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INŠTRUKCIE 

 

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo 

riziku poranenia resp. poškodenie produktu. 

 

Len na domáce použitie, nie na komerčné účely! 

 

 

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na 

prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte  tento produkt niekomu 

inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod. 

 

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. 

Nebezpečenstvo udusenia! 

 

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek 

starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa 

počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. 

Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie. 

 

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku. 

 

 

Len na domáce a komerčné použitie! 
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UPOZORNENIE- Elektrické napätie! 

 UPOZORNENIE- Nebezpečenstvo požiaru! 

 POZORNENIE-NEPREKRÝVAŤ!  

 

VŠEOBECNÉ BEZEČNOSTNÉ POKYNY 

• Nedotýkajte sa horúcich častí. Niektoré súčasti tohto zariadenia sa môžu 

nahriať na vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť poranenie.  

• Nepresúvajte ohrievač pokiaľ je v prevádzke. Počkajte pokiaľ ohrievač 

vychladne.  

• Ohrievač nesmie byť ničím prekrytý! Spôsobuje to jeho prehrievanie! 

Nesmie byť používaný na sušenie bielizne.  

• Nepoužívajte ohrievač ak má viditeľné známky poškodenia.  

• Toto zariadenie nie je hračka a nemalo by byť používané osobami 

mladšími ako 8 rokov.  

• Toto zariadenie nie je možné spárovať s termostatom! Nenechávajte 

zariadenie v miestnosti ak sa v nej nachádza osoba, ktorá nie je schopná 

samostatne izbu opustiť. 

• Do ohrievača sa nesmie dostať žiadna voda, nesmie byť vystavené na 

daždi, neponárajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny! 

• Nepoužívajte zariadenie ak je zásuvka, prívodový kábel alebo iná časť 

ohrievača poškodená! 

• Nepoužívajte ohrievač v potencionálne horľavých priestoroch napríklad 

blízko horľavín, benzínu a pod.  

• Nikdy nepoužívajte prívodový kábel na zdvíhanie, prichytenie alebo 

prenášanie zariadenia. 
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Umiestnenie ohrievača: 

• Umiestnite na stabilný a rovný povrch 

• Nepokladajte na deku, alebo mäkkú podložku 

• Používajte iba vo vnútri 

• Nepoužívajte ohrievač v bezprostrednej blízkosti vaní, sprch alebo 

bazénov, 

• Pre zníženie rizika požiaru, uložte textílie, uteráky, závesy a iné horľavé 

materiály aspoň 1m od ohrievača. 

• Minimálny odstup od steny a nábytku je aspoň 50mm.  

 

Účel použitia 

Ohrievač je určený len na ohrievanie vzduchu vo vnútorných 

priestoroch. Používajte výrobok len na určený účel použitia. Výrobca 

nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade poškodenia spôsobeného 

nevhodným použitím. Akákoľvek úprava originálneho výrobku bude 

mať negatívny vplyv na jeho bezpečnosť a záruka bude zrušená. 

 

Použitie 

Umiestnite ohrievač na vhodné miesto, dodržujte bezpečnostné 

pokyny.  

Poznámka: Keď je ohrievač zapnutý po prvýkrát, alebo po dlhšom čase 

uskladnenia, je normálne, že produkuje mierny zápach. Tento zápach 

sa v krátkom čase od zapnutia stratí.  

Taktiež môže byť ohrievač zozačiatku trochu hlučný. 
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Ovládanie: 

 Ovládací displej      Ovládač 

 

1 On/OFF (zapnutie/vypnutie, podržte 
3sekundy) 

2 MODE (ventilátor/stredný ohrev/silný 
ohrev/ECO mód) 

3 TEMP +(teplota) +1˚C 

4 TEMP –(teplota) -1˚C 

5 TIMER (časovač) od 0do9hodín 
s hodinovými intervalmi/ detský zámok 

6 OSC (oscilácia) 

7 LIGHTS (stlačte raz na vypnutie LED svetiel 
na ovládacom paneli, stlačte znova na 
vypnutie náladových svetiel, stlačte znova 
pre ich opätovné zapnutie) 

8 LED displej 

 

 



 

                                                    6 

1. Keď je ohirevač pripojený v zásuvke, symboly On/Off svietia. 

2. Stlačte  tlačidlo na zapnutie ohrievača. 

Výber spôsobu ohrievania: 

a) Prednastavená hodnota je „Silný ohrev“, ikona  sa zasvieti 

a ohrievač zahrieva najvyšším možným výkonom.  

b) V móde stredného ohrevu (stlačte znova tlačidlo MODE a ikona 

sa rozsvieti), ohrievač bude ohrievať vzduch na strednej 

úrovni.  

c) V programe ECO (stlaaačte MODE a ikona ECO sa rozsvieti), 

ohrievač funguje v úspornom reime.  

d) Ventilátor (stlačte znova MODE a ikona ventilátora svieti). 

 

Časovač: 

TIMER: Stláčajte opakovane tlačidlo TIMER a nastavte čas od 0-9 hodín 

(s hodinovými intervalmi). Po tomto čase sa ohrievač automaticky 

vypne. 

Pri dlhšom stlačení tlačidla TIMER (3sekundy) sa zapne detský zámok. 

Na displeji sa zobrazuje ikona zámku a na displeji nie je možné meniť 

žiadne nastavenia. Pri opakovanom stlačení tlačidla TIMER na 3s sa 

detský zámok vypne.  

Nastavenie teploty v miestnosti: 

Rozsah teploty je od 15˚ do 35˚C. Prednastavená teplota je 30˚C.  

Stlačte tlačidlo TEMP a nastavte požadovanú teplotu (zvyšuje sa o 1˚C) 
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V tomto nastavení tlačidlá MODE a TEMP svietia a ohrievač sa zapína 

a vypína aby udržiaval optimálnu teplotu v miestnosti.  

 

Náladové svetlá: 

Ohrievač má tri náladové svetlá na prednom paneli.  

Modrá- pri režime ventilátor, fialová- pri režime stredný výkon, 

červená- pre najvyšší výkon  režim ECO. Svetlo môže byť vypnuté cez 

displej.  

ECO režim: Svetlo svieti v rôznych intenzitách na červeno a ikona ECO 

na displeji svieti. Ohrievač funguje striedaním najvyššieho a nízkeho 

výkonu na dosiahnutie teploty 24˚ C. 

Ohrievač sa vypne automaticky, ak sa režim nastavenia nezmení 

24hodín. 

 

Oscilácia: 

Stlačte tlačidlo OSC a ohrievač sa otáča o 60˚ zo strany na stranu pre 

lepšiu distribúciu tepla. Stlačte tlačidlo znova pre vypnutie otáčania.  

 

Ochrana pred prehriatím: 

Ohrievač sa automaticky vypne ak dôjde k jeho prehriatiu. Ak sa to 

stane, odpojte ohrievač zo zásuvky, počkajte aspoň 30 minút, kým 

úplne vychladne a znova ho zapojte.  

 

 


