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Všeobecné bezpečnostné upozornenia

• Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento 
návod na použitie!

•  Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok 
a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!

•  Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o 
profesionálne zariadenie. Nie je určené ako hlavné vyhrievacie teleso. 
Používajte ho len ako doplnkové vyhrievacie teleso.

•  Zariadenie pripojte len do elektrickej sieťovej zásuvky, ktorá je v súlade 
s údajmi na identifikačnom štítku zariadenia.

•  Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, 
zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru 
odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú 
šnúru.

•  Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez 
dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby 
bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné 
stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.

•  Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby 
bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej 
prevádzky zariadenie ihneď odpojiť z elektrickej siete.

•  Zariadenie nepripájajte do elektrickej siete cez predlžovaciu šnúru. Hrozí 
riziko požiaru.

•  Zariadenie nepripájajte do elektrického obvodu, v ktorom už je zapojené iné 
zariadenie s vysokým príkonom. Hrozí riziko skratov a požiaru, prípadne 
výpadkov v sieti.

•  Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte 
akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.

•  Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
•  Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu 

slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými 
predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom. Sieťovú šnúru umiestnite tak, 
aby neprekážala voľnému pohybu a aby nebolo možné zakopnutím o šnúru 
zariadenie zvaliť. Sieťovú šnúru nezakrývajte kobercom a pod. Hrozí riziko 
požiaru.

•  Zariadenie ničím nezakrývajte. Hrozí riziko požiaru.
•  Zariadenie nepoužívajte vonku.
•  Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. 

Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani  
mokrými rukami. Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

•  Zariadenie nepoužívajte v blízkosti bazénov, sprchy ani vane. Hrozí riziko 
úrazu elektrickým prúdom.

•  Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, okamžite odpojte sieťovú šnúru z 
elektrickej siete. Nesiahajte do vody! Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

•  Zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti prostredníctvom časovaných 
spínačov. Hrozí riziko požiaru.

•  Keď je zariadenie v prevádzke, nedotýkajte sa jeho povrchu v blízkosti 
výduchových otvorov. Hrozí riziko popálenia.
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•  Zariadenie neumiestňujte tak, aby došlo k zablokovaniu nasávacích/
výduchových otvorov. Horúci vzduch môže spôsobiť požiar.

•  Zariadenie neumiestňujte priamo pod elektrickú zásuvku. Horúci vzduch 
môže poškodiť sieťovú šnúru aj zásuvku.

•  Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov. Hrozí riziko  
požiaru.

•  Zariadenie umiestite v minimálnej vzdialenosti 1 m od horľavých materiálov, 
ako je napr. drevený nábytok, záclony, koberce a pod. Inak  hrozí riziko 
požiaru.

•  Zariadenie nepoužívajte v garáži, kde je predpoklad výskytu horľavých 
materiálov (pohonné hmoty, riedidlá, farby atď.). V žiadnom prípade 
nepoužívajte zariadenie na ohrev studeného motora automobilu. Hrozí 
riziko požiaru.

•  Pri manipulácii so zariadením chytajte zariadenie za rukoväť určenú na 
tento účel. Inak hrozí riziko popálenia.

•  Spoločnou príčinou prehriatia zariadenia je vnikanie cudzích častí (prach, 
nečistoty a pod.) do zariadenia. V prípade spozorovania takéhoto  problému 
vyčistite zariadenie podľa popisu v tomto návode v časti „Čistenie“.

•  Zariadenie nenechávajte v prevádzke bez dozoru. Hrozí riziko požiaru.
•  Zariadenie používajte len na stanovený účel.
• Nepoužívajte tento ohrievač s programátorom, časovým spínačom, 

samostatným systémom na diaľkové ovládanie alebo s akýmkoľvek 
iným zariadením, ktoré automaticky spína ohrievač, pretože existuje 
nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne 
umiestnený.

• Ohrievač nedávajte priamo pod elektrickú zástrčku.
• Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy  alebo 

plaveckého bazéna!
• Nepoužívajte tento ohrievač na sušenie bielizne. Zariadenie nikdy 

nezakrývajte, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa 

im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa 
používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému 
nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, 
pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a 
šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.

• Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa 
používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným 
nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Technické údaje

Napájanie:    230 V ~ 50 Hz
Príkon:    400/800/1 200 W
Počet trubíc:   3 (min. životnosť 500 hod.)
Rozmery balenia:  285 x 125 x 490 mm
Hmotnosť:    cca 1,4 kg
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  VÝSTRAHA: Povrch variča môže dosiahnuť vysoké teploty. 
  Hrozí nebezpečie popálenín. Manipulácia so zariadením si 
  vyžaduje zvýšenú pozornosť. Nepoužívajte v blízkosti ľahko 
  horľavých materiálov (napr. záclony, papier atď.).
  
  Z dôvodu nebezpečia vzniku požiaru nezakrývajte ohrievač    

  žiadnymi textilnými alebo inými ľahko horiacimi materiálmi. 

Obsluha 
Príprava 

Pred prípravou zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti a všetky vypínače 
musia byť v polohe 0. 
Uistite sa, prosíme, že balenie obsahuje všetky časti potrebné na zostavenie 
halogénového ohrievača.  
Ak tomu tak nie je, kontaktujte vášho predajcu.

Obsah balenia:
Halogénový ohrievač (1 ks)
Podstavec (1 ks)
Návod na obsluhu (1 ks)
Upevňovacie skrutky (2 ks)
 
Pred akoukoľvek manipuláciou so zariadením v záujme prevencie úrazu 
elektrickým prúdom vždy odpojte napájanie.

Požiadavky na umiestnenie
Halogénový ohrievač umiestnite na rovný povrch, ktorý zaručuje dostatočne 
voľný priestor pre správnu funkciu odvetrávacích otvorov.
Medzi zariadením a okolitými predmetmi musí byť vzdialenosť najmenej 1 m.
 
Montáž
1 Odskrutkujte skrutky s plastovým držiakom zo spodnej časti hlavného krytu.
2 Najskôr prevlečte sieťovú šnúru otvorom uprostred podstavca a potom 

zmontujte hlavný kryt zariadenia s podstavcom.
3 Spojenie hlavného krytu s podstavcom zabezpečte dvomi predtým 

odskrutkovanými krídlovými maticami. Prevlečte sieťovú šnúru určenými 
drážkami a zaistite ju upínacími sponkami.



Popis častí

Ovládací panel
1 Zapnutie/vypnutie zariadenia a
 zapnutie prvej trubice
2 Zapnutie druhej halogénovej trubice
3 Zapnutie tretej halogénovej trubice
4 Zapnutie oscilácie - otáčanie

Zadná časť
12 Rukoväť
13 Stojan

2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15
16

1

5
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Predná časť
5 Horný kryt
6 Ochranná kovová mriežka
7 Halogénové trubice (3 ks)
8 Reflektor
9 Mriežka pred trubicami
10 Hlavný kryt zariadenia
11 Podstavec

Spodná časť
14 Skrutka s plastovým držiakom
  (2 ks)
15 Bezpečnostná poistka vypnutia 
  pri prevrátení ohrievača
16 Uchytenie sieťovej šnúry
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Prevádzka 

1 Všetky vypínače nastavte do vypnutej polohy (0) a zapojte zariadenie 
do elektrickej siete. 

2 Stlačením tlačidla POWER (1) do polohy ON (I) zariadenie zapnete a 
automaticky sa zapne aj prvá (stredná) halogénová trubica pre vyhrievanie 
s výkonom 400 W.

3 Ak stlačíte ďalšie tlačidlo (2) 400 W do polohy I, sa zapne aj horná trubica a 
dosiahnete celkový výkon 800 W.

4 Stlačením tretieho tlačidla (3) 400 W do polohy I zapne sa aj spodná 
trubica a zariadenie bude pracovať s celkovým maximálnym výkonom 

 1 200 W.  
Tlačidlá si môžete ľubovoľne zvoliť podľa toho, či chcete, aby hriala spodná 
alebo horná časť halogénového ohrievača.

Oscilácia
Tento halogénový ohrievač s možnosťou regulácie výkonu je tiež vybavený 
funkciou oscilácie (otáčanie zo strany na stranu).  
Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla TURN do polohy I.  
Stlačením tohto tlačidla do polohy 0 otáčavý pohyb zariadenia vypnete.

Bezpečnostná poistka proti prevráteniu
Zariadenie je vybavené bezpečnostnou poistkou, ktorá ho v prípade 
naklonenia či prevrhnutia vypne.
Pri prehriatí halogénový ohrievač vypnite, odpojte z elektrickej zásuvky 
a nechajte aspoň 10 minút vychladnúť.  
Potom môžete zariadenie zapojiť do zásuvky a znova ho zapnúť.

Poznámky:
•  Nenastavujte zbytočne príliš vysoké výkony. 
•  Pri prevádzke dodržiavajte bezpečnostné upozornenia uvedené v úvode tohto návodu. 
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Po ukončení prevádzky 

1 Po ukončení prevádzky vypnite všetky prepínače do polohy 0 a odpojte 
zariadenie z elektrickej siete.

2 Zariadenie vhodne uskladnite.

 

Čistenie a údržba

• Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte z elektrickej siete 
a nechajte ho vychladnúť. 

• Na čistenie povrchu samotného zariadenia používajte len mierne 
navlhčenú handričku.

• Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky. 
• Ak sú v zariadení viditeľné nečistoty, môžete ich povysávať vysávačom cez 

mriežky ventilačných otvorov. Zariadenie nerozoberajte!

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskeho spoločenstva pre odrušenie 
a nízkovoltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov 
bezpečnostnej techniky. 

Právo na zmeny vyhradené!

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce 
problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom 
komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a 
elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a 
recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

Producent

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika


