IN 257772 M

ROVUS HANDY HEATER
ROVUS PRENOSNÝ OHRIEVAČ
Návod na použitie
Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.
Blahoželáme Vám k nákupu Rovus prenosného ohrievača! Tento bezkáblový elektrický ohrievač poskytuje
rýchle, príjemné teplo takmer kdekoľvek vo Vašej domácnosti. Jednoducho ho zapojte do zásuvky a užívajte si
extra teplo. Dvojrýchlostný ventilátor sa stará o Vaše pohodlie za každých podmienok. Dobre čitateľný
digitálny displej umožňuje nastaviť akúkoľvek teplotu od 15 do 32 °C.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, je pri používaní
elektrických spotrebičov vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane
nasledujúcich:
Pred začatím inštalácie a používania produktu si dôkladne prečítajte celý návod a uistite sa, že
rozumiete všetkým jeho častiam.
NAVRHNUTÉ LEN PRE NÁSTENNÉ ZÁSUVKY
POZOR – niektoré časti produktu sa môžu počas používania veľmi rozhorúčiť a spôsobiť
popáleniny. Obzvlášť veľkú pozornosť tomu venujte v prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
UPOZORNENIA: Nepoužívajte predlžovacie šnúry, viacnásobné zásuvky a adaptéry, aby
ste zabránili riziku požiaru a/alebo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie zapájajte jedine do
zásuvky v stene.
UPOZORNENIA: Aby ste zabránili prehrievaniu, ohrievač ničím neprikrývajte.
UPOZORNENIA: Nepoužívajte ohrievač v malých izbách, keď sa v nich nachádzajú osoby,
ktoré nie sú schopné samé opustiť miestnosť, ak nie je zabezpečený neustály dohľad.
Pred použitím ohrievača si prečítajte všetky pokyny.
1. Skontrolujte, či výstupné napätie vo Vašej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na
typovom štítku spotrebiča.
2. Tento ohrievač je počas prevádzky horúci. Aby ste sa vyhli popáleninám, dávajte si
pozor, aby sa Vaša holá pokožka nedotkla horúceho povrchu. Pri jeho presúvaní
používajte držadlá. Držte horľavé materiály ako nábytok, vankúše, posteľnú bielizeň,
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papiere, oblečenie, drevo alebo plast (vrátane stien) a záclony minimálne 1,0 m od
ohrievača.
3. Dbajte na to, aby bol ohrievač zapojený do vertikálne nástennej zásuvky a aby bolo
okolo oblasti spodného prívodu vzduchu aspoň 20 cm voľného miesta pre
zabezpečenie dobrej ventilácie a zabránenie riziku ohrozenia.
4. Obzvlášť veľký pozor dávajte, ak je akýkoľvek ohrievač používaný deťmi alebo
v blízkosti detí či invalidov a taktiež vždy, keď ho necháte v prevádzke bez dozoru.
5. Vždy, keď ohrievač nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
6. Žiaden spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený kábel, javí známky poruchy, spadol
alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený.
7. Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
Nepoužívajte ho v kúpeľni vo vzdialenosti menej ako 3,0 m (v akomkoľvek smere) od
vane, sprchovej hlavice, vodovodného kohútika a akýchkoľvek nádob s vodou alebo
na miestach, kde by mohol byť ošpliechaný. Uistite sa, že sa ohrievača nemôžu
dotknúť kúpajúce sa osoby. Nepoužívajte ho v práčovniach a podobných priestoroch,
kde by mohlo dôjsť k jeho ošpliechaniu.
8. Neumiestňujte a nespúšťajte zariadenie pod kobercami. Nezakrývajte ho rohožami,
behúňmi a podobne. Kábel uložte mimo frekventovaných plôch, kde nehrozí, že oňho
niekto zakopne.
9. Pre odpojenie ohrievača otočte ovládacím gombíkom do polohy OFF a potom
zariadenie vyberte zo zásuvky. Dávajte si pritom pozor, aby ste sa nedotkli horúcich
častí (napr. kovovej mriežky).
10. Nevkladajte a nedovoľte, aby sa cudzie predmety dostali do žiadnych ventilačných
alebo odsávacích otvorov, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo poškodeniu ohrievača.
11. Aby sa zabránilo možnému požiaru, žiadnym spôsobom nezakrývajte prívody ani
výstupy vzduchu. Nepoužívajte zariadenie na mäkkom povrchu, napríklad na posteli,
kde by mohlo dôjsť k zablokovaniu otvorov.
12. Ohrievač vo vnútri obsahuje horúce a iskriace časti. Nepoužívajte ho na miestach, kde
sa používajú alebo skladujú benzín, farba a horľavé kvapaliny.
13. Zariadenie používajte len spôsobom opísaným v tomto manuáli. Akékoľvek iné
použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom
alebo zranenie osôb.
14. Toto zariadenie môžu zapínať a vypínať deti staršie ako 8 rokov, len ak bolo
umiestnené a namontované vo svojej stanovenej normálnej prevádzkovej polohe a ak
sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo boli poučené ohľadom bezpečného
používania spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú
ohrievač zapájať do siete, regulovať, čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu.
15. Deti mladšie ako 8 rokov držte v dostatočnej vzdialenosti, ak nie sú pod nepretržitým
dohľadom.
POZOR – Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi rozhorúčiť a spôsobiť
popáleniny. Preto je potrebné dávať obzvlášť veľký pozor, najmä v prítomnosti detí
a zraniteľných osôb.
16. Nepoužívajte vonku.
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17. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti.
18. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za
používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.
19. Zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom externého časovača ani
samostatného diaľkového ovládania.
OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM OHRIEVAČOM
TLAČIDLO ZNÍŽENIA
TEPLOTY

TLAČIDLO
ZVÝŠENIA TEPLOTY
DIGITÁLNY DISPLEJ

RÝCHLOSŤ
VENTILÁTORA

ČASOVAČ

SPÍNAČ
ON/OFF
(

)

Čelný pohľad

NÁVOD NA OBSLUHU
1. Zapojte ohrievač do požadovanej
elektrickej zásuvky.

2. Zapnite ohrievač prepnutím
spínača ON/OFF (
) na boku
zariadenia do pozície ON (I).
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3.
Nastavte teplotu na digitálnom displeji –
tlačidlom „+“ ju zvyšujete a tlačidlom „-„
znižujete. Rozsah nastavenia 15-32 °C.

4.
Stlačte tlačidlo rýchlosti ventilátora
a nastavte na digitálnom displeji buď vysokú
(HH) alebo nízku (LL) rýchlosť.

5.
Po skončení prepnite spínač ON/OFF
( ) do pozície OFF (O) a odpojte ohrievač
z elektrickej zásuvky. Uskladnite ho na
chladnom, suchom mieste až do ďalšieho
použitia.

NASTAVENIE ČASOVAČA
Rovus prenosný ohrievač má zabudovaný časovač, ktorý
prístroj automaticky vypne (O) po uplynutí nastaveného
času.
1. Kým je ohrievač zapojený do siete a zapnutý (I),
stlačte tlačidlo časovača, ako je zobrazené na
obrázku.
2. Opakovane stláčajte časovač pre nastavenie počtu hodín, počas ktorých
bude ohrievač v prevádzke, než sa vypne (O). Môžete si navoliť 1-12
hodín.
3. Len čo ste nastavili požadovaný čas, už viac tlačidlo časovača
nestláčajte.
4. Na zastavenie časovača prenosný ohrievač vypnite (O).
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
POZOR: Pred zahájením akejkoľvek údržby odpojte ohrievač zo siete a nechajte
ho úplne vychladnúť.
Vyčistite utrením vonkajšieho povrchu neabrazívnou, vlhkou handričkou.
V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok. Osušte mäkkou utierkou.
DO OHRIEVAČA SA NESMIE DOSTAŤ TEKUTINA
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Na čistenie ohrievača nepoužívajte alkohol, benzín, brúsne prášky, leštidlo na
nábytok ani drsné kefy. Mohlo by dôjsť k poškodeniu jeho krytu.
Neponárajte Rovus prenosný ohrievač do vody.
Pred použitím počkajte, kým zariadenie úplne vychladne.
Keď ohrievač nepoužívajte, skladujte ho na suchom, chladnom mieste.
LIKVIDÁCIA ŠETRNÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
Aj Vy môžete pomáhať chrániť životné prostredie!
Dodržiavajte Vaše miestne predpisy:
Nefunkčné elektronické spotrebiče odovzdajte do vhodného centra
likvidácie odpadu.
ROVUS HANDY HEATER
Model č.: HEAT-MC4
Napätie: 220-240V
Frekvencia: 50/60 Hz
Výkon: 370W
Vyrobené v Číne.

Rovus je registrovanou ochrannou známkou Top Shop International S.A.
Dátum výroby a sériové číslo nájdete na výrobku.
Ru dovozca: ООО «Студио Модерна» Москва, Перерва 11, стр 23 109651
Vlastník ochrannej známky / dovozca do EÚ / distribútor pre Studio Moderna: TOP
SHOP International S.A., Via Ferruccio Pelli 13, 1900 Lugano, Švajčiarsko

TOP SHOP
STUDIO MODERNA s.r.o.
Košická 49
Bratislava 821 08
www.topshop.sk
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