
 

 
 
 
 

 

DÔLEŽITÉ OCHRANNÉ OPATRENIA 
 

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku. 
Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. 

 
1. Ventilátor používajte na rovnom povrchu, nie naklonený alebo prevrátený. Nepoužívajte 

priamo pod zásuvkou. 
2. Ventilátor nepoužívajte v prítomnosti výbušných alebo horľavých látok. 
3. Je nevyhnutné zabezpečiť: 

- Zásuvku, do ktorej je pripojený ventilátor, nepoužívajte na súčasné napájanie iného 
výkonného elektrického spotrebiča. 
- Správne pripojenie zástrčky k zásuvke, aby sa zabránilo prehriatiu zástrčky a poruchám. 
- odpojte ventilátor uchopením zástrčky a vytiahnutím zo zásuvky. Nikdy neťahajte za 
šnúru. 
- Ak sa v miestnosti nachádzajú deti, starší ľudia alebo osoby so zhoršenými zmyslami, 
dbajte na zvýšenú opatrnosť. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je zabezpečený dohľad. 
- VAROVANIE: Nikdy ventilátor ničím nezakrývajte! 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
1. Zapojte do zásuvky 230 V/50 Hz. 
2. Ventilátor je vybavený 4-polohovým otočným prepínačom. 

SYMBOL      FUNKCIE 

   0     Vypnuté 
   *     ventilácia bez vykurovania 
   I     POLOVIČNÝ TEPELNÝ VÝKON - 1000 W 
   II     PLNÝ TEPELNÝ VÝKON - 2000 W 

 
3. Ak chcete miestnosť rýchlo vyhriať, nastavte otočný prepínač na maximum. Keď je v miestnosti 
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požadovaná teplota, vyberte nižšie nastavenie, aby ste znížili spotrebu energie a zabránili 
prílišnému prehriatiu miestnosti.. 

4. Nastavte termostat na maximum a vyberte požadovaný výkon. Keď je v miestnosti prijateľná 
teplota, otáčajte termostatom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa ohrievač nevypne. 
Termostat bude teraz udržiavať teplotu cyklickým zapínaním alebo vypínaním ohrievača. V 
obzvlášť chladnom počasí nemusí nastavenie nízkeho výkonu stačiť na splnenie požiadaviek 
termostatu. Pre tieto obdobia vyberte vyššie nastavenie. 

5. Pred vypnutím je lepšie nastaviť ventilátor do stavu chladenia na 5-10 sekúnd. 

BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA 
Aby sa predišlo poškodeniu a riziku prehriatia, je ohrievač vybavený ochranným zariadením, 
ktoré v prípade prehriatia vypne ohrievač a zabráni zapnutiu spotrebiča, kým teplota neklesne 
na určitú úroveň. 

ÚDRŽBA 
1. Keď je potrebné ventilátor vyčistiť, utrite vonkajšie plochy ventilátora vlhkou handričkou. 

Neoplachujte ho priamo vodou. Pred čistením nezabudnite odpojiť sieťovú zástrčku. 
2. Aby ste predĺžili životnosť zariadenia, nerozoberajte ho. Ak sa vyskytne porucha, zašlite 

ohrievač do servisného strediska, kde ho skontroluje vyškolený personál. 

ŠPECIFIKÁCIE 
Napájanie: 220 – 240 V / 50 Hz 
Rozsah regulácie výkonu: 1000/2000 W 
Vhodná vykurovacia plocha: 15-20 m2 

 
1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a 
znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť. 

2.  Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. 
 

- ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo 
podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nesprávnej inštalácii. 
- VAROVANIE: Aby ste zabránili prehriatiu, ohrievač nezakrývajte. 
- Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod vývodom. 
- nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna. 
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