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Návod k použití: 

 
Bezpečnostní instrukce: 
Níže jsou uvedeny důležité poznámky týkající se instalace, obsluhy a údržby. Uložte tento návod pro budoucí reference. 
Používejte zařízení pouze podle toho, jak je uvedeno v této příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. 
Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nesprávným či nevhodným použitím. 
Před použitím se ujistěte, že zařízení je nepoškozené. 
V případě pochybností se nepokoušejte troubu používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. 
Nenechávejte obalové materiály (tj. plastové sáčky, polystyrén, hřebíky, sponky, atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí a 
pamatujte, že patří do směsného komunálního odpadu. 
Ujistěte se, že informace uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s těmi z elektrické rozvodné sítě. 
Instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na dodržení maximálního výkonu spotřebiče, jak je uvedeno na etiketě. 
Nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován odpovědný. 
Pokud není zařízení v provozu, nenechávejte přístroj připojen, raději odstraňte zástrčku ze zásuvky. Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné 
zásuvky nebo elektrická rozšíření, použijte pouze ty, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami.  
V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru /nebo rozšíření, jakož i maximální výkon zobrazený na 
prodlužovacím kabelu. 
Pokud je přístroj mimo provoz a nechcete jej opravit, musí být znefunkčněn odříznutím napájecího kabelu.  
- nemanipulujte ani se nedotýkejte spotřebiče mokrýma rukama nebo bosýma nohama 
- nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky, nebo v případě zkratu 
- přístroj smí opravovat pouze autorizovaný servis 
- nedovolte, aby se napájecí kabel dostal blízko k ostrým předmětům nebo do kontaktu s horkým povrchem 
- při odpojování zástrčky netahejte za kabel 
- nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům jako je déšť, vlhkost, mráz, atd. 
- vždy skladujte na suchém místě 
- tento přístroj mohou používat děti starší od 8 let a starší pod dohledem, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly poskytnuty 
instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí zapojení 
- děti by si neměly hrát se spotřebičem; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru 
- není určeno pro komerční využití. Pouze pro domácí použití.  
- čištění by mělo být prováděno po odpojení přístroje 
- v případě poruchy /nebo selhání přístroje nemanipulujte s jednotkou 
- pro opravu přístroje se vždy obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů 
 
 Nedodržení výše uvedených zásad může ohrozit bezpečnost jednotky a vede ke ztrátě záruky.  
 
VAROVÁNÍ:  
Toto zařízení má funkci topení. Povrchy, vyjma funkčních ploch, mohou být horké. Protože lidé vnímají teplo individuálně, mělo by být toto zařízení 
používáno s velkou POZORNOSTÍ. Držte zařízení pouze na místech k tomu určených a používejte tepelné ochrany, jako jsou rukavice nebo chňapky. 
• Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách jako například: prostor kuchyně v obchodech, kancelářích a dalších 
pracovních prostředí; pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích prostorách 
• Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
• Spotřebič není určen pro provoz pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání. 
• Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v chodu. Vyjměte zástrčku po každém použití. 
• Pokud chcete přístroj vypnout ze zásuvky, netahejte za kabel. 
• Nevystavujte přístroj silným nárazům, mohly by způsobit vážné poškození. 
• Nestavte přístroj do vody nebo jiných tekutin a vyhýbejte se vystříknutí tekutiny na jednotku! 
• Používejte pouze schválené náhradní díly a kompatibilní příslušenství. 
• Produkt skladujte pouze zcela vychladlý. 
• Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky a čekejte na úplné zchlazení každé části spotřebiče. 
• Před každým použitím rozviňte napájecí kabel. 
• Nevkládejte nic do ochranné mřížky. Neblokujte, přistroj a umístěte ho alespoň 1,5m od okolních předmětů. 
• Dávejte pozor: ochrana mřížka je během používání velmi horká.  
 
UPOZORNĚNÍ: nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru; vždy vypojte zástrčku ze sítě! 
 
Umístěte přístroj na pevný povrch.  
Pokud je přístroj v chodu, ponechte vždy dostatečný prostor na každé straně (alespoň 0,5m). 
Udržujte přístroj mimo dosah hořlavých materiálů, záclon, zdrojů tepla, chladu a páry! 
Pokud chcete namontovat přístroj na stěnu, neinstalujte jej na hořlavý materiál jako je dřevo, plast nebo syntetické povrchy 
Nepoužívejte přístroj blízko páry nebo vody (dřez, sprcha, toaleta…) 
Nepoužívejte jako podpěru police. 
V žádném případě přístroj nepřikrývejte, hrozí přehřátí! 
 
 
 
 
 
 
 



G60016                                                                                   
1 Vypínač / regulace výkonu 
2 Termostat 
3 Provozní světlo 
4 Topný článek  
5 kolečka 
 
Montáž na postavení 
Mod. G60016 je dodáván kompletně smontovaný kromě prostoru pro kola, který musí být montován uživatelem. Při dokončení instalace produktu 
postupujte podle níže uvedených pokynů. 
- Vyjměte radiátor a veškeré příslušenství z krabice. Odstraňte všechny obalové prvky (plastové sáčky, samolepky, štítky) ze spotřebiče. 
- Otočte výrobek obráceně. Umístěte tyče se dvěma koly do spodní části těla přístroje, které odpovídají otvorům pro šrouby na lištách a těle. 
- Upevněte kolečka na přístroj opatrným utažením dodaných šroubů. 
- Otočte zpět spotřebič. 
 
MONTÁŽ NA STĚNĚ 
Alternativně  G60016 lze namontovat na stěnu. Nemontujte přídavná kolečka, ale postupujte podle níže uvedených pokynů. 
Sestavte spotřebič s následujícími opatřeními: 
- Zvolte snadno přístupné místo, daleko od záclon nebo jiných hořlavých materiálů. 
- Zvolte místo v blízkosti elektrické zásuvky, abyste mohli připojit spotřebič bez použití prodlužovacího kabelu. 
- Ujistěte se, že ve stěně, kterou chcete vrtat, nejsou trubky nebo elektrické dráty. 
 

montáž:                                                                                                      
- Namontujte tři nástěnné konzoly na zadní straně přístroje, jak je znázorněno na obrázku do otvorů a zajistěte pomocí dodaných šroubů. 
- Umístěte spotřebič na stěnu ve zvoleném místě a označte místa, kde je třeba otvory vyvrtat tužkou. Pouze dvě horní podpěry budou upevněny ke 
stěně, zatímco spodní namontovaná opěra slouží pouze jako oddělovač. Vzdálenost mezi horními podpěrami je asi 30 cm. 
- Vrták o průměru 6 mm použijte pro vyvrtání otvorů v souladu s dříve označenými body. 
- Zasuňte zátky do otvorů a utáhněte šrouby uvnitř. Nechte šrouby vyčnívat ze stěny asi půl centimetru. 
- Zavěste spotřebič zasunutím vyčnívajících šroubů do tvarů nosičů namontovaných na zadní straně. 
 
PROVOZ 
POZOR: Spotřebič je chráněn proti vodě s klasifikací IP24. Je proto schopen odolat kapajícím nebo lehkým rozstřikům vody. 
- Umístěte přístroj nejméně 1 metr od stěn, nábytku, záclon, přístrojů, rostlin. 
- Před připojením spotřebiče k elektrickému proudu zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky zapnutí (1) a termostat (2) v poloze "0". 
- Odpojte elektrický kabel (7) od kabelového navijáku po celé jeho délce a zapojte zástrčku do kompatibilní elektrické zásuvky. 
- Zapněte ohřívač otáčením knoflíku pro regulaci výkonu (1) následujícím způsobem: 
- Stiskněte spínač I pro přívod topného výkonu 1000 W. Provozní kontrolka umístěná na tlačítku se rozsvítí. 
- Stiskněte spínač II pro přívod topného výkonu 500 W a rozsvítí se provozní kontrolka tlačítka. 
- Stiskněte obě spínače I a II k aktivaci chladiče při maximálním výkonu topení 1500 W (obě kontrolní světla svítí). 
- Po zapnutí radiátoru otáčejte knoflíkem termostatu (2) ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete maximální úrovně. 
- Jakmile dosáhnete požadovanou teplotu, pomalu otáčejte knoflíkem (2) proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí. Radiátor se v 



případě potřeby vypne a zapne tak, aby byla teplota v místnosti stabilní. 
UPOZORNĚNÍ: během používání nezakrývejte spotřebič. Nebezpečí požáru! 
 
Po použití vypněte spotřebič otočením zapnutí (1). Potom odpojte elektrický kabel ze zásuvky. 
UPOZORNĚNÍ: počkejte, dokud je výrobek zcela chladný, než jej uložíte. 
 
ČIŠTĚNÍ 
Vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte všechny součásti vychladnout před prováděním čištění. 
- Neponořujte do vody. V žádném případě se vyhněte tomu, aby se do spotřebiče dostaly vody nebo jiné kapaliny. 
- Nečistěte brusnými houbami ani čisticími prostředky, které by mohly poškodit výrobek. 
- Očistěte hlavní těleso mírně navlhčenou houbou a pečlivě osušte každou část jemnou suchou látkou. 
 
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 
• Napájení: AC 220-240V ~ 50 / 60Hz. - výkon 1500 W 
• topný panel 
• Nastavitelný termostat - provozní kontrolka 
• 3 x příkon 500/1000 / 1500W 
• otočná kolečka 
• kabel 
 
 
LIKVIDACE 

 Pro likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů jsou určeny veřejné sběrny komunálního odpadu. 
 
Záruční prohlášení  
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od 
přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si 
pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny 
výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro 
poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 
24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze 
uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při 
přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li 
výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku 
nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se 
obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na náš zákaznický servis (adresa viz Záruční list). 


