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Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické dáta
Číslo položky 10031558
Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie 2000 W
Osvetlenie 25 W G9 Halogénové osvetlenie

Bezpečnostné inštrukcie
• Nepoužívajte zariadenie, kým nie je bezpečne upevnené, ako je to popísané v tejto 
príručke.
• Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá vašej miestnej sieti pred 
pripojením prístroja na sieťový zdroj.
• Z času na čas skontrolujte či kábel nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte prístroj, ak kábel 
alebo akákoľvek iná časť prístroja nesie znaky poškodenia.
• Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný inžinier, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu.
• Udržujte nábytok, záclony a iný horľavý materiál aspoň 1 meter od zariadenia.
• Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
• Nenechávajte zariadenie bez dozoru počas pripojenia k elektrickej sieti.
• Uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte im, aby zariadenie používali.
•Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a nemalo by sa používať na priemyselné 
účely.
• Nepoužívajte toto zariadenie po poruche alebo po páde alebo akomkoľvek poškodení.
• Opravy elektrických zariadení by mali vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári.
• Nesprávne opravy môžu používateľa vystaviť vážnemu riziku.
• Sieťový kábel neumiestňujte pod koberčeky.
• Nedovoľte, aby sieťový kábel visel nad ostrými hranami alebo sa dostal do styku s 
horúcimi povrchmi.
• VAROVANIE: Aby ste predišli prehriatiu, krb nezakrývajte.
• Výrobok nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny z akýchkoľvek dôvodov.
• Nepoužívajte tento krb v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazénu.
• Nepoužívajte vonku.
• Nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
• Prístroj nikdy nepoužívajte na horúcich plochách alebo v ich blízkosti.
• Nepracujte s poškodeným káblom.
• Pred čistením zariadenia sa uistite, že je odpojené od napájania a že je úplne studené.
• Nečistite prístroj abrazívnymi chemikáliami.
• Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré výrobca neodporúča ani nedodáva. Môže to 
spôsobiť úraz alebo poškodenie spotrebiča.
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• Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nebudú pod dohľadom 
alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť
Deti by mali byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili, že sa so zariadením nehrajú
• Zariadenie neťahajte za predný panel.
• Krb nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkami.
• Udržujte hornú časť krbu aspoň 1000 mm od stropu alebo iných predmetov pre 
optimálne vetranie 
• UPOZORNENIE: Aby nebolo zariadenie neúmyselné spustené,  nesmie byť napájané 
cez externé spínacie zariadenie, napríklad časovač, alebo pripojené k obvodu, ktorý je 
regulovaný externým ovládaním.
•UPOZORNENIE: Toto zariadenie nie je vybavené zariadením na reguláciu izbovej 
teploty. Nepoužívajte toto zariadenie v malých miestnostiach, kde sú osoby, ktoré nie sú 
schopné opustiť miestnosť samostatne, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
• Deti mladšie ako 3 roky by mali byť nepretržite pod dohľadom.
• UPOZORNENIE - Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť 
popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať v prítomností detí a iných osôb, ktoré 
potrebujú stály dohľad.

Používanie a obsluha
Začíname
• Zariadenie vyberte z krabice. Odstráňte všetky obaly. Umiestnite obal do krabice a 
bezpečne ho uskladnite alebo zlikvidujte.
K dispozícií je výber tepelného výkonu 1 kW alebo 2 kW.
• Pred pripojením ohrievača skontrolujte, či je napájacie napätie rovnaké ako napätie 
uvedené na krbe

Poznámka: Ak sa krb používa v prostredí, kde je málo hluku, môže byť počuť zvuk, ktorý 
súvisí s efektom ohňa. Je to normálne a nemalo by to byť dôvodom na obavy.

Inštrukcie pre používanie
Prístroj je možné ovládať buď spínačmi umiestnenými za kovovou krytkou v prednej časti 
krbu, alebo diaľkovým ovládaním.

4 spínače zaisťujú nastavenia ohrevu

Spínač 1: hlavný
Spínač 2: Vypnutie a zapnutie
Spínač 3: ohrev 1000W
Spínač 4: ohrev 1000W
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• Najskôr stlačte raz hlavný spínač O / I na zapnutie pohotovostného režimu. Ďalej 
môžete zariadenie ovládať spínačmi 2,3 a 4. A to nasledovne: 

• Stlačte 1 a 2: napájanie sa zapne spolu s efektom plameňa bez ohrevu
• Stlačte 1, 2 a 3 pre nastavenie ohrevu 1000 W spolu s efektom plameňa. 
• Stlačte 1, 2, 3 a 4 pre nastavenie ohrevu 2000 W spolu s efektom plameňa.

Iné kombinácie nebudú fungovať.

Vypnite zariadenie tak že všetky spínače vrátite do pozície vypnuté. Vytiahnite zástrčku zo 
zásuvky vždy keď zariadenie nepoužívate.

Diaľkové ovládanie

• Maximálny rozsah použitia je 5 metrov.
• Upozornenie: Prijímač potrebuje čas na odpoveď vysielaču. Tlačidlá nestláčajte viac 

ako
• raz za dve sekundy
• Priestor pre batérie je umiestnený na zadnej strane diaľkového ovládača. Otvorte ho, 

vložte batérie 2xAAA a potom zasuňte kryt späť do správnej polohy.
• Ak ste použili tlačidlá 1 až 4 na prepnutie zariadenia do požadovaného režimu, 

môžete tento režim zapnúť [     ] a vypnúť [   ] pomocou diaľkového ovládača.
• Ak chcete ohrievač vypnúť na dlhšiu dobu alebo ak chcete opustiť miestnosť, musíte 

zariadenie úplne vypnúť pomocou spínačov a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. 

Informácie o batérii
• Batérie 2xAAA. Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať.
• Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
• Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
• Vybité batérie je potrebné zo spotrebiča vybrať a bezpečne zlikvidovať.
• Ak má byť spotrebič dlhší čas nepoužívaný, mali by sa batérie vybrať.
• Svorky napájania sa nesmú skratovať.

Výmena svetelného zdroja

1. Za zadným panelom sa nachádzajú dve svetlá. Pre získanie prístupu k svietidlám, 
odstráňte dve skrutky, ktoré zaisťujú zadný panel. Odstráňte panel
2. Odstráňte poškodenú žiarovku vytiahnutím z držiaka.
3. Vymeňte za žiarovku G9 s výkonom 25 W. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli žiarovky 
holými rukami a dbajte na to, aby bola žiarovka dobre umiestnená
4. Namontujte späť zadný panel a zaistite ho pomocou dvoch skrutiek.
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Bezpečnostný spínač
Prístroj je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý bude fungovať, ak sa ohrievač 
prehrieva (napr. V dôsledku zablokovaného výstupu vzduchu). Z bezpečnostných dôvodov 
sa ohrievač opätovne automaticky nespustí. Ak chcete krb znova spustiť, odpojte ho zo 
zásuvky a nechajte ochladiť. Znova zapojte do zásuvky a zapnite. UPOZORNENIE: Aby ste 
predišli nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného zapnutia zariadenia, tento spotrebič 
nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako napríklad časovač, alebo 
pripojený k obvodu, ktorý je ovládaný externým zariadením.

Čistenie a starostlivosť
Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia odpojte od elektrickej siete. Používajte 
jemné čistiace prostriedky, nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky. Predná časť by 
sa malo čistiť opatrne jemnou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo.

Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na 
výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho 
odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak 
mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie 
informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad 
alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnutej v Európskej smernici. 2006/66/EG neumožňuje 
vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu 
batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky 
na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhlásenie o zhode
Výrobca:: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 
Deutschland.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi
smernicami: 
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)




