ROVUS OSOBNÝ OHRIEVAČ
Model č.: H03
NÁVOD NA POUŽITIE
Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.

UPOZORNENIA
POZOR – Časti zariadenia sa pri prevádzke môžu veľmi rozhorúčiť a spôsobiť pri
dotyku popáleniny.
V prítomnosti detí alebo zraniteľných osôb je treba byť mimoriadne pozorný.
1. Zariadenie je určené na prídavné vykurovanie vo vnútri budov.
2. Toto zariadenie je určené na dobre izolované miestnosti, alebo len na občasné
použitie.
3. Ohrievač je určený na domáce, suché použitie vo vnútornom prostredí.
4. Spotrebič používajte len spôsobom opísaným v tomto návode. Akékoľvek iné
použitie je považované za nevhodné.
5. Zariadenie v prevádzke ničím neprikrývajte, aby ste predišli prehriatiu.
6. Keď ohrievač nepoužívate, nemal by byť zapnutý ani zapojený do elektrickej
siete.
7. Pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad, nesmie byť ohrievač používaný v
malých miestnostiach v prítomnosti ľudí, ktorí nie sú schopní sami opustiť izbu.
8. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať a vypínať len za
podmienky, že bol správne umiestnený a nainštalovaný do správnej prevádzkovej
polohy, a že sú pod dohľadom dospelej osoby a boli poučené ohľadom bezpečného
používania spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú
ohrievač zapájať do siete, regulovať, čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
9. Zariadenie nie je určené na prevádzku prostredníctvom externého časovača ani
žiadneho systému diaľkového ovládania (s výnimkou pribaleného ovládača).
10. Tento ohrievač nepoužívajte v miestnostiach, kde sa nachádza vaňa, sprcha,
bazén, alebo je v nich vysoká vlhkosť.
11. Pred čistením je potrebné ohrievač odpojiť z elektrickej siete.
12. Ak je zariadenie poškodené, môže ho vymeniť len kvalifikovaný elektrotechnik
alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
13. Používajte a skladujte len v zatvorených miestnostiach.
14. Do vetracích a výfukových otvorov nevkladajte žiadne cudzie predmety, pretože
to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie zariadenia.
15. Nepoužívajte ohrievač na mäkkých povrchoch, ako je posteľ, kde by mohlo dôjsť
k zablokovaniu jeho otvorov.
16. Spotrebič používajte len vo vertikálnej pozícii.
17. Neopierajte ohrievač o žiadnu stenu ani roh, aby bol zaistený neustály prísun a
prúdenie vzduchu.
18. Ohrievač nikdy neponárajte do vody ani do žiadnych iných tekutín a dávajte
pozor, aby nenavlhol!

19. Keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy sa ho nedotýkajte vlhkými
rukami.
20. Nebezpečenstvo chemického popálenia kyselinou v batérii!
21. Batérie môžu byť pri prehltnutí život ohrozujúce. Preto ich spolu s produktom
skladujte mimo dosahu detí a zvierat. Pri prehltnutí batérie urýchlene vyhľadajte
lekársku pomoc.
22. V prípade unikajúcej tekutiny z batérie nedovoľte, aby sa kyselina z batérie
dostala do kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade potreby použite
ochranné rukavice. Pri kontakte očí s kyselinou z batérie okamžite postihnutú
oblasť vypláchnite veľkým množstvom čistej vody a čo najskôr vyhľadajte lekára.
23. Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach, kde sa nachádzajú ľahko zápalné,
jedovaté alebo výbušné látky.
24. Nepoužívajte ohrievač v blízkosti veľmi horľavých materiálov (záclon, textílií,
atď.).
25. Nepoužívajte ohrievač s predlžovacím káblom ani vo viacnásobných zásuvkách.
26. V prípade požiaru: Nehaste vodou! Uduste plamene ohňovzdornou dekou alebo
pomocou vhodného hasiaceho prístroja.
27. Je možné, že na začiatku používania budete cítiť mierny zápach, kým spotrebič
nedosiahne svoju tepelnú stabilitu.
28. Pred vložením batérie sa uistite, že sú jej kontakty a kontakty na diaľkovom
ovládači čisté; v prípade potreby ich vyčistite.
29. Používajte len typ batérie špecifikovaný v technických údajoch (3 V, CR2025).
30. Pri výmene batérie sa uistite, že ste dodržali správnu polaritu (+ / –).
31. Vyberte batériu, ak je vybitá, alebo ak ovládač nebudete dlhší čas používať.
Týmto spôsobom sa vyhnete poškodeniu spôsobenú pretekaním.
32. Pretekajúcu batériu okamžite vyberte a pred vložením novej vyčistite kontakty.
33. Vybité batérie sa nesmú žiadnym spôsobom dobíjať či reaktivovať, rozoberať,
vyhadzovať do ohňa, ponárať do tekutín ani skratovať.
34. Zariadenie zapájajte výlučne do zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorá je
správne nainštalovaná a zodpovedá technickým údajom ohrievača. Zásuvka
musí byť po zapojení ľahko dostupná, aby sa v prípade potreby dalo pripojenie
do siete rýchlo izolovať.
35. Pred búrkou alebo keď sa počas prevádzky vyskytne porucha, odpojte zástrčku
zo siete.
36. Chráňte spotrebič pred otvoreným ohňom, teplotami pod nulou,
pretrvávajúcou vlhkosťou, vlhkým prostredím a pred nárazmi.
37. O žiadnu opravu ani úpravu sa nepokúšajte svojpomocne. Zabezpečte, aby
všetky opravy vykonával výlučne kvalifikovaný, odborne spôsobilý technik.
ČASTI PRODUKTU
Uistite sa, že ste dostali všetky komponenty produktu, a skontrolujte ich, či sa pri preprave nepoškodili. Ak je zariadenie poškodené,
nepoužívajte ho (!), ale kontaktujte autorizované servisné centrum.
1. Sieťová zástrčka
2. Vypínač
3. Ovládací panel s displejom
4. Kryt ohrievača
OVLÁDACÍ PANEL

1.
2.
3.
4.
5.

Tlačidlo zvýšenia času prevádzky alebo teploty
Displej
Tlačidlo časovača
Tlačidlo rýchlosti
Tlačidlo zníženia času prevádzky alebo teploty

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1. Vypínač
2. Zvýšenie času prevádzky alebo teploty
3. Zníženie času prevádzky alebo teploty
4. Tlačidlo rýchlosti
5. Časovač
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Nikdy neodstraňujte typový štítok ani žiadne prípadné varovania!
2. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetok obalový materiál a štítky, ktoré by sa mohli nachádzať na ohrievači (s výnimkou
typového štítku a bezpečnostných upozornení!) a slúžia na ochranu pri preprave alebo na reklamné účely.
Výmena batérií v diaľkovom ovládači
1. Priehradka na batérie sa nachádza na užšej strane ovládača. Vyberte ju, ako je zobrazené na obrázku 4 (stlačte a vytiahnite).
2. Vytiahnite prázdnu batériu a vložte novú (3V, typ CR2025). Kladný terminál musí smerovať nahor.
3. Zasuňte priehradku celú naspäť do ovládača. Musí počuteľne a viditeľne zacvaknúť na svoje miesto (kliknutie).
POUŽITIE
1. Ohrievač sa môže používať v nástenných zásuvkách len vo vertikálnej polohe, nikdy nie v horizontálnej (ležiac).
2. Zariadenie je vybavené ochranou pred prehriatím; ak sa ohrievač príliš zahreje, automaticky sa vypne. V takom prípade prepnite
vypínač do pozície 0. Skôr než prístroj vyberiete zo zásuvky, nechajte ho vychladnúť. Po cca 10-15 minútach bude pripravený na
opätovné použitie.
3. Ohrievač možno ovládať buď tlačidlami na jeho tele, alebo prostredníctvom diaľkového ovládača.
4. Zástrčku zapájajte len do správne nainštalovanej, ľahko dostupnej sieťovej zásuvky.
5. Ak chcete prístroj zapnúť, zatlačte vypínač do pozície I. Na displeji sa rozsvieti číslo “25” (25 °C) a začne sa vyhrievanie (pri vysokej
rýchlosti ventilátora).
6. Požadovanú teplotu (15 – 32 °C) si môžete nastaviť pomocou tlačidla nastavenia teploty. Zvolená teplota je nastavená, keď číslo
na displeji prestane blikať.
7. Regulátorom rýchlosti si viete nastaviť rýchlosť ventilátora ohrievača:

HH – vysoká rýchlosť

LL – nízka rýchlosť
8. Po dosiahnutí predvolenej teploty zariadenie automaticky zastaví ohrev. Len čo teplota prostredia klesne, ohrievač sa automaticky
spustí. Takto bude pracovať po celý čas, kým bude zapnutý.
9. Pre vypnutie ohrievača prepnite vypínač do pozície 0.
10. Zariadenie môžete prepnúť do pohotovostného režimu použitím vypínača na diaľkovom ovládači. Len čo ho stlačíte, trikrát blikne
symbol “– –” a potom ostane svietiť. Proces vyhrievania je zastavený.
11. Pred opätovné zapnutie prístroja stlačte vypínač na diaľkovom ovládači, alebo akékoľvek tlačidlo na samotnom ohrievači. Na
displeji sa zobrazí naposledy nastavená teplota a opäť sa spustí vyhrievanie.
12. Po skončení používania nechajte spotrebič vychladnúť a potom ho odpojte z elektrickej siete.
NASTAVENIE ČASOVAČA
Dobu prevádzky môžete nastaviť od 1 do 12 hodín. Po uplynutí prednastavenej doby sa zariadenie automaticky vypne.
1. Zapnite ohrievač (pozrite kapitolu “Použitie”).
2. Stlačte tlačidlo časovača. Na displeji sa rozbliká “0”. Teraz môžete predĺžiť dobu prevádzky stláčaním tlačidla +, alebo ju skrátiť
tlačidlom –.
3. Keď sa už na displeji nezobrazuje prevádzková doba, môžete podobným spôsobom nastaviť teplotu a rýchlosť ventilátora
ohrievača (pozrite pokyny vyššie). Potom bude displej prepínať medzi prednastaveným prevádzkovým časom a teplotou.
4. Po uplynutí prednastavenej prevádzkovej doby sa ohrievač automaticky vypne.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. Na čistenie ohrievača nepoužívajte žieravé ani abrazívne prostriedky. Mohli by poškodiť jeho povrch.
2. V prípade potreby utrite telo zariadenia jemne navlhčenou handričkou.
3. Keď spotrebič nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste mimo dosahu detí a zvierat.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak zariadenie nefunguje správne, vždy najprv skontrolujte, či problém nedokážete odstrániť sami. Ak sa problém nedá vyriešiť pomocou
uvedených krokov, kontaktujte autorizované servisné centrum.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte o svojpomocnú opravu elektrického spotrebiča!
Pokiaľ zariadenie nefunguje:
1. Je zástrčka správne zapojená do siete? Skontrolujte jej zapojenie a v prípade potreby ho upravte.
2. Nie je zásuvka poškodená/chybná? Skúste inú zásuvku.
3. Skontrolujte poistku sieťového pripojenia.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Produkt musí byť počas prepravy a pri skladovaní v suchu a nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Prevádzková teplota a vlhkosť: -5 °C – 40 °C, relatívna vlhkosť 10-90%
Skladovacia teplota a vlhkosť: -10 °C – 40 °C, až do 95% relatívnej vlhkosti
Životnosť: jeden rok









Názov výrobku: ROVUS OSOBNÝ OHRIEVAČ / Model č.: H03/ ID: 110014927
Napätie: 220- 240 V~/ Frekvencia: 50-60 Hz/ Výkon: 500W
IR diaľkové ovládanie funguje na 1x CR2025 batériu (je súčasťou balenia)
Krajina pôvodu: Čína
RU dovozca: Дистрибьютор: ООО Студио Модерна, 109651, Москва ул. Перерва д. 11, стр.23
Vlastník ochrannej známky / Dovozca do EÚ / Distribútor pre Studio Moderna: Top Shop International S.A., Via Ferruccio Pelli 13,
6900 Lugano, Švajčiarsko
Dátum výroby a sériové číslo nájdete na výrobku.
ROVUS je registrovanou ochrannou známkou Top Shop International S.A.

Symboly: CE, WEEE, EAC, Trieda ochrany II

