CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

KH 3433 – KONVEKTOR

Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním
listem,
• pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční
• použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používaní venku určeny).
Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s
ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že mate vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje,
okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj
používat, chcete-li namontovat příslušenství, přistroj vyčistit nebo v případě poruchy.
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku
ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej
do provozu.
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte
poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo
jinou kvalifikovanou osobou.
• Používejte jen originální příslušenství.
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

1

Děti
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton,
styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!
• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj
nedosáhly.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
• Bezpečnostní vzdálenost
Dodržujte bezpečnostní vzdálenost přibližně 1 metr od lehce vznětlivých předmětů, jako je nábytek, záclony apod.
• Prosím, dávejte pozor!
Jedna se o přídavný topný spotřebič. Nenechejte spotřebič celé hodiny bez dozoru. Během provozu neopouštějte dům.
• Dávejte pozor na provozní polohu!
Spotřebič postavte vždy tak, aby vzduch mohl nerušeně proudit dovnitř a ven.
Nebezpečí popálení!
Teplota vycházejícího vzduchu dosahuje teploty až 80 °C! Zamezte tomu, aby si děti hrály bez dozoru v blízkosti spotřebiče.
• Nebezpečí přehřátí! Nevytápějte prostory o objemu menším jak 4 m3.
• Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.
• Konvektorové topení nesmí byt provozováno přímo pod zásuvkami.
• Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
• Do přístroje nestrkejte žádné předměty.
Tento topný přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti koupací vany, sprchy nebo bazénu. Z těchto prostorů přístroj ani
neobsluhujte. Dodržujte bezpečnostní vzdálenost 1,25 m.

Obsah dodávky
1. konvektor
2. nohy (2x)
3. šroub 17 mm, pro montáž nožiček (8x)

Vybalení přístroje
1. Vyjměte přístroj z kartonu.
2. Odstraňte všechny folie a polystyreny.
3. Zkontrolujte obsah kartonu.

Montáž
Na spodní stranu připevněte plastové nožky pomocí přiloženého spojovacího materiálu.

Konvektor musí být během provozu pod dohledem. Při provozu musí být dodržen minimální odstup od
okolních předmětů (nad – 60cm, pod – 25cm, po stranách 25cm, před a za přístrojem – 50 cm).
Přístroj zapojte do zásuvky 230 V / 50 Hz, s ochranním kontaktem, instalované podle předpisů.
• Dbejte na to, aby jištěni zásuvky, na které chcete zařízení provozovat, bylo minimálně 16 A.
• Postavte přístroj na rovnou, tepelně odolnou plochu. Dbejte na to, aby přívod a odvod vzduchu nebyl ničím omezován.
• Vzdálenost od mřížky vývodu vzduchu k další stěně by měla činit 1m.
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Použití
Přístroj můžete používat pro následující akce:
a)
b)
c)
d)
e)

Pro spuštění topení (3 nastavitelné stupně) musí být spuštěn termostat.
Pro spuštění ventilátoru musí být spuštěný termostat.
Pro spuštění topení a ventilátoru musí být spuštěn termostat.
Pro nastavení pokojové teploty.
Pro udržování teploty v místnosti.

Funkční vypínač
Topný výkon je určován spínacími stupni. Můžete nastavit až tři výkonově stupně, abyste optimálně využili topný výkon:
Stiskněte hlavni vypínač I, resp. II, kontrolky spínače se rozsvítí.
Je zapnuty jen spínač I = 750 W
Je zapnuty jen spínač II = 1250 W
Jsou zapnutý spínače I + II = 2000 W
Kontrolka svítí, když se přístroj nahřívá.
Ventilátor
Ventilátor můžete používat při každém stupni zahřívání.
Termostat
Pomoci regulátoru teploty můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti.

Regulace pokojové teploty
Otočte regulátor termostatu na nejvyšší stupeň. Kontrolní světlo sviti.
• Po dosaženi požadované teploty prostoru otáčejte regulátor k termostatu pomalu zpět, až se zařízení vypne (Kontrolka
zhasne).
• Termostat nyní udržuje zapínáním a vypínáním zařízení nastavenou prostorovou teplotu.

Vypnutí
• Otočte termostat do polohy MIN a uveďte vypínač do polohy
AUS (vypnuto), tím se přístroj vypne. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ochrana proti přehřátí
• Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která při přehřátí zařízení automaticky vypne. Vytáhněte vidlici ze zásuvky.
Nechte zařízení cca 10 minut vychladnout, než je opět uvedete do provozu.
• Došlo k přehřátí přístroje? Zkontrolujte, zda není přiváděný vzduch k topení a odváděný vzduch od topeni zablokovaný. Popř.
tuto překážku odstraňte.
• Pokud by ochrana proti přehřátí po krátké době opět zařízení vypnula, jedna se pravděpodobně o defekt. Vypněte opět
zařízení a odpojte ho od sítě.
Čištění
• Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky a počkejte, až se ochladí. Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem.
• Nepoužívejte žádných silných čistících prostředků a rozpouštědel.
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Technické údaje
Model: ..............................................................................KH 3433
Napájení : ……...................................................................230 V, 50 Hz
Příkon: ..............................................................................2000 W
Třída ochrany: ..................................................................I
Hmotnost:………………………………………………………………….…. cca 3,85 kg
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických
předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty
odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a
to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plněni nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím
nevzniká narok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou
výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s
pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému
opotřebeni, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno
je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.
Po uplynuté záruky
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.
Vyznám symbolu „Popelnice“
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a
odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže už nebudete používat.
Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku
nesprávné likvidace.
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení
starých elektronických a elektrických přístrojů.
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci,
obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo
obecního úřadu.
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