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Teplovzdušný konvektor
Uživatelská příručka

Model: CH-09S

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Max. výkon: 2000W
Tři stupně výkonu: 750 - 1250 - 2000W
Napětí: 230V/50Hz
Tepelná pojistka proti přehřátí
Termostat

DŮLEŽITÉ: Před použitím konvektoru si přečtěte tuto uživatelskou příručku.  
Tuto uživatelskou příručku uschovejte pro budoucí použití.

MONTÁŽ KONVEKTORU
Před použitím konvektoru musí být na přístroj namontovány nohy 
(dodávané v balení samostatně). Ty musí být připevněny k základně 
konvektoru pomocí 4 přiložených šroubů, tak, aby byly správně umís-
těny na spodní straně konvektoru (viz. obrázek níže).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
(přečtěte si ještě před použitím konvektoru)
Konvektor nepoužívejte, pokud nejsou nohy správně nainstalovány. Ujistěte se, že napájecí 
zdroj, do kterého je konvektor zapojen, je v souladu s označením výkonu na konvektoru a že 
je zásuvka uzemněna. Konvektor není určen pro používání v koupelně, prádelně či podobných 
vnitřních prostorách. Konvektor neumisťujte tam, kde by mohl spadnout do vany nebo do jiné 
nádoby s vodou. Nepoužívejte venku.
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Nezakrývejte ani nezastavujte mřížky pro výstup tepla ani otvory pro přívod vzduchu.
Neumisťujte konvektor na koberec s dlouhými vlákny.
Vždy dbejte na to, aby byl konvektor umístěn na pevném a rovném povrchu. Dbejte na to, aby 
konvektor nebyl umístěn v blízkosti záclon nebo nábytku, protože by mohlo hrozit nebezpečí 
požáru. Neumisťujte konvektor před nebo bezprostředně pod zásuvku.
Nepokládejte žádné předměty přes mřížky pro výstup tepla nebo přes otvory pro přívod vzdu-
chu. Konvektor nepoužívejte v prostorách, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo kde 
jsou přítomny hořlavé výpary. Pokud je konvektor umístěn v prostorách, ve kterých se nachá-
zejí děti či invalidní osoby, dbejte zvýšené opatrnosti.
Při přesunu z jednoho místa na druhé vždy konvektor nejdříve odpojte.
Konvektor nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, 
je nutno, aby byl vyměněn zaměstnancem servisního oddělení či jinou kvalifikovanou osobou. 
Nepoužívejte, pokud jsou na konvektoru viditelné známky poškození. Používejte tento kon-
vektor pouze na vodorovném a stabilním povrchu.
UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko požáru, uchovávejte textilie, záclony nebo jakýkoliv jiný 
hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1m od výdechů teplého vzduchu.

PROVOZ KONVEKTORU
POZNÁMKA: Pokud je konvektor poprvé v provozu nebo nebyl delší dobu používán, je nor-
mální, že z konvektoru může vycházet zápach či výpary. Toto po chvíli používání odezní.

NASTAVENÍ TERMOSTATU
Zvolte vhodné místo pro konvektor s přihlédnutím k výše uvedeným bezpečnostním poky-
nům. Zasuňte zástrčku konvektoru do vhodné zásuvky.
Otočte knoflík termostatu ve směru hodinových ručiček na maximální možné nastavení.  
Topení zapnete pomocí spínačů na bočním panelu. Pokud je topení zapnuto, spínače se roz-
svítí. Pro maximální tepelný výkon by měly být oba spínače zapnuty.
Po dosažení požadované pokojové teploty by měl být knoflík termostatu pomalu otáčen proti 
směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a světla spínačů nezhasnou. 
Poté se konvektor bude automaticky zapínat a vypínat pro udržení termostatem nastavené 
teploty vzduchu v místnosti. 
V poloze minimálního výkonu (na konci otáčení proti směru hodinových ručiček) je termostat 
v režimu mrazuvzdornosti. V této poloze (v závislosti na velikosti místnosti) bude konvektor 
udržovat teplotu nad bodem mrazu.

ČIŠTĚNÍ KONVEKTORU
Konvektor vždy odpojte od zásuvky a před čištěním jej nechte vychladnout. Vyčistěte vnější 
část konvektoru vlhkým hadříkem a suchým hadříkem poté usušte. Nepoužívejte žádné čisticí 
prostředky ani brousící prostředky a nedovolte, aby do konvektoru vnikla voda.

SKLADOVÁNÍ KONVEKTORU 
Pokud konvektor delší dobu nepoužíváte, měl by být chráněn před prachem a skladován na 
čistém a suchém místě.

Poznámka:
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zástupcem servisního 
oddělení nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečí úrazu el. 
proudem.
Výrobek je určen pouze pro domácí použití.
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Konvektor nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou. 
Nepoužívejte konvektor v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.

VAROVÁNÍ: 
Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte konvektor. 

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


