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BESCHREIBUNG:
a. Luftauslass
b. Gitter
c. Bedienfeld

INSTALLATION UND WICHTIGE HINWEISE:
Alle Verpackungsmateralien wegräumen. Prüfen Sie, ob alle erforderlichen Teile
z
vorhanden sind; bei beschädigten oder fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler.
z
Prüfen Sie vor der ersten Verwendung, ob die Anschlusswerte ihrer Stromversorgung
den Daten auf dem Typenschild entsprechen.
z
Das Gerät darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen gefährliche und leicht
entflammbare Materialien, wie z. B. Kraftstoff, Verdünnung, Farben und Lacke gelagert
werden.
z
Das Heizgerät nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufstellen.
Der Lufteinlass oder der Luftauslass des elektrischen Kamins dürfen nicht bedeckt
z
werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
WARNUNG: Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät
nicht abgedeckt werden.
Stellen Sie diesen elektrischen Kamin nicht direkt auf Teppiche oder andere
z
Bodenbeläge, um durch die Hitze hervorgerufene Verfärbungen zu vermeiden.
Dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nahe einer Badewanne, einer Dusche order
z
eines Schwimmbeckens benutzten.
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
z
Ziehen Sie vor jedem Reinigen, und wenn das Gerät nicht verwendet wird, den
z
Netzstecker aus der Netzsteckdose.
Schließen Sie das Gerät nicht an eine beschädigte Netzsteckdose an.
z
Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gerätes ein und achten Sie darauf, dass
z
keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Dies kann zu elektrischen Schlägen, Bränden,
oder Schäden am Heizgerät führen.
z
Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
z
Dieses Heizgerät nicht mit einem Programmierschalter, einem Zeitschalter, einem
separaten Fernwirksystem oder irgendeiner anderen Einrichtung verwenden, die das
Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät
abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.
z
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden im Gebrauch des Geräts
unterwiesen.

z
z

z

z
z

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit haben, mit dem Gerät zu spielen.
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt oder für ähnliche Anwendungen
vorgesehen, wie: in Personalküchen von Geschäften, Büros und anderen
Arbeitsumgebungen; auf Bauernhöfen; von Kunden in Hotels, Motels und in anderen
Unterkünften; in Unterkünften mit Halbpension.
Dieses Heizgerät ist nicht zum Einbau in Fahrzeuge und Maschinen geeignet.
Zur Vermeidung von Gefahr aufgrund unbeabsichtigtem Zurückstellen der thermischen
Abschaltung. Dieses Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie einen Timer,
betrieben werden, oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig an‐
und ausgeschaltet wird.
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STEUERUNGEN
Es gibt vier (3) Steuerschalter.
z
0/I :
Schaltet den Flammeneffekt ein oder aus (0=aus und I=ein).
Schaltet den Heizbetrieb mit halber Leistung ein.
z
0/I :
z
Schaltet den Heizbetrieb mit voller Leistung ein.
0/I :

Bedeutet " Nicht abdecken ".
AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG
Bei einer Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch aus. In diesem Fall muss der
Netzstecker des elektrischen Kamins aus der Netzsteckdose gezogen werden. Vor der
erneuten Verwendung muss der elektrische Kamin etwa 20 Minuten abkühlen. Die Luftein‐
und Auslässe müssen von Staub, Fusseln usw. freigehalten werden.
WARTUNG
Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten muss der Netzstecker des Gerätes aus der
Netzsteckdose gezogen werden!

Lampenwechsel

REINIGUNG
Alle Messingteile sind lackiert und können einfach mit einem weichen Tuch gereinigt
z
werden. Keine scheuernden Materialien verwenden.
z
Reinigen Sie die Luftkanäle mit einem Staubsauger.
Das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
z
eintauchen.
TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung: AC 220-240V; 50Hz
Leistungsaufnahme: 1750-1950W
Beleuchtung: LED 3 x 1W 100lm

Helfen Sie dabei, die Umwelt zu schützen!
Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften: Geben Sie elektrische Altgeräte
bei einer geeigneten Abfallentsorgungsstelle ab.
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DESCRIPTION:
a. Air outlet
b. Screen
c. Control panel

INSTALLATION AND IMPORTANT NOTES:
Move away all packaging materials. Check whether all necessary parts are present; if a
z
part is damaged or missing, contact your dealer.
z

z

z
z
z

z

z
z
z
z
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z

z
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z

Before the first use please check whether the mains voltage is consistent with the data
on the product label.
The appliance must not be used in areas where dangerous and easily flammable
materials such as fuel, thinner, paints and lacquers are stored.
Do not place the electric fireplace directly under a fixed power outlet.
Warning: in order to avoid overheating, do not cover the heater.
Do not place this electric fireplace directly on carpets or other similar floor coverings.
This is to avoid possible discoloration caused by the heat.
Don't use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming
pool.
Do not handle the mains plug with wet or damp hands.
Pull the plug out each time before cleaning and when the appliance is not in use.
Do not plug the appliance into a damaged power outlet.
Do not insert any objects into the inside of the appliance and prevent any foreign bodies
from getting into the appliance. This can result in electric shock, fire or damage to the
heater.
Do not move the appliance while in use.
Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote‐control system or any
other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the
heater is covered or positioned incorrectly.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff
kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients
in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type
environments.
This heating device is not suitable for assembling in vehicles and machines.

z

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut‐out. This
appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or
connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
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CONTROLS
There are three (3) control switches.
0/I :
Switches the flame effect on or off (0=off and I=on).
z
Switches on heating with half power.
z
0/I :
z
Switches on heating with full power.
0/I :

means “ DO NOT COVER “.

B

AUTOMATIC SHUT‐OFF
In case of overheating the appliance will automatically be shut off. If this occurs the electric
fireplace must be disconnected from the power outlet. The electric fireplace has to cool
down for approximately 20 minutes before reuse. Be sure that the air inlets and air outlets
are kept clean of dust, fluff, etc.
MAINTENANCE
Before carrying out maintenance work, disconnect the appliance from the power supply!
Lamp replacement

CLEANING
z
All brass parts are lacquered and can be cleaned by simply using a soft cloth. Do not use
abrasive material.
z
Clean the air vents with a vacuum cleaner.
z
Do not immerse the power cord or the plug in water or any liquids.
TECHNICAL DATA:
Operating voltage: AC 220-240V; 50Hz
Power consumption: 1750-1950W
Lighting: LED 3 x 1W 100lm

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non‐working
electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.
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POPIS:
a. Výstup vzduchu
b. Sklo
c. Ovládací panel

INSTALACE A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Odstraňte veškeré obalové materiály. Zkontrolujte, zda byly dodány veškeré součásti;
z
v případě, že některá část chybí nebo je poškozena, kontaktujte vašeho prodejce.
z

z

z
z
z

z

z
z
z
z

z
z

z

z
z

z

Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou připojovací hodnoty síťového napětí shodné
s údaji na výrobním štítku.
Zařízení se nesmí používat v prostředí, kde se nacházejí nebezpečné a hořlavé látky, jako
jsou pohonné hmoty, ředidla, barvy a laky.
Neumisťujte elektrický krb přímo pod síťovou zásuvku.
Z důvodu zamezení přehřátí elektrického krbu nezakrývejte vstup ani výstup vzduchu.
Neumisťujte tento elektrický krb přímo na koberec či jinou podobnou podlahovou
krytinu. Je to z důvodu, aby nedocházelo ke změnám barvy způsobené teplem.
Nepoužívejte tento elektrický krb v blízkosti bazénů, van, sprch či v jiném vlhkém
prostředí.
Síťového konektoru se nedotýkejte vlhkýma rukama.
Před každým čištěním a v případě nepoužívání zařízení vytáhněte síťovou zástrčku.
Nezapojujte zařízení do poškozených síťových zásuvek.
Nikdy nevkládejte do zařízení žádné předměty a kontrolujte, zda se sem nedostaly žádné
cizí objekty. Ty mohou způsobit zasažení elektrickým proudem, požár či poškození
topného tělesa.
Při provozu zařízením nepohybujte.
Nikdy ohřívač nepoužívejte s programátorem zařízení, časovačem, speciálním systémem
dálkového ovládání nebo jakýmikoliv jinými zařízeními pro automatické spínání
radiátoru. Existuje zde nebezpečí požáru, pokud je ohřívač přikryt nebo nesprávně
umístěn.
Tento spotřebič není určen k užívání osobami (zahrnuje děti) se sníženými tělesnými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
jestliže nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty pokyny k užívání spotřebiče
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Abyste si byli jisti, že si vaše děti nehrají se spotřebičem, měly by být pod dozorem.
Pokud je přívodní kabel porušen, musí být výrobcem, jeho servisním pracovníkem, či
podobným kvalifikovaným pracovníkem vyměněn, abyste se vyhnuly riziku úrazu.
Tento přístroj je navržen pro domácí používání nebo podobná použití jako: v obchodech
s kuchyní, kancelářích a jiných pracovních prostředích; v chalupách; klienti v hotelech,

z
z

motelech a dalších typech obytných prostředí; prostředí typu nocleháren.
Ohřívací zařízení není vhodné pro montáž do vozidla nebo stroje.
Za účelem zabránění nebezpečí z důvodu náhodného vynulování tepelné pojistky. Toto
zařízení se nesmí napájet přes externí spínací zařízení, jako například časovač, nebo se
nesmí připojovat k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán obslužným
programem.
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OVLÁDACÍ PRVKY
Jsou zde čtyři (3) ovládací spínače.
0/I :
Zapíná a vypíná zobrazení plamene (0=vyp a I=zap).
z
(Pro vytápění je nutná aktivace kombinace spínačů I a II.)
z
Zapíná vytápění na poloviční výkon.
0/I :
Zapíná vytápění na plný výkon.
z
0/I :

Znamená „NEZAKRÝVAT“ .

B

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
V případě přehřátí se zařízení automaticky vypne. podobném případě musí být elektrický krb
odpojen ze síťové zásuvky. Před opětovným použitím musí zařízení vychladnout na dobu
přibližně 20 minut. Ujistěte se, že jsou otvory pro výstup a vstup vzduchu čisté, bez prachu, či
chomáčů prachu apod.
ÚDRŽBA
Před prováděním údržby, odpojte zařízení ze sítě!
výměna žárovky

ČIŠTĚNÍ
Všechny mosazné části jsou lakované a čistí se jemným hadříkem. Nepoužívejte žádné
z
abrazivní látky.
Vývody vzduchu čistěte vysavačem.
z
z
Nevkládejte síťový kabel či zástrčku do vody či jiné kapaliny.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní napětí: AC 220-240V; 50Hz
Příkon: 1750-1950W
Osvÿtlení : LED 3 x 1W 100lm

Pomáhejte chránit životní prostředí!
Respektujte vždy místní platné předpisy: předejte nefunkční elektrická
zařízení do příslušného centra likvidace odpadu.

B990450/ B990450-1

HUN

LEÍRÁS:
a. Levegő kivezető nyílás
b. Kályhaellenző
c. Kapcsolótábla

ÖSSZESZERELÉS ÉS FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:
Tisztítsa meg minden csomagolóanyagtól. Ellenőrizze, hogy minden szükséges elem
z
megvan‐e, ha valamelyik elem sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a
forgalmazójával.
Első használat előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültségének az értéke
z
megfelel‐e a termékcímkén megadott adatoknak.
z
A készüléket tilos olyan helyen használni ahol olyan veszélyes és könnyen gyúlékony
anyagokat tárolnak, mint például üzemanyagot, hígítószert, festékeket és lakkokat.
z
Ne helyezze az elektromos kandallót közvetlenül egy rögzített konnektor alá.
z
Ne takarja le az elektromos kandalló levegő be‐ és kivezető nyílását, hogy elkerülje a
túlmelegedést.
z
Ne helyezze az elektromos kandallót közvetlenül szőnyegre vagy más hasonló padló
burkolatra, hogy elkerülje a hő által okozott esetleges elszíneződést.
Ne használja ezt az elektromos kandallót uszómedence, fürdőkád, zuhanyzó vagy más
z
nedves terület közelében.
z
Ne fogja meg az elektromos hálózati csatlakozódugót nedves vagy nyirkos kézzel.
Mindig húzza ki a csatlakozódugót takarítás előtt és amikor nem használja a készüléket.
z
z
Ne dugja be a készüléket sérült konnektorba.
z
Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék belsejébe és óvja meg attól, hogy bármilyen
idegen test bekerüljön a készülékbe. Ez áramütést, tüzet vagy a készülék sérülését
eredményezheti.
z
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
z
Ne használja a melegítőt programozóval, időzítővel, külön távirányítású rendszerrel és
bármilyen más olyan eszközzel, amelyek automatikusan bekapcsolják a melegítőt.
Tűzveszélyes ha a melegítőt letakarják vagy rossz helyre teszik.
z
Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel (beleértve a gyermekeket is), vagy kellő tapasztalattal és szakértelemmel
nem rendelkező személyek, kivéve, ha a készüléket egy a biztonságukért felelős személy
felügyelete alatt és utasításai szerint használják..
z
Felügyelje a gyermekeket, és biztosítsa, hogy a készüléket ne használhassák
játékszerként.
z
Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély megelőzése érdekében azt a gyártónak, a
szervizügynökének vagy más szakképzett személynek ki kell cserélnie.
A készülék csak háztartási, vagy más hasonló célra használható: Személyzeti
z
konyhákban műhelyekben, irodákban, boltokban stb., hétvégi házakban, a vendégek

z
z

által hotelekben, motelekben és más lakószobákban, kisebb ”ágy és reggeli” típusú
szállásadó intézményekben.
A melegítő nem alkalmas járművekben és gépekben való felszerelésre.
A hőkioldó helytelen visszaállításával kapcsolatos veszélyek elkerülése érdekében. A
készüléket tilos külső kapcsolóberendezésről, például időzítőről ellátni elektromos
hálózati árammal, sem pedig olyan áramkörbe kötni, ami egy készülék rendszeresen
kapcsol ki és be.
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SZABÁLYOZÓK
Négy (3) szabályozó kapcsoló található.
z
0/I :
A lánghatás be‐ vagy kikapcsolása. (0=ki és I=be).
z
Fűtés bekapcsolása fél teljesítménnyel.
0/I :
z
Fűtés bekapcsolása teljes teljesítménnyel.
0/I :

A jelentése: "NE TAKARJA LE".

B

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
Túlmelegedés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Ha ez előfordul, az elektromos
kandallót ki kell húzni a konnektorból. Mielőtt újra használná az elektromos kandallót, hagyja
hűlni körülbelül 20 percig. Ellenőrizze, hogy a levegő be‐ és kivezető nyílásokban nem
található‐e por, bolyhos anyagok, stb.
KARBANTARTÁS
Karbantartási munkálatok végzése előtt válassza el a készüléket az áramellátástól!
Izzócsere

TISZTÍTÁS
z
Az összes réz alkatrész lakkozott és egyszerűen tisztítható egy puha ruhával. Ne
használjon súroló terméket.
z
A levegőnyílásokat porszívóval tisztítsa.
Ne mártsa az áramellátó kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.
z
MŰSZAKI ADATOK
Működési feszültség: AC 220-240V; 50Hz
Energiafogyasztás: 1750-1950W
Világítás : LED 3 x 1W 100lm

Ön is segíthet a környezet védelmében!
Kérjük, ne feledje el betartani a helyi szabályozásokat: a használhatatlanná
vált elektromos berendezéseket adja le az erre kijelölt hulladékgyűjtő
helyeken.
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OPIS:
a. Izlaz zraka
b. Zaslon
c. Kontrolna ploča

MONTAŽA I VAŽNE NAPOMENE:
z
Uklonite sav ambalažni materijal. Provjerite jesu li isporučeni svi potrebni dijelovi, ako su
dijelovi oštećeni ili nedostaju, obratite se svom trgovcu.
z
Prije prve uporabe provjerite odgovaraju li vrijednosti mrežnog napona podacima na
tipskoj pločici uređaja.
Uređaj se ne smije koristiti u prostorima gdje se skladište opasni ili lako zapaljivi
z
materijali poput goriva, razrjeđivača, boja i lakova.
Električni kamin nemojte postavljati izravno ispod fiksne mrežne utičnice.
z
Nemojte pokrivati ulaz ili izlaz zraka električnog kamina kako biste izbjegli pregrijavanje.
z
Nemojte postavljati električni kamin izravno na tepihe ili druge slične podne pokrove
z
kako biste izbjegli eventualni gubitak boje uzrokovan vrućinom.
z
Nemojte upotrebljavati električni kamin u blizini bazena, kada, tuševa ili drugih vlažnih
područja.
Mrežni utikač nemojte dirati mokrim ili vlažnim rukama.
z
Izvucite utikač svaki put prije čišćenja i kad ne koristite uređaj.
z
Nemojte priključivati utikač uređaja u oštećenu mrežnu utičnicu.
z
z
Nemojte umetati nikakve predmete u unutrašnjost uređaja i spriječite da bilo kakva
strana tijela dospiju u uređaj. To može rezultirati električnim udarom, požarom ili
oštećenjem grijalice.
Nemojte pomicati uređaj tijekom rada.
z
Nemojte koristiti ovaj grijač s programatorom, tajmerom, sustavom za daljinsko
z
upravljanje ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje grijač. Postoji
opasnost od požara ako je grijač pokriven ili nepravilno pozicioniran.
z
Naprava nije namijenjena upotrebi osoba (uključujući djece) sa smanjenom fizičkom,
osjetilnom ili mentalnom sposobnošću, ili manjkom iskustva i znanja, osim ako imaju
nadzor ili im je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost dala upute o upotrebi
naprave.
z
Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju napravom.
z
Ako se ošteti kabel za napajanje, zamijeniti ga smije proizvođač, njegov serviser ili osoba
sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.
Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u kućanstvu i sličnim primjenama poput:
z
područjima kuhinje osoblja u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
ljetnikovcima; klijenata u hotelima, motelima i drugim tipovima stambenog okruženja;
okruženjima za spavanje i doručak.

z
z

Ovaj uređaj za grijanje nije prikladan za sklapanje u vozilima i uređajima.
Kako biste izbjegli opasnost od slučajnog resetiranja toplinskog prekidača. Ovaj uređaj ne
smije se napajati preko vanjskog uređaja za prekidanje, poput tajmera ili se priključiti na
strujni krug koji je uobičajeno uključen i isključen uslužnim programom.
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UPRAVLJAČKI ELEMENTI
Postoje četiri (3) upravljačke sklopke.
0/I :
Uključuje ili isključuje efekt plamena (0= isključeno i I= uključeno).
z
Uključuje grijanje s pola snage.
z
0/I :
0/I :
z
Uključuje grijanje punom snagom.

Znači "NE POKRIVAJTE".

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE
U slučaju pregrijavanja uređaj se automatski isključuje. Ukoliko dođe do toga električni kamin
treba odvojiti od mrežne utičnice. Električni kamin mora se ohladiti približno 20 minuta prije
ponovne uporabe. Pobrinite se da ulazi i izlazi zraka budu čisti i bez prašine, paperja itd.
ODRŽAVANJE
Prije obavljanja bilo kakvih radova održavanja, odvojite uređaj od mrežnog napajanja!
Zamjena žarulje

ČIŠĆENJE
z
Svi mjedeni dijelovi su lakirani i mogu se čistiti jednostavno koristeći mekanu krpu.
Nemojte koristiti sredstva za ribanje.
Očistite ventile za zrak pomoću usisavača.
z
z
Nemojte priključni kabel ili utikač uranjati u vodu ili druge tekućine.
TEHNICKI PODACI
Radni napon: AC 220-240V; 50Hz
Potrosnja energije: 1750-1950W
Osvjetljenje: LED 3 x 1W 100lm

Možete pomoći u zaštiti okoliša!
Molimo, ne zaboravite poštivati lokalne odredbe: pokvarenu električnu
opremu odložite u prikladnom centru za odlaganje otpada.
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OPIS:
a. Izhod zraka
b. Zaslon
c. Nadzorna plošča

NAMESTITEV IN POMEMBNE OPOMBE:
 Odstranite ves embalažni material. Preverite, ali so prisotni vsi potrebni deli; če je
kakšen del poškodovan ali manjka, se obrnite na prodajalca.
 Pred prvo uporabo preverite, ali je omrežna napetost skladna s podatki na nalepki
izdelka.
 Naprave ni dovoljeno uporabljati v območjih, kjer so shranjeni nevarni in lahko
vnetljivi
materiali, npr. gorivo, razredčila, barve in laki.
 Električnega kamina ne postavljajte neposredno pod nameščeno električno vtičnico.
 Opozorilo: grelnika ne pokrivajte, da boste preprečili pregrevanje.
 Električnega kamina ne postavljajte neposredno na preproge ali podobna talna
pokrivala.
To bi lahko povzročilo razbarvanje, ki ga povzroči toplota.
 Grelnika ne uporabljajte v neposredni bližini kopalnice, prhe ali bazena.
 Električnega vtiča ne prijemajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
 Pred čiščenjem in kadar naprave ne uporabljate, vedno izvlecite vtič.
 Naprave ne priključujte v poškodovano električno vtičnico.
 V notranjost naprave ne vstavljajte predmetov in preprečite, da bi kateri koli tujki prišli
v napravo. To lahko povzroči električni udar, požar ali poškodbe grelnika.
 Naprave med uporabo ne premikajte.
 Grelnika ne uporabljajte s programatorjem, časovnikom, ločenim sistemom
oddaljenega upravljanja ali drugo napravo, ki samodejno vklopi grelnik, saj obstaja
nevarnost požara, če je grelnik pokrit ali v nepravilnem položaju.
 Naprava ni namenjena, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi
fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi zmožnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in
znanja, razen
če so pod nadzorom ali so bile poučene o uporabi naprave od
osebe, odgovorne za njihovo varnost.
 Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne bodo igrali z napravo.
 Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser
ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.






Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobno uporabo, npr.: čajne
kuhinje v trgovinah, pisarnah in delovnih okoljih; kmečkih hišah; stranke v hotelih,
motelih in drugih okoljih z nastanitvami; prenočiščih.
Grelna naprava ni primerna za vgradnjo v vozila in stroje.
Da boste preprečili nevarnost zaradi nenamerne ponastavitve toplotnega odklopnika.
Tenaprave ni dovoljeno napajati prek zunanje preklopne naprave, npr. časovnika, ali je
priključiti na tokokrog, ki se po potrebi redno vklaplja in izklaplja.
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B-(4)
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KRMILNIKI
Na napravi so štiri (3) nadzorna stikala.
z
0/I: Vklaplja in izklaplja učinek ognja (0=izklop in I=vklop).
z
0/I: Vklopi gretje s polovično močjo.
z
0/I: Vklopi gretje s polno močjo.

B

Pomeni »NE POKRIVAJTE«.
SAMODEJNI IZKLOP
V primeru pregretja naprave se bo naprava samodejno izklopila. Če se to zgodi, je treba
električni
kamin izklopiti iz električne vtičnice. Električni kamin se mora pred ponovno
uporabo hladiti približno 20 minut. V vhodih in izhodih za zrak ne sme biti
prahu, kosmov itd.
VZDRŽEVANJE
Pred izvajanjem vzdrževanja odklopite napravo z napajanja!
Zamenjava lučke

ČIŠČENJE
 Vsi medeninasti deli so lakirani in jih lahko preprosto čistite z uporabo mehke krpe.
Ne uporabljajte abrazivnega materiala.
 Odprtine za zrak očistite s sesalnikom za prah.
 Električnega kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
TEHNIČNI PODATKI:
Delovna napetost: AC 220-240V; 50Hz
Poraba moči: 1750-1950W
Razsvetljava: LED 3 x 1W 100lm

Pomagajte varovati okolje!
Upoštevati morate lokalne uredbe: oddajte nedelujočo
električno opremo v ustreznem zbirnem centru za odpadke.
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POPIS:
a. Výstup vzduchu
b. Obrazovka
c. Ovládací panel

INŠTALÁCIA A DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
 Odstráňte všetok obalový materiál. Skontrolujte, či sú prítomné všetky potrebné diely;
ak je niektorá časť poškodená alebo chýba, obráťte sa na Vášho predajcu.
 Pred prvým použitím prosím skontrolujte, či sa prítomné sieťové napätie zhoduje s
údajmi uvedenými na produkte.
 Prístroj nesmie byť používaný v prostredí s nebezpečnými a ľahko zápalnými látkami
ako sú napr. sklady pohonných látok, riedidiel, farieb, lakov.
 Neumiestňujte elektrický krb priamo pod pevným prúdovým pripojením.
 Varovanie: Neprikrývajte ohrievač, aby ste predišli prehriatiu.
 Neumiestňujte elektrický krb na koberce a podobné podlahové pokrytia.
Tým predídete možným zafarbeniam skrze ohrievač.
 Nepoužívajte ohrievač v bezprostrednej blízkosti kúpeľne, sprchy alebo bazéna.
 Nedotýkajte sa hlavnej zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.
 Pred každým čistením a v prípade nepoužívania prístroja vždy vytiahnite zástrčku zo
zasúvky.
 Nezapájajte prístroj do defektnej zásuvky.
 Do prístroja nestrkajte žiadne predmety a chráňte ho pred vniknutím cudzích
objektov. Mohlo by to viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo zničeniu
prístroja.
 Neposúvajte prístroj počas prevádzky.
 Nepoužívajte ohrievač v spojení s programovacími zariadeniami, spínacími hodinami,
osobitným diaľkovým ovládaním alebo iným spínacím prístrojom, ktorý automaticky
zapína ohrievač, mohlo by tým dôjsť k vzniku požiaru, ak je ohrievač prikrytý alebo
nesprávne umiestnený.
 Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými telesnými,
senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a
vedomostí, okrem prípadov, keď poli poučené o používaní prístroja osobou, ktorá je
zodpovedná za ich bezpečnosť.
 Zabezpečte, aby sa deti nehrali s prístrojom.
 Ak je prúdový kábel poškodený, je nutné vymeniť ho prostredníctvom výrobcu, jeho
servisného technického pracovníka alebo inou kvalifikovanou osobou, aby ste
predišli ohrozeniu.






Prístroj je určený na používanie v domácnosti alebo porovnateľnom prostredí ako
napr.: čajové kuchyne v kanceláriach alebo obchodoch, alebo na iných pracoviskách;
v poľnohospodárskych budovách; v hoteloch alebo iných druhoch ubytovania; v
penziónoch s raňajkami.
Tento ohrievací prístroj nie je určený na používanie v automobiloch a strojoch.
Aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku nesprávneho deaktivovania ochrany
pred priehriatím, nesmie byť tento spínač pre ochranu pred prehriatím nahradený
externým spínačom ako spínacie hodiny alebo regulačný okruh, ktorý tento spínač
automaticky za- a vypína.
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ
K dispozícii sú tri (3) kontrolné spínače.
•

0/I

:

Spínač pre za- alebo vypínanie plameňa (0=vypnuté a I=zapnuté).

•

0/I

:

Spínač pre zapnutie plameňa v polovičnej intenzite.

•

0/I

:

Spínač pre zapnutie plameňa naplno.

Znamená ”NEPRIKRÝVAJTE”.
FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPÍNANIA
V prípade prehriatia sa prístroj automaticky vypne. Ak k tomu dôjde, elektrický krb musí
byť odpojený z prúdovej siete.
Pred opätovným použitím nechajte elektrický krb 20 minút vychladnúť. Dbajte na to, aby
boli otvory pre vstup a výstup vzduchu bez prachu, vlasov, atď.
ÚDRŽBA
Pred vykonaním údržbových prác odpojte prístroj od zdroja prúdu!
Výmena lámp

ČISTENIE
 Všetky mosadzné časti sú lakované a možno ich jednoducho vyčistiť mäkkou
handričkou. Nepoužívajte drsné materiály.
 Vetracie ventily čistite vysávačom.
 Neponárajte sieťový kábel alebo zástrčku do vody alebo iných kvapalín.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Prevádzkové napätie: AC 220-240V; 50Hz
Spotreba energie: 1750-1950W
Osvetlenie: LED 3 x 1W 100lm

Chráňte životné prostredie!!
Rešpektujte prosím miestne predpisy: nefungujúce elektrické zariadenie
dovzdajte na zbernom zariadení pre defektné elektrické prístroje .

