
 

 
 
 
 

 

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ 
 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Před použitím zařízení si prosím pozorně přečtěte tento návod. 
Tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití. 

 
1. Ventilátor používejte na rovných plochách, nikoliv nakloněný nebo obrácený. Nepoužívejte 

přímo pod zásuvkou. 
2. Nepoužívejte ventilátor v přítomnosti výbušných nebo hořlavých látek. 
3. Je bezpodmínečně nutné zajistit následující: 

- zásuvku, ke které je připojený ventilátor, nepoužívejte zároveň k napájení jiného 
elektrického spotřebiče s vysokým výkonem. 
- správné zapojení zástrčky do zásuvky, aby nedošlo k přehřátí zástrčky a poruše. 
- odpojte ventilátor uchopením zástrčky a jejím vytažením ze zásuvky. Nikdy neškubejte za 
šňůru. 
- dbejte zvýšené opatrnosti, pokud jsou uvnitř místnosti děti, staří lidé a osoby se sníženou 
schopností vnímání. Nepoužívejte zařízení, pokud není zajištěn dohled. 
- POZOR: Ventilátor nikdy ničím nepřikývejte! 

PROVOZNÍ POKYNY 
1. Zapojte do zásuvky AC 230 V/50 Hz. 
2. Ventilátor je vybaven 4 polohovým otočným přepínačem. 

SYMBOL      FUNKCE 

   0     VYPNUTO 
   *     VENTILACE BEZ OHŘEVU 
   I     POLOVIČNÍ TEPELNÝ VÝKON – 1000W 
   II     PLNÝ TEPELNÝ VÝKON – 2000W 

 
3. Pro rychlé vyhřátí místnosti nastavte otočný přepínač na maximum. Jakmile je v místnosti 

požadovaná teplota, zvolte nižší nastavení, abyste snížili spotřebu elektrické energie a zabránili 
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1. ZADNÍ KRYT 
2. PŘEDNÍ KRYT 
3. PŘEPÍNAČ INTENZITY VÝKONU 
4. INDIKACE ZAPNUTÍ 
5. TERMOSTAT 
6. RUKOJEŤ 
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přílišnému zahřátí místnosti. 
4. Nastavte termostat na maximum a zvolte požadované nastavení výkonu. Jakmile je místnost 

přijatelná teplota, otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček, dokud se ohřívač 
nevypne. Termostat nyní bude udržovat teplotu cyklickým zapínáním nebo vypínáním 
ohřívače. Za obzvláště chladného počasí může být nastavení nízkého výkonu nedostatečné k 
uspokojení požadavků termostatu. Pro tato období zvolte vyšší nastavení. 

5. Před vypnutím je lepší nastavit ventilátor po dobu 5-10 sekund do chladícího stavu. 

KONTROLA BEZPEČNOSTI 
Aby se zabránilo poškození a nebezpečí přehřátím, je ohřívač vybaven ochranou, která v případě 
přehřátí vypne ohřívač, který zabrání zapnutí přístroje, dokud teplota neklesne na určitou 
úroveň. 

ÚDRŽBA 
1. Když ventilátor potřebuje vyčistit, otřete vnější povrchy ventilátoru navlhčeným hadříkem. 

Neoplachujte ho přímo vodou. Před čištěním nezapomeňte odpojit zástrčku ze sítě. 
2. Abyste prodloužili životnost přístroje, nerozebírejte jej. Když dojde k poruše pošlete ohřívač do 

servisního střediska, aby proškolení zaměstnanci provedli kontrolu. 

SPECIFIKACE 
Napájení: 220 – 240 V / 50 Hz 
Rozsah regulace výkonu: 1000/2000 W 
Vhodná plocha pro vytápění: 15-20 m2 

 
1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, 
pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o 
používání spotřebiče. 

2.  Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. 
 

- pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním 
zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo špatné instalaci. 
- UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte ohřívač. 
- ohřívač nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou. 
- nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. 
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