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Děkujeme, že jste si zakoupili tento 2000W teplovzdušný ventilátor. Před 
uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a 
bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí 
být vždy přiložen k přístroji. 
 
 



 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Čtěte pozorn ě a uschovejte pro budoucí pot řebu! 
Varování:  Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu 
nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. 
Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného 
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být 
zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. 
Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným 
používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části 
zařízení. Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým 
proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy 
dodržována základní opatření, včetně těch následujících: 
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na 
štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být 
instalována podle platných bezpečnostních předpisů. 
2. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je přívodní kabel poškozen. 
Veškeré opravy v četně vým ěny napájecího p řívodu sv ěřte 
odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty za řízení, 
hrozí nebezpe čí úrazu elektrickým proudem! 
3. Chraňte přístroj před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, 
aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem. 
4. Výrobek je určen pouze k domácímu použití! Nepoužívejte 
teplovzdušný ventilátor venku nebo ve vlhkém prostředí ani se 
nedotýkejte přívodního kabelu nebo přístroje mokrýma rukama. Hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte teplovzdušný ventilátor v 
blízkosti dětí! 
6. Nepoužívejte teplovzdušný ventilátor v blízkosti nebo pod vznětlivými 
předměty, např. v blízkosti záclon. Teplota povrchů v blízkosti 
teplovzdušného ventilátoru může být během jeho chodu vyšší než 
obvykle. Teplovzdušný ventilátor umístěte mimo dosah ostatních 
předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k 
jeho správné činnosti. Otvor teplovzdušného ventilátoru nikdy 
nezakrývejte! 
7. Nepoužívejte tento teplovzdušný ventilátor s programátorem, časovým 
spínačem, samostatným systémem dálkového ovládání nebo s 
jakýmkoliv jiným zařízením, které automaticky spíná ventilátor, protože 
existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud je ventilátor zakrytý nebo 
nesprávně umístěný. 
8. Nepoužívejte tento ventilátor v bezprostřední blízkosti vany, sprchy 
nebo plaveckého bazénu! 



9. Teplovzdušný ventilátor nikdy nepokládejte na měkké plochy, jako je 
postel, pohovka apod. 
10. Pokud se z přístroje line neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě jej 
odpojte a navštivte s přístrojem servisní středisko. 
11. Přístroj nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice 
napájecího přívodu. Vždy nejprve vypněte teplovzdušný ventilátor 
hlavním vypínačem, poté můžete přívodní kabel vytáhnout ze síťové 
zásuvky! 
12. Doporučujeme nenechávat teplovzdušný ventilátor se zasunutým 
přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte 
přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky 
taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici. 
13. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré 
hrany. 
14. Do otvorů teplovzdušného ventilátoru nestrkejte prsty nebo jiné 
předměty. 
15. Používejte teplovzdušný ventilátor pouze v souladu s pokyny 
uvedenými v tomto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
nesprávným použitím tohoto zařízení. 
16. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž 
fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností 
a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně 
nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití 
spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled 
nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. 
 
Výstraha: Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo. 
Topidlo nesmí být umístěno těsně pod zásuvkou. 
 
Jakoukoliv manipulací s přístrojem v zájmu prevence úrazu elektrickým 
proudem lze provádět pouze tehdy, je-li vypnutý pomocí ovladače 
termostatu, přepínače ohřevu a odpojen od napájení. 
Požadavky na umíst ění: 
Teplovzdušný ventilátor umístěte na rovný povrch, který zaručuje 
dostatečně volný prostor pro správnou funkci odvětrávacích otvorů. Mezi 
přístrojem a okolními p ředměty musí být vzdálenost nejmén ě 90 
cm. 
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ: 
Tento teplovzdušný ventilátor využívá horkovzdušnou technologii s 
možností regulace teploty. Otáčením ovladače výkonu můžete nastavit 
požadovanou úroveň: 
 
Po zapnutí teplovzdušného ventilátoru se rozsvítí červená kontrolka. 



1. Otočte ovladačem termostatu ve směru chodu hodinových ručiček na 
maximum. 
2. Po dosažení požadované teploty v místnosti otáčejte ovladačem 
termostatu proti směru hodinových ručiček, až zazní lehké cvaknutí a 
termostat je nastaven. Teplovzdušný ventilátor se vypne a indikátor 
zhasne. 
3. Přístroj nyní monitoruje takto nastavenou teplotu. Jakmile teplota v 
místnosti klesne, teplovzdušný ventilátor se automaticky zapne a po 
dosažení požadované teploty v místnosti se opět automaticky vypne. 
CZ 
Bezpečnostní tepelná pojistka 
1. Přístroj je také vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která jej v 
případě přehřátí automaticky vypne. 
2. Při přehřátí teplovzdušný ventilátor odpojte z elektrické zásuvky a 
nechte alespoň 10 minut zchladnout. Pak můžete přístroj opět zapojit do 
zásuvky a znovu zapnout. 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Před čištěním vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a počkejte, až 
přístroj zcela zchladne. Vlhkým hadříkem očistěte vnější povrch 
teplovzdušného ventilátoru. K čištění nepoužívejte ostré předměty 
nebo abrazivní prostředky, mohli byste poškodit povrch přístroje. 
Teplovzdušný ventilátor můžete uložit až po řádném vypnutí, odpojení ze 
síťové zásuvky a po dokonalém vychladnutí. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Jmenovitý příkon:    1000/2000W 
Funkce studený / teplý vzduch  
Plynule regulovatelný termostat 
Tepelná pojistka 
Světelná kontrolka zapnutí 
Jmenovité napětí:    230 V~ 50 Hz 
 
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKON ČENÍ ŽIVOTNOSTI 
Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických 
a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte 
negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace 
materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. 
 
 
 
 Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics. 

Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Zm ěny 
vyhrazeny!  VB/08/11 


