
 

 
 

 

 

 

 

Konvektorový ohrievač 2000W s 
časovačom 

 

Kód tovaru: 101406 
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INŠTRUKCIE 

 

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo 

riziku poranenia resp. poškodenie produktu. 

 

Len na domáce použitie, nie na komerčné účely! 

 

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na 

prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte  tento produkt niekomu 

inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod. 

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. 

Nebezpečenstvo udusenia! 

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek 

starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa 

počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. 

Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie. 

 

ÚČEL POUŽITIA 

Konvektor sa používa na ohrev vzduchu v miestnosti. Funkcia ohrevu 

má 3 úrovne 750 W, 1250 W, 2000 W. Spotrebič môže byť v prevádzke 

len so sieťovým napätím 220-240 V/AC, 50-60 Hz. Spotrebič sa dá 

 

Len na domáce a komerčné použitie! 
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voľne umiestniť. Tento výrobok je určený pre dobre izolované 

miestnosti alebo na príležitostné použitie. 

Výrobok používajte len na určený účel. Za všetky spôsobené škody v 

dôsledku nesprávneho používania výrobca nenesie žiadnu 

zodpovednosť. Akékoľvek úpravy výrobku môžu mať negatívny vplyv 

na bezpečnosť, spôsobiť riziko a rušia platnosť záruky. 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické spotrebiče 

UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a 

pokyny. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok 

úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. 

Pred použitím skontrolujte, či sa napätie zdroja napájania zhoduje so 

špecifikáciami na typovom štítku zariadenia. Vyhýbajte sa 

neúmyselnému uvedeniu do prevádzky.. 

 

Pripojovacia zástrčka elektrického spotrebiča musí byť kompatibilná so  

zásuvkou. Zástrčka sa nesmie nijako meniť.  Nepoužívajte žiadne 

adaptéry zástrčky spolu s uzemnenými elektrickými spotrebičmi. 

Nemodifikované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu 

elektrickým prúdom. Udržujte elektrické spotrebiče mimo dažďa alebo 

vlhkosti. Preniknutie vody do elektrospotrebiča zvyšuje riziko úrazu 

elektrickým prúdom. 
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Nepracujte s prístrojom v potenciálne výbušnom prostredí, v ktorom 

sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo iné látky,  ani v prašnom 

prostredí. Elektrické spotrebiče vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť 

prach alebo výpary. 

Nepoužívajte kábel na prenášanie spotrebiča, na jeho zavesenie alebo 

vytiahnutie zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom, ostrými 

hranami alebo pohyblivými časťami spotrebiča. 

 

Nestláčajte kábel napríklad jeho silným ohnutím alebo valcovaním 

niečoho ťažkého po ňom. Poškodená alebo zamotané káble zvyšujú 

riziko úrazu elektrickým prúdom.  

Zástrčky nikdy nemôžu byť zasúvané alebo vyťahované mokrými 

rukami.  

Nepoužívajte spotrebič, ktorého zapínač/vypínač je chybný. Spotrebič, 

ktorý sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí sa opraviť. 

UPOZORNENIE: Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť 

výrobca, jeho zákaznícke centrum, alebo podobne kvalifikovaná 

osoba, aby ste sa vyhli rizikám. 

 

Bezpečnostné pokyny špecifické pre daný výrobok 

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie osoby s 

obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 

alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú dostatočným 

spôsobom poučené o používaní spotrebiča a rozumejú rizikám. 
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Deti sa nemôžu hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nemôžu robiť 

deti bez dozoru. 

Deti mladšie ako 3 roky by sa mali zdržiavať ďalej, pokiaľ  nie sú pod 

dozorom. 

Nikdy ohrievač vzduchu nezakrývajte. Uistite sa, že je k dispozícii 

dostatočná vzdialenosť k objektom,  

aby ste nebránili cirkulácii vzduchu. Existuje riziko požiaru. 

 

UPOZORNENIE: Aby ste zabránili prehriatiu, nezakrývajte ohrievač. 

Je bežné, že spotrebič pri prvom uvedení do prevádzky, vydáva hluk. 

Ohrievač by mal byť vždy vo vzpriamenej polohe. 

 

UPOZORNENIE: Neumiestňujte spotrebič priamo pod zásuvkou. 

Ohrievač nikdy neumiestňujte v blízkosti horľavých materiálov. Mal by 

byť dodržaný minimálny odstup 50 m od steny, nábytku atď. 

Kábel neumiestňujte na spotrebič ani vtedy, keď sa nepoužíva. 

Nevkladajte žiadne predmety do otvorov ohrievača. Spotrebič nikdy 

nepoužívajte bez dozoru. 

 

Pozor! Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy 

alebo bazéna. Prístroj sa môže používať len v suchom prostredí, 

neponárajte spotrebič do vody. 

V žiadnom prípade neotvárajte kryt spotrebiča, keď je pod napätím. 
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UPOZORNENIE: Výrobok môže byť veľmi horúci  a môže spôsobiť 

popáleniny. Osobitú pozornosť je potrebné venovať deťom a 

zraniteľným osobám, ak sú prítomné.  

 

Nepoužívajte spotrebič v spojení so samostatným časovačom, so 

samostatným systémom diaľkového ovládania alebo inými 

zariadeniami, ktoré prístroj automaticky zapínajú. V takom prípade 

hrozí riziko požiaru, ak je prístroj zakrytý alebo nesprávne umiestnený. 

 

Ak sa nedá predpokladať, že prevádzka bez rizika je možná, treba 

prístroj odstaviť a zabezpečiť proti neúmyselnému zapnutiu. 

Dá sa predpokladať, že bezpečná prevádzka už nie je možná, ak prístroj 

vykazuje viditeľné poškodenie, nefunguje, ako aj po dlhšom uskladnení 

v nepriaznivých pomeroch alebo po náročnej preprave. 

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič len zapnúť/vypnúť, keď 

je umiestnený alebo nainštalovaný v normálnej prevádzkovej polohe a 

sú pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča a dokážu 

pochopiť riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, 

nastavovať a čistiť alebo vykonávať údržbu. 

 

Uvedenie do prevádzky 

Pred uvedením do prevádzky MUSÍ byť namontovaný podstavec. Inak 

sa prístroj nemôže používať. 

 

Montáž nožičiek na ohrievači (pre prenosnú prevádzku): 
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Pred použitím ohrievača musia byť namontované nožičky (nožičky sú 

uložené samostatne v škatuli). Tieto sa pripájajú k ohrievaču zospodu 

pomocou 4 samorezných skrutiek. Dbajte na to, aby boli správne 

umiestnené v koncovkách spodnej časti bočného panelu. 

 

OBSLUHA 

Vyberte vhodné miesto pre ohrievač s ventilátorom. Venujte prosím 

pozornosť vyššie uvedeným bezpečnostným pokynom. Zasuňte 

zástrčku do vhodnej zásuvky. Otočte gombíkom termostatu v smere 

hodinových ručičiek do polohy maximálneho nastavenia. Zapnite 

vykurovacie články pomocou prepínača na bočnom paneli. Vypínač sa 

rozsvieti hneď, ako sú vykurovacie články zapnuté. Pre dosiahnutie 

maximálneho výkonu musia byť zapnuté oba prepínače. Keď sa 

dosiahne požadovaná izbová teplota, treba otočiť gombíkom 

termostatu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neozve kliknutie, 

ktorým sa dosiahne vypnutie termostatu.  

Osvetlenie prepínačov zhasne. Termostat bude teraz udržiavať teplotu 

v miestnosti automatickým zapínaním a vypínaním procesu. 

  

1. Prepínač 1 

2. Prepínač 2 

3. Termostat 

 

Tento model je navyše vybavený 24-hodinovým časovačom. 
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Tento časovač má celkovo 96 segmentov pre úplný obeh, čo 

zodpovedá 15 minútam na segment. Pomocou časovača je možné 

nastaviť čas a trvanie v rámci 24 h cyklu, v ktorom sa má ohrievač 

zapnúť. 

 

Prevádzka časovača 

V strednej časti má časovač posuvný prepínač s 3 polohami. V strednej 

polohe (označenej symbolom 

hodín) časovač zapne prípadne vypne vykurovacie telesá podľa 

prednastavených časových segmentov (nastavenie časovača je 

popísané nižšie). 

V polohe označenej "I" je časovač obídený. Časovač naďalej beží, ale 

vykurovanie je nepretržite napájané prúdom. To má za následok, že 

vykurovacie telesá sú v prevádzke po celý čas, ak je to potrebné. 

V polohe "O" bude časovač pokračovať v činnosti, ale vykurovanie nie 

je napájané prúdom. 

 

Nastavenie časovača 

Skontrolujte, či je posuvný prepínač časovača v strednej polohe so 

symbolom hodín. 

Otočte vonkajší krúžok v smere hodinových ručičiek, kým šípka nebude 

zodpovedať aktuálnemu času. 

 Ak sa napríklad časovač nastaví na 20:00, vonkajší krúžok sa otáča, 

kým sa číslo 20 nezhoduje so šípkou. Nastavte pracovný čas ohrievača 

vytiahnutím príslušných segmentov na vonkajšom krúžku. 
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Po nastavení sa ohrievač zapína každý deň v nastavenom čase.  

Poznámka: Zástrčka ohrievača musí byť vždy pripojená k elektrickej 

sieti a ističe musia byť zapnuté, Okrem toho musí byť termostat 

vhodne nastavený, aby sa zabezpečilo, že sa jednotka zapne. 

Ak chcete, aby ohrievač fungoval stále, posuvný prepínač musí v 

polohe "I". 

Ak je potrebné neskôr zmeniť režim časovača, musí byť prepínač 

presunutý do strednej polohy so symbolom hodín. 

Upozornenie: Je potrebné dbať na to, že ohrievač sa môže zapnúť v 

nepozorovaných situáciách, keď je v režime časovača. 

 

Scheibenschalter = prepínač diskov 

Pfeil = šípka 

Segment = segment 

 

Údržba a starostlivosť 

Pred vykonaním údržby alebo kontroly vždy odpojte prístroj od 

elektrickej siete. 

Počkajte, kým nevychladne na normálnu teplotu.  

Skontrolujte všetky diely, či nevykazujú známky opotrebovania. Ak sa 

zistia nejaké nedostatky,  

nepokračujte v jeho používaní. Nechajte ich vymeniť u odborníka len 

za originálne náhradné diely podľa pokynov výrobcu. 
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Nedostatočná starostlivosť a údržba môže poškodiť spotrebič a môže 

dôjsť k nebezpečným situáciám. 

Pravidelná údržba prispieva k bezpečnosti výrobku a zvyšuje jeho 

životnosť. 

Vyčistite vetracie mriežky v hornej a dolnej časti mäkkým štetcom. 

Obal by sa mal utrieť mäkkou, suchou handričkou. V prípade 

silnejšieho znečistenia použite mierne vlhkú handričku. 

Nepoužívajte čistiace alebo pracie prostriedky obsahujúce 

rozpúšťadlá, napr. bieliace prostriedky môžu výrobok poškodiť. 

 

Technické údaje: 

Model DBHK011/DBHK002 

Menovité napätie/ frekvencia 220V-240V~, 50 / 60Hz 

Menovitý príkon 1800-2000W 

  

 

 


