
Infrazářič a konvektor 2v1 R-8016 CZ 
 

 
1 

 

 
 

 
Návod k použití 

INFRAZÁŘIČ A KONVEKTOR 2v1 
R-8016 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
UPOZORNĚNÍ 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 

časového spínače nebo dálkového ovládání. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a 

odpojte ze síťové zásuvky. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového 
kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. 
Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. 

• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká 
nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. 

• Neveďte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umisťujte kabel mimo místa 
provozu, aby se snížilo riziko o jeho zakopnutí. 
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• Spotřebič nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou. 
• Spotřebič je určen pro externí použití. Není vhodný pro použití v koupelnách 

či poblíž bazénů. 
• Spotřebič musí být umístěn na rovném, suchém povrchu a vždy ve vzpřímené 

poloze. 
• Spotřebič musí být umístěn alespoň 1 m od hořlavých materiálů, jako jsou 

např. záclony, nábytek, lůžkoviny, oblečení, papír apod. 
• Spotřebič je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se 

horkých povrchů holýma rukama. 
• UPOZORNĚNÍ! K zabránění přehřátí a tím nebezpečí vzniku požáru 

konvektor nikdy nepřikrývejte. 
• Zabraňte styku spotřebiče s vodou. 
• Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru. 
• Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí. 
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POPIS PŘÍSTROJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Držadlo pro snadnou přepravu   
2. Nastavení výkonu a teploty    
3. Kolečka 
 
 
SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 

• Opatrně obraťte spotřebič vzhůru nohama, abyste mohli osadit kolečka. 
• Posuňte desku koleček do správné polohy. 
• Zajistěte ji utažením křídlové matice. 
• Spotřebič poté postavte. 
• Vytáhněte kabel z držáku kabelu na zadní straně. 

 

1 

2 

3 
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POUŽITÍ PŘÍSTROJE 
• Přepněte konvektor na jedno z následujících nastavení výkonu: 
• I – nízký topný výkon 
• II – vysoký topný výkon 
• Vrchním ovladačem nastavte intenzitu vytápění. 

 
POZNÁMKA 

• Toto zařízení po vypnutí chladne pomalu. Nechte konvektor vychladnout, než 
jej budete někam přemísťovat. Pro snadné přemístění by se mělo používat 
zabudované držadlo pro přenášení. 

• Přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou proti přehřátí. Pokud by nastala 
situace přehřátí, přístroj se vypne. Nechte jej vychladnout a poté jej opět 
zapněte.  

• Po skončení používání konvektoru otočte přepínačem výkonu do polohy 
“OFF” (Vypnuto), pak je odpojte od sítě. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  

• Pro maximální účinek je důležité přístroj čistit pravidelně.  
• Nastavte spínač do polohy OFF/VYPNUTO, odpojte a nechte ho vychladnout. 
• Otřete plochy měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte mycí prostředky nebo 

abrazivní prostředky, mohou poškrábat povrch. 
• Lehce usazený prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo pomocí vysavače. 
• Před opětovným použitím nechte povrch přístroje zcela oschnout. 
• Pokud přístroj nepoužíváte, skladujte ho na čistém, suchém a chladném 

místě. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220-240 V 
Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz 
Jmenovitý příkon  2200 W 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují. 


	POZNÁMKA
	 Toto zařízení po vypnutí chladne pomalu. Nechte konvektor vychladnout, než jej budete někam přemísťovat. Pro snadné přemístění by se mělo používat zabudované držadlo pro přenášení.

