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UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pozorně tento návod.

Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu
a údržbu.

Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

VAROVÁNÍ
Odložte si záruční list, doklad a tento návod pro použití v 
budoucnosti.
Po vybalení zkontrolujte, zda, spotřebič není poškozený. V případě 
viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného 
technika.
Nenechávejte části obalu v dosahu dětí.
Tento spotřebič není dětská hračka: je to elektrické zařízení a musí 
se s ním zacházet opatrně.
Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí elektrické sítě 
odpovídá napětí na výrobním štítku.
Pokud zásuvka a zástrčka nejsou kompatibilní, zástrčku musí 
vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry 
ani prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním 
standardům nebo přesahující kapacitní limity.
Pokud nepoužíváte spotřebič, odpojte jej od elektrické sítě a ujistěte 
se, zda je vypnutý.
K odpojení spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
Použití jakýchkoliv elektrických přístrojů si vyžaduje dodržování 
základních pravidel:
- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými 

fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez 
dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem 
osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si 
se spotřebičem.



-  Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, 
slunce).

-  Manipulujte se spotřebičem jemně.
V případě poškození spotřebiče jej ihned odpojte od elektrické sítě. 
Nepokoušejte se jej opravovat, odneste jej do autorizovaného 
servisního střediska.
Pokud již nebudete používat tento spotřebič, znefunkčněte jej 
odříznutím přívodního kabelu - samozřejmě, po odpojení od 
elektrické sítě.
Přívodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili 
přehřívání.
Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit servisní 
technik schválený výrobcem.
Z bezpečnostních důvodů nikdy spotřebič neotevírejte.
Spotřebič byl navržený a vyrobený pro použití v domácnosti. 
Jakékoliv jiné použití je nesprávné a nebezpečné.
NEVKLÁDEJTE ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY PŘES BEZPEČNOSTNÍ 
MŘÍŽKU.
Během použití postavte spotřebič na rovný povrch.
Nepoužívejte ventilátor v blízkosti výlevky, vany, sprchy a bazénů.
Nepoužívejte ohřívač v přítomnosti hořlavých látek (benzín, barvy, 
apod.).

UPOZORNĚNÍ: NEZAKRÝVEJTE SPOTŘEBIČ ZÁCLONAMI ANI 
JINÝMI HOŘLAVÝMI MATERIÁLY.
UPOZORNĚNÍ: NEZAKRÝVEJTE SPOTŘEBIČ ANI 
NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVORY, ABYSTE ZABRÁNILI 
PŘEHŘÁTÍ.
UPOZORNĚNÍ:  VŽDY ODPOJTE SPOTŘEBIČ OD ELEKTRICKÉ 
SÍTĚ PŘED SEJMUTÍM OCHRANNÉ MŘÍŽKY.



Technické informace
1 - Upevňovací svorka mřížky.
2 - Přední bezpečnostní mřížka.
3 - Uzamykací matice rotoru. 
     (pouze modely 570-580)
4 - Rotor.
5 - Uzamykací matice zadní mřížky.
6 - Zadní bezpečnostní mřížka.
7 - Oscilační kolík.
8 - Přepínače.
9 - Základna. 
     (pouze modely 570-580)
10 - Svorky základny.

Tento spotřebič byl vyroben v souladu s platnými 
2006/95/EC a 2004/108/EC směrnicemi.

Pokyny k použití
Montáž.
Model 560.
Nejdříve umístěte bezpečnostní mřížku (6) na základnu tak, aby 
dva kolíčky vešli do dvou vertikálních otvorů.
Našroubujte plastovou matici (5), ujistěte se, zda je pevné utažená.
Vložte rotor (4) na kolík rotoru, umístěte druhou bezpečnostní 
mřížku (2), zajistěte, aby pevný držák upevnil dva profily mřížky.



Modely 570 - 580
Našroubujte základnu (9) pomocí 4 dodaných šroubů (10).
Umístěte první bezpečnostní mřížku (6) na základnu motoru tak, 
že dva výstupky vložíte do dvou vertikálních otvorů na prostředním 
držáku mřížky.
Našroubujte plastovou matici (5), utáhněte ji pevně.
Nasaďte rotor (4) na kolík motoru a našroubujte plastovou matici (3)
proti směru hodinových ručiček.
Instalujte druhou bezpečnostní mřížku (2), ujistěte se, aby pevný díl 
spojil dva profily mřížek. Nakonec našroubujte matici (1).

Obsluha
Před připojením nebo odpojením spotřebiče se ujistěte, zda je 
vypnutý a správné sestavený (viz pokyny k montáži).
Model 560: K zapnutí spotřebiče připojte zástrčku k elektrické síti 
a stiskněte tlačítko 1 nebo 2 v závislosti od požadované rychlosti 
ventilátoru: pomalu nebo rychle.
K aktivaci oscilace zatlačte uzamykací kolíček nahoru (7).
Zatlačením kolíčku dolů zastavíte oscilaci, uzamknete ventilátor v 
aktuálním směru.
Modely 570 - 580: K zapnutí spotřebiče připojte zástrčku k síti a 
stiskněte tlačítko 1, 2 nebo 3 v závislosti od požadované rychlosti 
ventilace: pomalu, středně nebo rychle.
K aktivaci oscilace zatlačte kolíček nahoru (7).
Zatlačením kolíčku dolů zastavíte oscilaci, uzamknete ventilátor v 
aktuálním směru.



Údržba
Odpojte zástrčku od síťové zásuvky a počkejte, dokud 
spotřebič nevychladne.
Tento spotřebič nevyžaduje speciální údržby.
K čištění spotřebiče použijte měkkou, mírně navlhčenou utěrku.
Nikdy nepoužívejte drsné prostředky ani chemikálie.
Nepoužívejte nadměrné množství vody a zabraňte vniknutí tekutin 
do spotřebiče.
SPOTŘEBIČ NEPONOŘUJTE DO VODY.
Pokud demontujete spotřebič za účelem čištění, poté jej sestavte 
správně (viz pokyny k montáži) před opětovným připojením k 
elektrické síti.



Záruční doba a podmínky
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data 
zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy,
pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu 
nebo opravu částí spotřebiče,
které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po 
uplynutí záruční doby bude spotřebič
opraven za poplatek.
Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z 
důvodu nesprávného použití spotřebiče a
nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení
Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl 
spotřebič:
- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které 
nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis
Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7
Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.
Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
www.certes.info, e-mail: certes@certes.info



Informace pro užívatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.


