
NÁVOD K POUŽITÍ  

MOD. R-8056 

 

Manuál 

1. Ujistěte se, že je přístroj správně zapojen do 220-240V10A. 

2. Topení zapnete otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček na požadovanou pozici. 

3. Otočte ovladač termostatu plně ve směru hodinových ručiček pro nastavení vyšší teploty. Když je teplota v 

místnosti optimální, začněte pomalu otáčet knoflíkem termostatu ve směru hodinových ručiček, dokud se topení 

nevypne. Tím docílíte nastavení termostatu na ideální teplotu v místnosti. Během nastavení se termostat automaticky 

zapne nebo vypne a bude udržovat tyto požadované teploty. 

4. Světelná kontrolka indikuje, kdy se topení sepne. 

 

Bezpečnostní pokyny 

1. Zapojte topení do polarizované 220-240V-50Hz zásuvky, zkontrolujte zásuvku při použití 250V-10A a zkontrolujte 

zapojení zástrčky do zásuvky. 

2. Hořlavé materiály jako jsou polštáře, nábytek, záclony a udržujte daleko od přístroje, aby se zabránilo jejich 

poškození a topení se nepřehřálo. 

3. Nepokládejte topení přímo pod zásuvku. 

4. Nevkládejte žádné věci do průduchu, to se týká hlavně dětí. 

5. Toto topení je horké, při použití se nedotýkejte horkého povrchu holou kůží, aby nedošlo k popálení. 

6. Pokud topení již nepoužíváte, nejprve vypněte prosím hlavní vypínač, nechte vychladnout na 30 sekund až 1 

minutu na ochranu vnitřních částí. 

7. Pokud nechcete topení delší dobu použít, vytáhněte prosím zástrčku ze zásuvky. 

8. Umístěte topení na pevný a rovný povrch bez překážek. 

9. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho zástupcem servisu nebo obdobně 

kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu. 

10. Topení nesmí být umístěno pod zásuvkou. 

11. Pokud zjistíte nějaký zápach nebo kouř nebo jiné zvláštní zvuky, přestaňte topení používat a současně vypněte 

topení a nechte ho opravit. 

12. Při nesprávném umístění a balení může dojít k nebezpečí požáru. Nepřipojujte k topení žádný cizí prvek jako je 

ovládací zařízení, časovač atd. 

13. Nepoužívejte tento přístroj v bezprostředním okolí vany, sprchy a bazénu. 

14. Nezakrývejte topení, zabráníte tím přehřátí. 

15. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo nedostatečně zkušené a znalé, pokud jim nebyl poskytnut dohled osoby zodpovědné za jejich 

bezpečnost. 

16. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem. 

 

Údržba a čištění 

1. Před čištěním přístroje se ujistěte, že je odpojen od napájení a zcela vychladlý, pak ho vložte do původní krabice. 

Krabici umístěte na suchém místě, aby se zabránilo poničení. 

2. Pokud je přístroj velmi špinavý, můžete použít vlhký hadr se saponátem čistit. Nikdy nepoužívejte benzín nebo jiné 

hořlavé látky. 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO správnou likvidaci přístroje podle směrnice ES 2002/96/ES. 

 

Na konci své životnosti nesmí být výrobek likvidován jako komunální odpad. 

Musí být přijatý zvláštním sběrným centrem pro odpad nebo zpět, prodejcem který poskytuje tuto službu. 

Správná likvidace spotřebiče pro domácnost zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a na zdraví, které 

plynou z nevhodného zacházení s odpadem a zároveň umožňuje recyklaci použitých materiálů.  


