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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní upozornění

 Nebezpečí!
Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek úraz 
elektrickým proudem s ohrožením života. 

- Tento spotřebič může být používán 
osobami se sníženými fyzickými, smys-
lovými nebo mentálními schopnostmi, 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi, pokud jsou pod dohledem 
nebo pokud byly seznámeny s poky-
ny týkajícími se bezpečného užívání 
přístroje a rozumí nebezpečím s ním 
souvisejícími. Děti si nesmí s přístro-
jem hrát. Čištění a údržba, které mají 
být prováděny uživatelem, nesmí být 
prováděné dětmi bez dozoru.

-     Děti mladší než 3 roky by měly být 
drženy z dosahu spotřebiče, pokud ne-
jsou pod dohledem.

- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spo-
třebič pouze zapínat  a vypínat, pokud 
byl umístěný nebo nainstalovaný na 
jeho zamýšlené místo provozu, jsou 
pod dohledem a byly poučeny o bez-
pečném používání spotřebiče a po-
chopily zahrnutá nebezpečí.   Děti ve 
věku od 3 do 8 let nemohou spotřebič 
zapojovat do sítě, regulovat ho a čistit 
ani provádět uživatelskou údržbu. PO-
ZOR - Některé díly tohoto výrobku 
mohou být velmi horké a způsobit 
popálení. Zvláštní pozornost byste 
měli dávat tam, kde jsou přítomné 
děti a bezbranní lidé.

-  Nepoužívejte tento spotřebič v bezpro-
střední blízkosti sprch, van, umyvadel, 
bazénů, atd.

-   Pokud byl přívodní kabel poškozen, 
musí být vyměněn výrobcem nebo 

střediskem technických služeb nebo 
kvalifikovanou osobou, aby se přede-
šlo všem nebezpečím.

- POZOR: abyste předešli veškerým ne-
bezpečím způsobeným náhodným 
resetováním bezpečnostního systému, 
nesmí být tento spotřebič zapínaný 
přes externí časovač.

 Důležité! 
Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít za následek úraz 
nebo poškození spotřebiče. 
-   Spotřebič nesmí být umístěný přímo 

pod pevnou elektrickou zásuvkou.
-   Použití prodlužovacího kabelu  nedoporučujeme, bě-

hem provozu radiátoru by mohlo dojít k jeho přehřátí.

 Nebezpečí opaření!!
Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít za následek po-
pálení nebo opaření. 
- UPOZORNĚNÍ: Spotřebič za žád-

ných okolností během provozu 
nezakrývejte, vedlo vy to k ne-
bezpečnému přehřátí. 

 Povšimněte si prosím:
Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro 
uživatele. 
-  Nikdy nepoužívejte radiátor k sušení prádla.
-  Nikdy nepokládejte přívodní šňůru na ohřívač, když je 

horký.
-    Doporučujeme, abyste radiátor neumisťovali do průva-

nu, protože silný průvan může nepříznivě ovlivnit pro-
vozní účinnost spotřebiče.

- Radiátor používejte pouze ve vzpřímené poloze.
-    Radiátor musí být umístěný alespoň 30 cm od nábytku 

nebo jiných předmětů. 
-    Při prvním použití spotřebiče ho provozujte po dobu 

minimálně 15 minut s termostatem na maximu, abyste 
odstranili zápach "novoty". Spotřebič muže vydávat tro-
chu kouře kvůli ochranným látkám použitých na topný 
článek před přepravou.

-     Umístěte spotřebič tak, aby zástrčka a výstup byly i po 
instalaci snadno dosažitelné. 

- Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších, než 4m2 .
-     Spotřebič je vybavený bezpečnostním zařízením, které 
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ho v případě náhodného přehřátí vypne. Pro opětovné 
nastavení kontaktujte Zákaznický servis, viz přiložená 
záruka.

 Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnicím EU:
-  Směrnice o nízkém napětí ve znění násl. předpisů
-  Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) ve 

znění násl. předpisů;

Likvidace spotřebiče
Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím 
odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrny.

ÚVOD
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek De’Longhi. 
Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu. 
Zabráníte tak nebezpečím a poškození spotřebiče. 

POPIS
(viz obr. na str. 3).
A  Termostat
B  Spínače
C Časovač (jen u některých modelů)
D  Držák přívodní šňůry
E  Kolečko

POUŽITÍ
Elektrické připojení
- Před zapnutím spotřebiče do elektrické sítě zkontroluj-

te, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá hodnotě V 
uvedené na spotřebiči a že jsou zásuvka a elektrická síť 
správě dimenzované.

-    PŘIPOJUJTE RADIÁTOR POUZE K DOBŘE UZEMNĚNÉ ZÁ-
SUVCE.

-     Tento spotřebič vyhovuje směrnici o elektromagnetické 
kompatibilitě.

Připevnění nohy.
Vyjměte nohu a kolečka u polystyrenového obalu. Vložte 
U-šroub se závitem tak, jak je uvedeno na obrázcích 1, 2 a 3 
a použijte křídlaté matice k připevnění nohy ke spodní části 
radiátoru mezi posledními dvěma články, pak připevněte 
kolečka k trnům na noze a pevně zatlačte, až zapadnou na 
místo (obr. 4-5).
Zatlačte na každé kolečko, abyste zkontrolovali, že je správně 
připevněné.
U některých modelů jsou kolečka již namontovaná na noze.

Modely se systémem Easy wheel
Obraťte radiátor na koberec nebo měkký povrch, abyste pře-
dešli poškození laku. 
Zcela rozložte kolečka jejich otáčením směrem ven (obr. 6). 
Otočte radiátor zpět do vzpřímené pozice.

 Důležité! 
Když je používaný, musí být radiátor vždy postavený verti-
kálně (kolečka dolem ovládací prvky nahoře). Jakákoliv jiná 
pozice by byla nebezpečná!

NÁVOD K POUŽITÍ
Zapnutí
Otočte voličem termostatu na maximum (6).
Zapněte oba spínače Světla na spínačích zůstanou rozsvícený, 
dokud teplota v pokoji nedosáhne nastavené teploty, a pak 
se vypnou.
Když pokojová teplota dosáhne požadované teploty, otočte 
voličem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte 
kliknutí a světla se vypnou.
Spotřebič se bude automaticky zapínat a vypínat, aby udržel 
požadovanou teplotu.
- tlačítko v pozici «MIN» = minimální proud (kontrolka je 

rozsvícená);
- tlačítko v pozici «MED» = střední proud (kontrolka je 

rozsvícená);
- obě tlačítka v pozici «MIN» «MED» = maximální proud 

(kontrolka je rozsvícená)

Použití termostatu
Termostat funguje na základě pokojové teploty a ne teploty 
radiátoru. 
Otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ruči-
ček směrem k nižším číslům, abyste snížili teplotu. 
Pro zvýšení teploty otáčejte po směru hodinových ručiček 
směrem k vyšším číslům. Pro úplné vypnutí spotřebiče otočte 
termostat na minimum  a odpojte ze sítě.

Protinámrazová funkce
S termostatem v pozici  a stisknutým spínačem udržuje 
spotřebič v místnosti teplotu asi 5˚C, a tím zabraňuje zamrz-
nutí při minimální spotřebě energie.

POUŽÍVÁNÍ ČASOVAČE
Pro naprogramování ohřívání postupujte následovně (obr.7):
- Zkontrolujte čas, který ukazují vaše hodinky. Pokud je 

10 hodin večer, otáčejte číslovaným kolečkem časovače 
po směru hodinových ručiček, dokud číslo není naproti 
referenčnímu bodu  s (3) na časovači. Nastavte časy, 
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kdy chcete aby spotřebič fungoval, zatlačením zubu (1) 
směrem dovnitř.

 Každý zub (1) odpovídá 15 minutám. Tak zbudou vi-
ditelné části, které odpovídají dobám provozu  (2). Po 
nastavení bude radiátor v provozu automaticky každý 
den v naprogramovanou dobu (důležité: radiátor musí 
být vždy zasunutý do zásuvky).

-     Pro změnu naprogramování posuňte zub zpět do počá-
teční pozice a nastavte novou dobu provozu.

-     Pro úplné vypnutí spotřebiče také zatlačte spínače do 
polohy 0 a musíte ho také odpojit ze sítě, abyste zabrá-
nili pokračujícímu provozu časovače.

DŮLEŽITÉ: NEOTÁČEJTE ČÍSELNÍKEM HODIN PROTI SMĚ-
RU HODINOVÝCH RUČIČEK 
Časovač je podobný elektrickým hodinám a bude fungovat 
pouze tehdy, pokud je zasunutý do síťového napájení. Když 
je odpojený, časovač se zastaví a musí být později znovu na-
stavený.

Anulování časovače (pouze u některých modelů)
Pokud si přejete nastavení časovače anulovat, zatlačte spí-
nač časovače do pozice I (obr. 8) ručně (anulování časovače). 
Pro návrat do načasovaného provozu zatlačte spínač zpět di 
střední pozice    (obr..8).

POZNÁMKA: pokud je časovač v pozici 0 (obr. 8), je radi-
átor vypnutý a nebude fungovat. 

ÚDRŽBA
Před prováděním jakékoliv údržby na radiátoru ho odpojte od 
elektrické sítě a počkejte, než vychladne. 
Elektrický olejový radiátor nevyžaduje žádnou zvláštní údrž-
bu. Je dostatečné odstranit prach měkkým, suchým hadří-
kem. Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky nebo rozpouštědla. 
Pokud je to nutné, odstraňte koncentrovaný prach vysava-
čem.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Síťové napájení                           Viz výkonnostní štítek
Adsorbovaný proud                         „        

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Spotřebič nefunguje Ujistěte se, že je zapojený do sítě a že 
elektrická zástrčka funguje.

Zkontrolujte veškeré překážky.

 Teplota může být nastavena příliš nízko.

Zasuňte do elektrické zásuvky.

Odstraňte překážku a nechte přístroj vychlad-
nout. Pokud přístroj nefunguje, obraťte se 
prosím na službu zákazníkům.

Nastavte teplotu na vyšší stupeň.


