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Návod na použitie 

INFRAŽIARIČ A KONVEKTOR 2v1 
R-8016 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.  
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.  

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
UPOZORNENIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho 

vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky. 
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený 

alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je 
zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 
nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 

• Neveďte kábel pod kobercom, behúne a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta 
prevádzky, aby sa znížilo riziko o jeho zakopnutia. 
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• Spotrebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou. 
• Spotrebič je určený pre externé použitie. Nie je vhodný pre použitie v 

kúpeľniach či blízko bazénov. 
• Spotrebič musí byť umiestnený na rovnom, suchom povrchu a vždy vo 

vzpriamenej polohe. 
• Spotrebič musí byť umiestnený aspoň 1 m od horľavých materiálov, ako sú 

napr. záclony, nábytok, lôžkoviny, oblečenie, papier a pod. 
• Spotrebič je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, 

nedotýkajte sa horúcich povrchov holými rukami. 
• UPOZORNENIE! Na zabránenie prehriatia a tým nebezpečenstvo vzniku 

požiaru konvektor nikdy neprikrývajte. 
• Zabráňte styku spotrebiča s vodou. 
• Nenechávajte zapnutý spotřebič bez dozoru. 
• Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí. 
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POPIS PRÍSTROJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Držadlo pre jednoduchú prepravu 
2. Nastavenie výkonu a teploty 
3. Kolieska 
 
 
ZOSTAVENIE PRÍSTROJA 

• Opatrne obráťte spotrebič hore nohami, aby ste mohli osadiť kolieska. 
• Posuňte dosku koliesok do správnej polohy. 
• Zaistite ju utiahnutím krídlové matice. 
• Spotrebič potom postavte. 
• Vytiahnite kábel z držiaka kábla na zadnej strane. 

 

1 

2 

3 
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POUŽITIE PRÍSTROJA 
• Prepnite konvektor na jedno z nasledujúcich nastavení výkonu: 
• I - nízky vykurovací výkon 
• II - vysoký vykurovací výkon 
• Vrchným ovládačom nastavte intenzitu vykurovania. 

 
POZNÁMKA 

• Toto zariadenie po vypnutí chladne pomaly. Nechajte konvektor vychladnúť, 
než ho budete niekam premiestňovať. Pre jednoduché premiestnenie by sa 
malo používať zabudované držadlo na prenášanie. 

• Prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu. Ak by nastala 
situácia prehriatia, prístroj sa vypne. Nechajte ho vychladnúť a potom ho opäť 
zapnite. 

• Po skončení používania spotrebiča otočte prepínačom výkonu do polohy 
"OFF" (Vypnuté), potom je odpojte od siete. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pre maximálny účinok je dôležité prístroj čistiť pravidelne. 
• Nastavte spínač do polohy OFF/VYPNUTÉ, odpojte a nechajte ho 

vychladnúť. 
• Utrite plochy mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte umývacie prostriedky 

alebo abrazívne prostriedky, môžu poškrabať povrch. 
• Ľahko usadený prach možno odstrániť mäkkou handričkou alebo pomocou 

vysávača. 
• Pred opätovným použitím nechajte povrch prístroja úplne uschnúť. 
• Pokiaľ prístroj nepoužívate, skladujte ho na čistom, suchom a chladnom 

mieste. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220-240 V 
Menovitý kmitočet 50/60 Hz 
Menovitý príkon 2200 W 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú. 


