Leoben
Elektrický krb

10035148 10035149

Poznámka:
Poznámka: Tento výrobok je vhodný len pre
dobre izolované priestory a príležitostné
použitie.
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Vážený zákazník,
Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si
pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby
ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody
spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym
použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k
najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším
informáciám o produkte.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Kód produktu:

10035148, 10035149

Napájanie

220-240 V ~ 50 Hz

Spotreba energie

900-1800 W
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete, skontrolujte či napätie v
elektrickej sieti u Vás doma zodpovedá tomu, ktoré je uvedené na štítku na
zariadení.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo
autorizovaným servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo
nebezpečenstvu.
• Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo od zásuvkou.
• Nábytok, záclony a iné horľavé materiály držte vo vzdialenosti najmenej 1 metra
od zariadenia.
• Zariadenie držte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby obsluhovali toto zariadenie.
• Tento ohrievač je určený len na domáce použitie a nemal by sa používať na
komerčné účely.
• Nepoužívajte výrobok po jeho spadnutí alebo poškodení akýmkoľvek spôsobom.
• Opravy na elektrických zariadeniach môžu byť vykonané iba kvalifikovaným
elektrikárom.
• Nesprávna oprava zariadenia môže viesť poruche a riziku.
• Napájací kábel neveďte pod kobercom a podobne.
• Dbajte na to, aby napájací kábel neprišiel do styku s ostrými hranami a horúcim
povrchom.
• Ohrievač nezakrývajte, aby ste predišli prehriatiu.
• Nepoužívajte ohrievač s naprogramovaným časovačom, diaľkovým ovládaním
alebo iným zariadením ktoré ohrievač automaticky vypne, pretože hrozí
nebezpečenstvo vznietenia ak by bol ohrievač umiestnený nesprávne.
• Tento produkt nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
• Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednom okolí kúpelne, sprchy alebo
bazénu.
• Spotrebič nepoužívajte vonku.
• Nepoužívajte zariadenie ak máte mokré ruky.
• Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti horúcich povrchov.
• Nepoužívajte zariadenie ak bol napájací kábel poškodený.
• Pred čistením zariadenia sa uistite, že bolo odpojené z elektrickej siete a že úplne
vychladlo.
• Zariadenie nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
• Nikdy nepoužívajte doplnky a príslušenstvo ktoré nie je odporučené výrobcom.
Mohlo by to spôsobiť nebezpečenstvo pre používateľa alebo poškodiť zariadenie.
• Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami a/alebo
nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli poučené o zariadení, sú
schopné ho bezpečne obsluhovať a porozumieť nebezpečenstvám, ktoré sú
spojené s používaním tohto zariadenia.
• Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistil, že sa so zariadením nebudú hrať.

Upozornenie!
Riziko popálenia! Niektoré časti tohto produktu sú pri používaní
horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa
musí venovať deťom a zraniteľným osobám.
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INFORMAČNÝ LIST PRODUKTU
Identifikátor (-y) modelu:

10035148, 10035149

Produkt

Symbol

Hodnota

Jednotka

Produkt

Jednotka

Typ tepelného príkonu, iba pre elektrické vykurovacie
telesá

Tepelný výkon
Nominálny tepelný výkon

Pnom

1,8

kW

Manuálne ovládanie teploty pomocou
integrovaného termostatu

Nie je k
dispozícii

Minimálny tepelný výkon
(orientačný)

Pmin

0,9

kW

Manuálne ovládanie teploty pomocou
spätnej väzby izbovej a / alebo vonkajšej
teploty teplotu

Nie je k
dispozícii

Maximálny kontinuálny
výstup tepla

Pmax,c

1,8

kW

Manuálne ovládanie teploty pomocou spätnej
väzby izbovej a / alebo vonkajšej teploty
teplotu

Nie je k
dispozícii

Tepelný výkon s dopomocou ventilátora

Nie je k
dispozícii

Dodatočná spotreba elektrickej energie
Pri nominálnom tepelnom
výkone

elmax

1,8

kW

Typ tepelného výkonu / regulácia teploty miestnosti

pri minimálnom tepelnom
výkone

elmin

0,0

kW

jednostupňový tepelný výkon a
žiadna regulácia teploty miestnosti

Nie

V pohotovostnom režime

elSB

0,0

W

Dva alebo viac manuálnych
stupňov, bez regulácie izbovej
teploty

Nie

s mechanickým termostatom a
regulátorom priestorovej teploty

Áno

s elektronickou reguláciou teploty miestnosti

Nie

elektronická regulácia teploty miestnosti
plus denný časovač

Nie

elektronická regulácia teploty miestnosti
plus týždenný časovač

Nie

Ďalšie možnosti ovládania (viaceré možnosti)

Kontaktné informácie

Ovládanie izbovej teploty s detekciou
pohybu

Nie

Ovládanie izbovej teploty s detekciou
otvorených okien

Nie

s možnosťou diaľkového ovládania

Nie

s ovládaním adaptívneho štartu

Nie

s obmedzovačom času prevádzky

Nie

So senzorom žiarovky

Nie

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.
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PREHĽAD PRODUKT A OVLÁDANIE

Sklenená výplň
Efekt plameňa
Ovládací panel

Ventilačný otvor

Obsluha

Efekt plameňa zap / vyp
Nízky výkon (900 W)
Vysoký výkon (1 800 W)
Regulátor teploty
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ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
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Poznámka: Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky. Pred
čistením počkajte, kým prístroj úplne vychladne.
•
•
•
•
•

Na čistenie vetracích otvorov a mriežok použite vysávač.
Odstráňte prach na vonkajších povrchoch vlhkou (nie mokrou) handričkou.
Nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani abrazívne čistiace prostriedky.
Na prístroj nestriekajte kvapaliny ani ho neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
Nikdy neotvárajte kryt ohrievača.

Uskladnenie
Mimo vykurovacej sezóny uchovávajte zariadenie na bezprašnom mieste. Vložte
ho do pôvodnej škatule. Chráňte kábel zariadenia, aby nedošlo k jeho
poškodeniu.

POKYNY K LIKVIDÁCII
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU 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.

VÝROBCA
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Nemecko
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