
Návod na horkovzdušný ventilátor 
Před zahájením používání si pečlivě přečtěte celý návod a ujistěte se, že rozumíte všem jeho 
částem. 
 
UPOZORNENÍ: nepoužívejte prodlužovací šňůry, vícenásobné zásuvky a adaptéry, abyste 
zabránili riziku požáru a / nebo úrazu elektrickým proudem. Teplovzdušný ventilátor připojte 
jedině do zásuvky ve zdi. Nepřekrývejte ventilátor ničím. Nepoužívejte v malých místnostech 
v přítomnosti osob, které nejsou samy místnost opustit a není-li zajištěn neustálý dohled. 
 
1. Ujistěte se, že výstupní napětí vaší elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na 

typovém štítku produktu. 
2. Produkt je během používání horký. Dávejte si pozor, aby se pokožka nedotýkala horkých 

částí produktu. Při přesouvání počkejte až produkt vychladne. Držte hořlavé materiály 
jako nábytek polštáře, ložní prádlo, papíry, oblečení, záclony, dřevo nebo plast (včetně 
stěn) minimálně 1 metr od ohřívače. 

3. Dbejte, aby byl produkt zapojen do vertikální nástěnné zásuvky a spodní část produktu 
byla alespoň 20 cm od podlahy (k zajištění dobré ventilace a zabránění riziku). 

4. Velký pozor dávejte při používání s dětmi nebo handicapovanými osobami. 
5. Pokud ohřívač nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. 
6. Pokud produkt jeví známky poruchy nebo je poškozen, nepoužívejte jej. 
7. Nepoužívejte produkt v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu (minimálně 3 

metry). 
8. Před odpojením otočte přepínač do polohy OFF a po vychladnutí vyndejte produkt ze 

zásuvky. 
9. Nevkládejte cizí předměty do žádných částí produktu. 
10. Produkt používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití 

výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranněí 
osob. 

11. Zařízení mohou obsluhovat děti starší 8 let pod dozorem zodpovědné osoby 
12. Nepoužívejte venku, toto zařízení je určené k použití v domácnosti. 
13. Odpovědnost za používání a jeho následky nese výhradně uživatel. 

  



Návod k obsluze 
 
 

1. Zapojte produkt do zásuvky. 
 
 
 

2. Zapněte ohřívač přepnutím spínače ON / OFF na boku zařízení 
do polohy ON. 
 
 
 

3. Nastavte teplotu na digitálním displeji tlačítkem „+“ (zvyšujete 
teplotu) a tlačítkem „-„ (snižuje teplotu). Rozsah nastavení 15-
32 °C. 
 
 

4. Rychlost nastavíte tlačítkem Rychlosti ventilátoru (HH) nebo 
(LL). 
 
 
 

5. Po skončení přepněte spínač ON / OFF do pozice OFF. 
 
 
 

Nastavení časovače 
Teplovzdušný ventilátor má zabudovaný časovač, který přístroj automaticky vypne (O) po 
uplynutí nastaveného casu. 
1. Pokud je produkt zapojen do elektrické sítě a zapnutý (I), 

stiskněte tlačítko časovače, jak je zobrazeno na obrázků. 
2. Opakovaně stiskněte časovač pro nastavení počtu hodin, 

během kterých bude produkt v provozu, než se vypne (O). 
Můžete nastavit 1-12 hodin. 

3. Jakmile nastavíte požadovaný čas, už tlačítko časovače 
nemačkejte. 

 
POZOR: Před zahájením údržby vždy odpojte produkt ze sítě. Do produktu se nesmí dostat 
kapaliny. K čištění nepoužívejte alkohol, benzín, brusné prášky, leštidlo na nábytek ani drsné 
kartáče. Může dojít k poškození. Ohřívač skladujte v suchém a chladném místě. 
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