
NÁVOD NA POUŽITIE  

MOD. R-8056 

 

Manuál  

1. Uistite sa, že je prístroj správne zapojený do 220-240V10A. 

2. Kúrenie zapnete otočením gombíka v smere hodinových ručičiek na požadovanú pozíciu. 

3. Otočte ovládač termostatu plne v smere hodinových ručičiek pre nastavenie vyššej teploty. Keď je teplota v miestnosti 

optimálna, začnite pomaly otáčať gombíkom termostatu v smere hodinových ručičiek, kým sa kúrenie nevypne. Tým 

docielite nastavenie termostatu na ideálnu teplotu v miestnosti. Počas nastavenia sa termostat automaticky zapne alebo 

vypne a bude udržiavať tieto požadované teploty. 

4. Svetelná kontrolka indikuje, kedy sa kúrenie zopne.  

 

Bezpečnostné pokyny  

1. Zapojte kúrenie do polarizované 220-240V-50Hz zásuvky, skontrolujte zásuvku pri použití 250V-10A a skontrolujte 

zapojenie zástrčky do zásuvky. 

2. Horľavé materiály ako sú vankúše, nábytok, záclony udržujte ďaleko od prístroja, aby sa zabránilo ich poškodeniu a 

kúrenie sa neprehrialo. 

3. Neklaďte kúrenie priamo pod zásuvku. 

4. Nevkladajte žiadne veci do prieduchu, to sa týka hlavne detí. 

5. Toto kúrenie je horúce, pri použití sa nedotýkajte horúceho povrchu holou kožou, aby nedošlo k popáleniu. 

6. Ak kúrenie už nepoužívate, najprv vypnite prosím hlavný vypínač, nechajte vychladnúť na 30 sekúnd až 1 minútu na 

ochranu vnútorných častí. 

7. Ak nechcete kúrenie dlhšiu dobu používať, vytiahnite prosím zástrčku zo zásuvky. 

8. Umiestnite kúrenie na pevný a rovný povrch bez prekážok. 

9. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho zástupcom servisu alebo podobne 

kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu. 

10. Kúrenie nesmie byť umiestnené pod zásuvkou. 

11. Ak zistíte nejaký zápach alebo dym, alebo iné zvláštne zvuky, prestaňte kúrenie používať a súčasne vypnite kúrenie a 

nechajte ho opraviť. 

12. Pri nesprávnom umiestnení a balenie môže dôjsť k nebezpečenstvu požiaru. Nepripájajte k kúrenie žiadny cudzí 

prvok ako je ovládacie zariadenie, časovač atď 

13. Nepoužívajte tento prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy a bazénu. 

14. Nezakrývajte kúrenie, zabránite tým prehriatiu. 

15. Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami alebo nedostatočne skúsených a znalých, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad osoby 

zodpovednej za ich bezpečnosť. 

16. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom. 

 

Údržba a čistenie 

1. Pred čistením prístroja sa uistite, že je odpojený od napájania a úplne vychladnutý, potom ho vložte do pôvodnej 

krabice. Krabicu umiestnite na suchom mieste, aby sa zabránilo ničeniu. 

2. Ak je prístroj veľmi špinavý, môžete použiť vlhkú handru so saponátom. Nikdy nepoužívajte benzín alebo iné 

horľavé látky. 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE správnu likvidáciu prístroja podľa smernice ES 2002/96/ES. 

 

Na konci svojej životnosti nesmie byť výrobok likvidovaný ako komunálny odpad. 

Musí byť prijatý zvláštnym zberným strediskom pre odpad alebo späť predajcom, ktorý poskytuje túto službu. 

Správna likvidácia spotrebiče pre domácnosť zabráni možným negatívnym dopadom na životné prostredie a na zdravie, 

ktoré plynú z nevhodného zaobchádzania s odpadom a zároveň umožňuje recykláciu použitých materiálov. 


