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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. 

• Prístroj nepoužívajte, kým nie je bezpečne nastavený, ako je to popísané v tejto príručke.
• Pred pripojením prístroja k elektrickej energie skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku 
zodpovedá údaju v miestnej sieti.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný technik, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu.
• Prístroj nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.
• Umiestnite nábytok, záclony a iný horľavý materiál aspoň 1 meter od prístroja.
• Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
• Nenechávajte prístroj bez dozoru počas pripojenia k elektrickej sieti.
• Uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte im, aby používali prístroj.
• Prístroj je určený len na domáce použitie a nemal by sa používať na priemyselné účely.
• Nepoužívajte prístroj po poruche alebo po spadnutí alebo poškodení.
• Opravy elektrických zariadení by mal vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
• Nesprávne opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
• Neukladajte sieťový kábel pod koberec, pokrývku a pod.
• Nedovoľte, aby sieťový kábel visel nad ostrými hranami alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi 
povrchmi.

UPOZORNENIE: Nezakrývajte ohrievač, aby ste predišli prehriatiu.

• Nepoužívajte prístroj s programovacím zariadením, časovačom, samostatným systémom 
diaľkového ovládania alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky zapína ohrievač, 
pretože existuje riziko požiaru, ak je prístroj pokrytý alebo umiestnený nesprávne.
• Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do inej tekutiny. 
• Nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazénu.
• Prístroj nepoužívajte vonku.
• Nepoužívajte v prípade, že máte mokré ruky.
• Prístroj nikdy nepoužívajte na horúcich plochách alebo v ich blízkosti.
• Nepoužívajte prístroj s poškodeným káblom.
• Pred čistením prístroja sa uistite, že je odpojený od napájania a že je úplne vychladený.
• Nečistite prístroj brúsnymi chemikáliami.
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča alebo neposkytuje výrobca. Mohlo by to 
spôsobiť nebezpečenstvo pre užívateľa alebo poškodenie prístroja.
• Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod 
dozorom alebo inštruktážou o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Dieťa by malo byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebude hrať.
• Nezdvíhajte prístroj predným panelom.
• Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod zásuvkou.
• Hornú časť ohrievača udržiavajte minimálne 1000 mm od stropu alebo iných predmetov pre 
optimálne tepelné vetranie.

UPOZORNENIE: Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na kontrolu izbovej teploty. 
Nepoužívajte prístroj v malých miestnostiach, ak sú v nej osoby, ktoré nie sú schopné opustiť 
miestnosť samostatne, pokiaľ nie je zabezpečený stály dohľad.
• Nenechajte deti mladšie ako 3 roky pri prístroji samé, pokiaľ ich nepretržite nekontroluje.
• Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapnúť/vypnúť iba za predpokladu, že boli 
umiestnené alebo inštalované v určenej normálnej prevádzkovej polohe a dostali dohľad alebo 
pokyny týkajúce sa používania prístroja bezpečným spôsobom a pochopili súvisiace riziká. Deti vo 
veku od 3 rokov do 8 rokov nesmú zapojiť, regulovať a čistiť prístroj ani vykonávať údržbu.

UPOZORNENIE - Niektoré časti prístroja môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitná 
pozornosť sa musí venovať deťom a zraniteľným osobám.
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• Prístroj môžu používať deti od veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo 
inštrukcie o používaní prístroja bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvám.
• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

POPIS
Elektrický ohrievač zaisťuje trvalé príjemné teplo a poskytuje úplné potešenie z dreva bez 
akýchkoľvek problémov.

1) Kryt ovládacieho panela
2) Spínač na prispôsobenie ohňa
3) Termostat
4) Spínače
  a. Ventilátor (bez vykurovania)
  b. Teplo 900 W
  c. Teplo 900 W
  d. Oheň

Návod na obsluhu
Vložte zástrčku do zásuvky.

Funkcie

• Odstráňte kryt ovládacieho panela (1)
• Vyberte požadovanú funkciu:
  - Oheň (4d)
  - Ventilátor (4a) (bez vykurovania)
  - Polovičný výkon 900 W (4a + 4b)
  - Plný výkon 1800 W (4a + 4b + 4c)
  - Teplo a oheň (4a + 4b + 4c + 4d)
• Funkcia ventilátora je potrebná na aktiváciu funkcií tepla. Bez ventilátora sa vykurovanie 
nemôže spustiť.
• Upravte silu ohňa otáčaním Spínača na prispôsobenie ohňa (2) v smere hodinových ručičiek 
do požadovanej intenzity.
• Nastavenie trvalej teploty:
  - Otočte termostat (3) v smere hodinových ručičiek do najvyššieho bodu.
  - Keď sa teplota v miestnosti zvýši na požadovanú úroveň, otočte spínačom (3) v proti smeru 
hodinových ručičiek k bodu zlomu a udržiavajte polohu spínača.
  - Funkcia môže udržiavať potrebnú teplotu v miestnosti a tiež šetriť energiu.

1

3 4a4b 4c 4d 2
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Svetelná výmena (vid. nasledujúci obrázok)

• Uvoľnite tri skrutky na prednej strane ohniska.
• Zdvihnite dekoráciu ohniska (drevo). Dve žiarovky sú umiestnené pod palivovým lôžkom.
• Vymeňte žiarovky na 25 W typ.
• Pre opätovné zostavenie postupujte podľa predchádzajúcich pokynov v opačnom poradí.

Údržba

• Pred čistením alebo údržbou vypnite a odpojte prístroj. Uistite sa, že je dokonale ochladený.
• Na odstránenie prachu utrite prístroj handrou.
• Nikdy nepoužívajte brúsne látky ani čistiace prostriedky.
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Montáž nohy
Prístroj je dodávaný s odstránenými nohami, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy. Pri 
montáži nôh postupujte podľa týchto pokynov:

Krok 1 krok 2

Odstráňte nohu z obalu, umiestnite a 
vyrovnajte otvory v nohe s otvormi na spodnej 
strane základu sporáku. Opakujte vyššie 
uvedené pre ostatné tri nohy.

Pomocou skrutkovača zabezpečte nohu 
pomocou troch dodaných skrutiek (skrutky sú 
zabalené pri návode). Opakujte vyššie uvedené 
pre ostatné tri nohy.

Krok 3 Krok 4

Takto vypadá noha, keď je správne pripevnená. Takto bude vyzerať sporák, keď budú všetky 
štyri nohy na mieste.
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Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19 /EÚ tento symbol na výrobku alebo 
na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe 
smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku 
pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre 
detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad 
alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 

Výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernicu EÚ 2006/66/EK nemožno likvidovať spolu s 
bežným domovým odpadom. Preštudujte si pravidlá Vašej krajiny týkajúce sa separovaného zberu 
batérií. Správna likvidácia batérií pomáha znižovať negatívne následky na životné prostredie a 
ľudské zdravie.

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, 
Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými  európskymi 
smernicami:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EC (ErP)




