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Návod na použitie 

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 
R-8057 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.  
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.  

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
UPOZORNENIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 

nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 
• Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je 

zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte 
odbornému servisu. 

• Po dobu pár minút počas prvého zapnutia ventilátora, môže byť cítiť slabý 
zápach. Je neškodný a vyskytuje sa u väčšiny vykurovacích telies. Jedná sa 
o nahromadené zvyšky prachu, alebo mazív z výroby, ktoré časom vyprchajú. 

• Povrch tohto prístroja je horúci. Nikdy nedávajte spotrebič tam, kde by mohol 
spadnúť do kúpeľňovej vane alebo iných nádob s vodou. 

• Keď nie je prístroj používaný, vždy ho odpojte od siete. K odpojeniu 
spotrebiča vytiahnite vidlicu zo zásuvky. 
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• Neveďte kábel pod kobercom, behúne a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta 
prevádzky, aby sa znížilo riziko o jeho zakopnutia. 

• Používajte tento ventilátor len, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek 
iné použitie, nedoporučené výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým 
prúdom alebo zranenia osôb. 

• UPOZORNENIE! Na zabránenie prehriatia a tým nebezpečenstvo vzniku 
požiaru ventilátor nikdy neprikrývajte. 

• Opravy a údržbu smie vykonávať len kvalifikovaní servisní zástupcovia. 
• Prístroj používajte len vo zvislej polohe a nenechávajte ho bez dozoru. 
• Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí. 

 
 
 
POPIS PRÍSTROJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nastavenie výkonu 
2. Nastavenie tepľoty 
3. Vonkanšia mriežka 
4. Vykurovacie telesá 

1 2 

3 

4 
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POUŽITIE PRÍSTROJA 
• Pred použitím nastavte hlavný spínač do pozície OFF/VYPNUTÉ. 
• Prevádzková teplota je vybraná na základe kombinácií spínača a termostatu. 

Najteplejšie nastavenie bude, keď je hlavný spínač nastavený na pozíciu II. a 
termostat je zapnutý na maximum - +. 

• Ak chcete prevádzkovú teplotu znížiť, nastavte spínač do pozície I. a opakujte 
vyššie uvedený postup. 

• Pre obyčajnú cirkuláciu vzduchu (bez tepla) vyberte iba FAN/VENTILÁTOR. 
• Prístroj je vybavený automatickou poistkou v prípade, že sa prehreje. Ak sa 

poistka aktivuje, otočte spínačom do pozície OFF/VYPNUTÉ a prístroj 
odpojte zo siete. Nechajte ho vychladnúť a potom znova zapnite. 

 
POZNÁMKA 

• Prístroj nezakrývajte, môže to spôsobiť jeho prehriatie a aktivovať tak 
automatické vypnutie. 

• Spotrebič je vybavený spínačom prevrátenia. Keď spotrebič používate v 
kolmej polohe na rovnom a stabilnom povrchu, spínač bude zopnutý. V 
prípade prevrátenia sa ventilátor automaticky vypne. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pre maximálny účinok je dôležité prístroj čistiť pravidelne. 
Nastavte spínač do polohy OFF/VYPNUTÉ, odpojte a nechajte ho 
vychladnúť. 

• Utrite plochy mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte umývacie prostriedky 
alebo abrazívne prostriedky, môžu poškrabať povrch. 

• Ľahko usadený prach možno odstrániť mäkkou handričkou alebo pomocou 
vysávača. 

• Pred opätovným použitím nechajte povrch prístroja úplne uschnúť. 
• Pokiaľ prístroj nepoužívate, skladujte ho na čistom, suchom a chladnom 

mieste. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220 - 240 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý maximálny príkon 1500 W 

Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú. 


