
Návod k použití
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

IN 259977 M 

NAVRHNUTO JEN PRO NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí referenci. 
Blahopřejeme Vám k nákupu Rovus přenosný teplovzdušný ohřívače! Tento bezdrátový 
elektrický ohřívač poskytuje rychlé, příjemné teplo téměř kdekoliv ve vaší domácnosti. 
Jednoduše ho zapojte do zásuvky a užívejte si extra teplo. Dvourychlostní ventilátor se postará 
o vaše pohodlí za každých podmínek. Dobře čitelný digitální displej umožňuje nastavit 
jakoukoliv teplotu od 15 do 32°C.

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým prou-
dem a zranění osob, je při používání elektrických 
spotřebičů vždy třeba dodržovat základní bezpečnost-
ní opatření včetně následujících: Před zahájením 
instalace a používání produktu si pečlivě přečtěte celý 
návod a ujistěte se, že rozumíte všem jeho částem.

POZOR – některé části produktu se mohou během 
používání velmi rozehřívá a způsobit popáleniny. 
Obzvláště velkou pozornost tomu věnujte v přítomnos-
ti dětí a zranitelných osob.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte prodlužovací šňůry, 
vícenásobné zásuvky a adaptéry, abyste zabránili 
riziku požáru a / nebo úrazu elektrickým proudem. 
Zařízení připojujte jedině do zásuvky ve zdi. 
UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili přehřátí, ohřívač ničím 
nepřikrývejte.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ohřívač v malých poko-
jích, když se v nich nacházejí osoby, které nejsou 
schopny samy opustit místnost, není-li zajištěn 
neustálý dohled.
Před použitím ohřívače si přečtěte všechny pokyny.
1. Zkontrolujte, zda výstupní napětí ve vaší síti odpoví-
dá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
2. Tento ohřívač je během provozu horký. Abyste se 
vyhnuli popáleninám, dávejte si pozor, aby se Vaše 
holá pokožka nedotkla horkého povrchu. Při jeho 
přesouvání používejte držadla. Držte hořlavé materiály 
jako nábytek, polštáře, ložní prádlo, papíry, oblečení, 
dřevo nebo plast (včetně stěn) a záclony minimálně 
1,0 m od ohřívače.
3. Dbejte o to, aby byl ohřívač zapojen do vertikální 
nástěnné zásuvky a aby bylo kolem oblasti spodního 
přívodu vzduchu alespoň 20 cm volného místa pro 
zajištění dobré ventilace a zabránění riziku ohrožení.
4. Obzvláště velký pozor dávejte, pokud je jakýkoliv 
ohřívač používán dětmi nebo v blízkosti dětí či handi-
capované osoby a také vždy, když ho necháte 
v provozu bez dozoru.
5. Kdykoli ohřívač nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
6. Žádný spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený 
kabel, jeví známky poruchy, spadl nebo byl jakýmkoliv 
způsobem poškozen.

7. Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední 
blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
8. Nepoužívejte ho v koupelně ve vzdálenosti 
menší než 3,0 m (v jakémkoli směru) od vany, 
sprchové hlavice, vodovodního kohoutku a jakých-
koli nádob s vodou nebo na místech, kde by mohl 
být zvlhčen. Ujistěte se, že se ohřívače nemohou 
dotknout koupající se osoby. Nepoužívejte ho 
v prádelnách a podobných prostorách, kde by mohl 
přijít do kontaktu s vodou.
9. Nepokládejte a nespouštějte zařízení pod 
koberci. Nezakrývejte ho rohožemi, běhouny 
a podobně. Kabel uložte mimo frekventované 
plochy, kde nehrozí, že o něj někdo zakopne.
10. Pro odpojení ohřívače otočte ovládacím 
knoflíkem do polohy OFF a potom zařízení vyberte 
ze zásuvky. Dávejte si přitom pozor, abyste se 
nedotkli horkých částí (např. Kovové mřížky).
11. Nevkládejte a nedovolte, aby se cizí předměty 
dostaly do žádných ventilačních nebo odsávacích 
otvorů, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým 
proudem, požáru nebo poškození ohřívače.
12. Aby se zabránilo možnému požáru, žádným 
způsobem nezakrývejte přívody ani výstupy 
vzduchu. Nepoužívejte zařízení na měkkém 
povrchu, například na posteli, kde by mohlo dojít 

k zablokování otvorů.
13. Ohřívač uvnitř obsahuje horké a jiskřící části. 
Nepoužívejte ho na místech, kde se používají nebo 
skladují benzín, barva a hořlavé kapaliny.
14. Zařízení používejte pouze způsobem popsaným 
v tomto manuálu. Jakékoliv jiné použití, které 
výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz 
elektrickým proudem nebo zranění osob.
15. Toto zařízení mohou zapínat a vypínat děti 
starší 8 let, jen pokud bylo umístěno a namontová-
no ve své stanovené normální provozní poloze 
a pokud jsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo 
byly poučeny ohledně bezpečného používání 
spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti mladší 
8 let nesmějí ohřívač zapojovat do sítě, regulovat, 
čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
16. Děti mladší 8 let držte v dostatečné vzdálenos-
ti, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
POZOR - Některé části tohoto produktu se mohou 
velmi rozehřát a způsobit popáleniny. Proto je 
potřeba dávat obzvlášt velký pozor, zejména 
v přítomnosti dětí a zranitelných osob.
17. Nepoužívejte venku.
18. Toto zařízení je určeno pouze pro použití 
v domácnosti.
19. Přestože zařízení bylo důkladně zkontrolováno, 

odpovědnost za používání a jeho následky nese 
výhradně uživatel.
20. Zařízení není určeno k ovládání prostřednic-
tvím externího časovače ani samostatného 
dálkového ovládání. 
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SEZNAMTE SE SE SVÝM OHŘÍVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE: NASTAVENÍ ČASOVAČE

PÉČE A ÚDRŽBA

DO OHŘÍVAČE SE NESMÍ DOSTAT KAPALINA

Likvidace šetrná k životnímu prostředí

ROVUS HANDY HEATER
Model no. HEAT–MC4
Napětí: 220-240V
Frekvence 50 -60Hz
Výkon: 370 W
Vyrobené v Číně

H A N D Y  H E A T E R

TLAČÍTKO SNÍŽENÍ TEPLOTY

RYCHLOST 
VENTILÁTORU

TLAČÍTKO ZVÝŠENÍ TEPLOTY

DIGITÁLNÍ DISPLEJ

ČASOVAČ

ON / OFF
VYPÍNAČ 

1. Zapojte ohřívač do požadova-
né elektrické zásuvky.

Rovus přenosný teplovzdušný 
ohřívač má zabudovaný časovač, 
který přístroj automaticky vypne (O) 
po uplynutí nastaveného času.
1. Zatímco je ohřívač zapojen do sítě 
a zapnutý (I), stiskněte tlačítko 
časovače, jak je zobrazeno na 
obrázku.
2. Opakovaně stiskněte časovač pro nastavení počtu hodin, během 
kterých bude ohřívač v provozu, než se vypne (O). Můžete si navolit 
1-12 hodin.
3. Jakmile jste nastavili požadovaný čas, už více tlačítko časovače 
nemačkejte.
4. K zastavení časovače přenosný ohřívač vypněte (O). 

2. Zapněte ohřívač přepnutím 
spínače ON / OFF ( ) na boku 
zařízení do pozice ON (I).

POZOR: Před zahájením jakékoliv údržby odpojte ohřívač ze sítě 
a nechte jej zcela vychladnout.
Vyčistěte otřením vnějšího povrchu neabrazivní, vlhkým hadříkem. 
V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek. Osušte měkkým 
hadříkem.

K čištění ohřívače nepoužívejte alkohol, benzín, brusné prášky, 
leštidlo na nábytek ani drsné kartáče. Mohlo by dojít k poškození jeho 
krytu.
Neponořujte Rovus přenosný teplovzdušný ohřívač do vody.
Před použitím počkejte, až zařízení zcela vychladne.
Ohřívač skladujte na suchém a chladném místě.

I Vy můžete pomáhat chránit životní prostředí! Dodržujte Vaše místní 
předpisy: Nefunkční elektronické spotřebiče odevzdejte do vhodného 
centra likvidace odpadu. 

Rovus je registrovanou ochrannou známkou Top Shop International S.A.
Datum výroby a sériové číslo najdete na výrobku.
Ru dovozce: ООО «Студио Модерна» Москва, Перерва 11, стр 23 
109651
Vlastník ochranné známky / dovozce do EÚ / distributor pro Studio Moderna: 
TOP SHOP International S.A., Via Ferruccio Pelli 13, 1900 Lugano, Švýcarsko

3. Nastavte teplotu na digitálním 
displeji - tlačítkem "+" ji 
zvyšujete a tlačítkem "-" 
snižujete. Rozsah nastavení 
15-32 °C.

4. Stiskněte tlačítko rychlosti 
ventilátoru a nastavte na 
digitálním displeji buď vysokou 
(HH) nebo nízkou (LL) rychlost.

5. Po skončení přepněte spínač 
ON/OFF (1/0) do pozice OFF (O) 
a odpojte ohřívač z elektrické 
zásuvky. Uskladněte jej na 
chladném, suchém místě až do 
dalšího použití. 

STUDIO MODERNA s.r.o.

U nákladového nádraží 3153/8

130 00 Praha 3

www.topshop.cz

Zákaznický servis: +420 272 188 472


