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Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho 
obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů 
podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto 
návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. 

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně 
záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, 
balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti 
prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit 
spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA 
BUDÚCE POUŽITIE.

• Tento spotrebič môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými či mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, 
ak sú pod dozorom alebo boli poučené 
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom 
a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. 
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak 
nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

• Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú tento 
spotrebič zapínať a vypínať iba za 
predpokladu, že bol umiestnený alebo 
nainštalovaný vo svojej zamýšľanej normálnej 
prevádzkovej polohe, a ak sú pod dozorom 
alebo boli poučené o používaní spotrebiča 
bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 
8 rokov nesmú pripájať vidlicu sieťového kábla 
do zásuvky, čistiť spotrebič alebo vykonávať 
údržbu vykonávanú používateľom.
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• Deťom mladším ako 3 roky by sa mal 
zamedziť prístup k spotrebiču, ak nie sú 
trvale pod dozorom.

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Nevystavujte osoby či zvieratá priamemu 

prúdeniu teplého alebo studeného vzduchu 
na dlhý čas. Mohlo by to nepriaznivo 
ovplyvniť ich zdravie.

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej 
zásuvke sa uistite, či sa nominálne napätie 
uvedené na jeho typovom štítku zhoduje 
s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič nepripájajte k predlžovaciemu 
káblu alebo rozvodke.

Upozornenie:
Nepoužívajte tento spotrebič s progra-
mátorom, časovým spínačom, systémom 
diaľkového ovládania alebo akoukoľvek 
inou súčasťou, ktorá by spínala spotrebič 
automaticky.

• Spotrebič je určený na použitie v domácnos-
tiach, kanceláriách a podobných priestoroch.
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Upozornenie:
Tento spotrebič nie je vybavený zariadením 
na kontrolu teploty v miestnosti. 
Nepoužívajte ho v malých miestnostiach, 
ak sú obsadené osobami, ktoré nie sú 
schopné opustiť túto miestnosť vlastnými 
silami, ak nie je zaistený trvalý dozor.

• Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach 
s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, 
ako napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, 
v priestoroch, kde sa skladujú chemické látky, 
v priemyselnom prostredí alebo vonku.

• Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednom 
okolí vane, sprchy alebo plaveckého bazéna.

• Spotrebič nie je určený na pripevnenie na 
stenu.

• Spotrebič neumiestňujte tesne pod zásuvku 
el. napätia.

• Spotrebič neumiestňujte na nestabilné 
povrchy, ako je napr. koberec s hustými 
dlhými vláknami. Spotrebič musí byť vždy 
umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom 
povrchu.
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• Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nábytku, 
záclon, závesov a iných horľavých materiálov. 

• Ak je spotrebič v prevádzke, musí sa 
ponechať voľný priestor aspoň 100 cm pred 
spotrebičom a 50 cm za ním na zabezpečenie 
dostatočnej cirkulácie vzduchu.

Upozornenie:
Spotrebič nezakrývajte, inak môže dôjsť 
k jeho prehriatiu.

• Nestrkajte žiadne predmety cez prednú 
mriežku na výstup vzduchu alebo zadnú 
mriežku na vstup vzduchu. Mohlo by dôjsť 
k vzniku elektrického skratu, požiaru alebo 
poškodeniu spotrebiča.

Upozornenie:
Pri prevádzke sa môžu niektoré časti 
tohto spotrebiča stať veľmi horúcimi 
a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť 
sa musí venovať prítomnosti detí 
a hendikepovaných ľudí.
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• Aby ste sa vyvarovali prípadného úrazu 
elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu 
časť tohto spotrebiča do vody alebo inej 
tekutiny a nedotýkajte sa spotrebiča 
mokrými alebo vlhkými rukami. 

• Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej 
zásuvky, ak ho nebudete používať a pred 
čistením.

• Nenechávajte spotrebič v prevádzke počas 
spánku.

• Počas čistenia neponárajte spotrebič do vody 
ani ho neutierajte navlhčenou handričkou.

• Napájací kábel nadbytočne neprehýbajte 
a neprekrucujte, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu.

• Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal 
do kontaktu s horúcimi povrchmi alebo 
ostrými predmetmi.

• Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky 
ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť 
k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej 
zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom 
za vidlicu sieťového kábla.
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• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho 
vymeniť autorizované servisné stredisko 
alebo iná podobne kvalifi kovaná osoba, aby 
sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje 
správne, ak bol poškodený alebo ponorený 
do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva 
úrazu elektrickým prúdom, neopravujte 
spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. 
Všetky opravy tohto spotrebiča zverte 
autorizovanému servisnému stredisku. 
Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku 
straty zákonného práva z chybného plnenia, 
príp. záruky za akosť.

• Výrobca nie je zodpovedný za prípadné 
škody spôsobené nesprávnym použitím 
tohto spotrebiča.
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POPIS TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU

A

2

3

4

5

1

1 Mriežka na výstup vzduchu

2 Ventilátor
je skrytý pod mriežkou.

3 Ovládací gombík na zapnutie a vypnutie ohrievača

4 Svetelná kontrolka zapnutia

5 Mriežka na vstup vzduchu (bez vyobrazenia)
je umiestnená v zadnej časti spotrebiča.
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OVLÁDANIE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORA

1. Zapnutie a vypnutie
1.1 Teplovzdušný ventilátor pripojte k zásuvke elektrického napätia 

a ovládací gombík A3 nastavte do polohy ON (zapnuté). Zapnutie 
teplovzdušného ventilátora je signalizované rozsvietením kontrolky 
A4. 

Poznámka: 
Pri prvom spustení alebo po dlhšom čase nepoužívania spotrebiča 
môžete ucítiť slabý zápach. Tento jav zmizne za krátku chvíľu.

1.2 Na vypnutie teplovzdušného ventilátora nastavte ovládací gombík 
A3 do polohy OFF (vypnuté). Vypnutie je signalizované zhasnutím 
kontrolky A4.

BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

• Teplovzdušný ventilátor je vybavený poistkou, ktorá ho automaticky 
vypne, ak dôjde k jeho prevrhnutiu. Táto poistka plní bezpečnostnú 
funkciu a zabraňuje tak vzniku nebezpečnej situácie.

TEPELNÉ ISTENIE

•  Teplovzdušný ventilátor je vybavený dvojnásobným tepelným istením 
– vratnou a nevratnou tepelnou poistkou. Vratná poistka sa aktivuje 
a vypne teplovzdušný ventilátor v prípade, že dôjde k jeho prehriatiu. 
Ak takáto situácia nastane, nastavte ovládací gombík A3 do polohy 
OFF (vypnuté), sieťový kábel odpojte od zásuvky a teplovzdušný 
ventilátor nechajte vychladnúť. Po vychladnutí sa vratná tepelná 
poistka deaktivuje a teplovzdušný ventilátor je možné znovu uviesť 
do prevádzky. 

• Z dôvodov zvýšenej bezpečnosti je teplovzdušný ventilátor navyše 
vybavený nevratnou tepelnou poistkou pre prípad zlyhania prvého 
tepelného istenia. V prípade, že dôjde k aktivácii nevratnej tepelnej 
poistky, teplovzdušný ventilátor sa trvale vypne. V takom prípade 
kontaktujte autorizované servisné stredisko.



Teplovzdušný ventilátor
SFH 6010BL / SFH 6011RD SK

SK-11

 04/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

•  Pred čistením sa najskôr uistite, či je spotrebič vypnutý, a nechajte ho 
vychladnúť.

•  Spotrebič vyčistite mäkkou, suchou handričkou. Na čistenie 
nepoužívajte chemikálie alebo abrazívne čistiace prostriedky. Mohlo 
by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.

•  Spotrebič nepostrekujte vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej 
tekutiny.

SKLADOVANIE

•  Ak nebudete spotrebič používať dlhší čas, uložte ho na suché, 
čisté miesto mimo dosahu detí. Pred uložením nechajte spotrebič 
vychladnúť.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie .................................................................................. 230 V
Menovitý kmitočet ........................................................................... 50/60 Hz
Menovitý príkon ................................................................................... 600 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) ..................................  II
Hlučnosť ............................................................................................ 49 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 49 dB(A), čo 
predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný 
akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov
Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou 
alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifi kácií vyhradené.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽI-
TÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie 
odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRO-
NICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných 
dokumentoch znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu 
a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 
miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej 
únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu 
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa 
môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, 
vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu 
alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento 
výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo 
od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc 
EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
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