnitřní elektrické rozvody musí snést zátěž odpovídající příkonu topidla. Kromě toho 
byste měli vzít v úvahu souběžné zatížení jinými spotřebiči. 

• Během provozu topidla se nedotýkejte filtrační sítě, a předcházejte tak popáleninám pokožky, ke 
kterým by při vysokých teplotách mohlo dojít. 

• Neprovádějte demontáž filtrační sítě, pokud je topidlo v provozu. 
• Nepoužíváte-li již topidlo, měli byste odpojit síťovou zástrčku – netahejte však při tom rukama za 

síťový kabel. Před odpojením zástrčky topidlo vždy vypněte. 
• Není-li topidlo po delší dobu používáno, mělo by být dobře zabaleno, aby do něho nemohl pronikat 

prach, a mělo by být uskladněno na suchém, větraném místě. 
• Topidlo není bez pomoci či dohledu určeno pro použití osobami (včetně dětí), jejichž fyzické, 

smyslové či duševní schopnosti jim neumožňují topidlo bezpečně používat. Děti by měly být pod 
dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. 

• Pokud je síťový kabel poškozený, anebo dojde-li k jiným obtížím, vyžádejte si prosím pomoc od 
dodavatele či odborného pracovníka. Neprovádějte demontáž těchto součástí a nevyměňujte díly, 
které neodpovídají bezpečnostním předpisům. 

• Nestrkejte do přední ani zadní filtrační sítě vodivé předměty. Předcházejte elektrickému šoku a 
nedotýkejte se částí spotřebiče, které jsou pod napětím. 

• Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte topidlo bez dozoru, a předcházejte tak nehodám. 
• Pokud se topidlo nachází v prostředí s nižší teplotou než 20 stupňů pod bodem mrazu, teplota musí 

nejdříve stoupnout nad 20 stupňů pod bodem mrazu, a teprve poté lze topidlo zapnout. Předcházejte 
nízkými teplotami způsobeným změnám charakteristických vlastností materiálů, které by mohly mít 
vliv na bezpečnost výrobku. 

• Zajistěte, aby sítě na přívodu a výstupu vzduchu (tj. na zadní a přední straně) byly volné, 
nezakrývejte je. 

 

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:…………………………  


