
                                                                                   Návod k obsluze
V551 - Elektrický přímotop 2,5kW / 230V, KRAFT DELE

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis:

V závislosti na typu napájecího kabelu lze ohřívací ventilátor použít pouze v domácnostech, 
skladech a dílnách, na staveništích a ve sklenících. Přístroj má zabudovaný termostat a 
tepelnou pojistku, které slouží k ovládání topných prvků. Termostat detekuje teplotu vzduchu a
reguluje teplotu okolí. Motor ventilátoru není ovládán termostatem a funguje, i když termostat 
zastaví vytápění topného článku. Tepelná pojistka vypne topení, aby byla zajištěna bezpečnost 
v případě přehřátí.

Při prvním spuštění topení ventilátoru si můžete všimnout malého množství vycházejícího 
kouře. To je zcela normální a kouř po krátké době zmizí. Topný článek je vyroben z nerezové 
oceli a během výrobního procesu byl potažen ochranným olejem. Kouř je způsoben zbytky 
oleje.

Technické údaje
Model  KD11720  KD11721  KD11722

Třída odolnosti vůči vodě  IPX4  IPX4  IPX4

Napětí  220-240V  220-240V  380-400V

Výkon  2500 W  3500 W  6000 W

Aktuální  13.04A  13.0A  13.0A

Pojistka  15A  10A  15A

Termostat  0-85°C  0-85°C  0-85°C

Skříň je vyrobena z ocelového plechu a kryty práškovým teplem.

Součástí dodávky je napájecí kabel a zástrčka.

Popis ovládacího panelu

Levý otočný knoflík: vyberte nastavení tepla

Pravý otočný knoflík: ovládání termostatu
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Specifické bezpečnostní pokyny

Před použitím zkontrolujte označení na napájecím kabelu. V závislosti na typu napájecího 
kabelu lze zařízení použít v různých podmínkách prostředí.

Typ  Lze použít:  Není povoleno:

H07RN_F  domy, sklady, dílny, staveniště, skleníky

H05RN_F  domy, sklady, dílny, skleníky  staveniště

H05RR_F  domy, sklady, dílny  staveniště a skleníky

Při používání elektrických zařízení vždy používejte základní bezpečnostní opatření

- Vyhřívání ventilátoru není určeno pro venkovní použití, na místech s vysokou vlhkostí, v 
koupelně nebo v jiných vlhkých podmínkách.

- Nezapomeňte, že ohřívač ventilátoru může být velmi horký, proto by měl být umístěn v 
bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy atd.

- Nezakrývejte topení ventilátoru.

- Ohřívač ventilátoru nemusí být umístěn přímo pod zásuvkou.

- Nepřipojujte ohřívač ventilátoru pomocí automatických časových spínačů nebo jiných 
zařízení, která mohou zařízení automaticky zapnout.

- Ohřívač ventilátoru nesmí být umístěn v místnostech, ve kterých jsou používány nebo 
skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny.

- Při použití prodlužovacího kabelu použijte co nejkratší prodlužovací kabel, který by měl být 
zcela rozložen.

- Nepoužívejte ohřívač ventilátoru v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním 
střediskem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo riziku.

- Je zakázáno ponechat zařízení zapnuté bez dozoru. Zajistěte, aby děti a domácí zvířata nebyli
od stroje.

- Neumisťujte zařízení do mobilních vozidel nebo na místa, kde by se mohly snadno převrátit.

- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, odpojte jej od napájení. Nikdy nenechávejte zařízení 
zapnuté po velmi dlouhou dobu. Při vyjímání zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.

- Udržujte zařízení mimo záclony nebo místa, kde lze snadno zablokovat přívod vzduchu.

- Pokud není zásuvka připojena, je vodotěsná. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, 
nikdy nepoužívejte zařízení mokrýma rukama a nepoužívejte jej, pokud je napájecí kabel 
mokrý.

- Nevyhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu. Elektrické zařízení 
musí být skladováno na určených místech. Další informace vám poskytne místní úřad. 
Likvidace elektrických spotřebičů na skládkách může vést ke vstupu nebezpečných látek do 
podzemních vod a následně do potravinového řetězce, což může způsobit zhoršení zdraví a 
pohody.

- Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo 
duševní zdatností ani osobami bez odpovídajících zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem dospělé osoby a nebyly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost.

- Děti nesmí zařízení používat ke hře.
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Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

VAROVÁNÍ: Zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a lidé s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo lidé bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod 
dohledem nebo byli vyškoleni v bezpečném používání zařízení a rozumí všem nebezpečím, 
která mohou nastat z provozu zařízení. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topení ventilátoru.

Děti do 3 let by měly být umístěny mimo spotřebič, pokud nejsou pod stálým dohledem.

Děti od 3 do 8 let nesmějí provádět činnosti související s připojováním, seřizováním, čištěním a
údržbou spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ - některé části tohoto produktu mohou být velmi horké a mohou způsobit 
popálení. Zvláštní pozornost by měla být věnována místu, kde jsou děti.

Použití:

- Umístěte topné těleso ventilátoru do takové polohy, aby stálo svisle na stabilním povrchu, v 
bezpečné vzdálenosti od vlhkých podmínek a hořlavých předmětů.

- Připojte topné těleso ventilátoru k síti

- Nastavte knoflík termostatu na maximální hodnotu a nechte přístroj chvíli běžet na plný 
výkon.

- Vytápění ventilátoru se spustí, když je spínač nastaven na jednu z funkcí napájení.

- Jakmile pokojová teplota dosáhne nastavené teploty, zařízení se vypne, ale ventilátor se 
bude i nadále otáčet. Když teplota pojiva začne, topný článek se spustí. Ohřívač ventilátoru se 
automaticky zapíná a vypíná a udržuje konstantní pokojovou teplotu.

- Před vypnutím zařízení otočte knoflík termostatu do minimální polohy (MIN) a přepněte 
přepínač do polohy ventilátoru. Počkejte chvíli, než zařízení vychladne, poté jej vypněte a 
odpojte od elektrické zásuvky.
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Řešení problémů:

Mnoho běžných problémů můžete vyřešit sami. Před kontaktováním servisního střediska 
použijte následující tipy, abyste zjistili, zda můžete problém vyřešit.

Problém Možná příčina Řešení

Zařízení nefunguje, i když je
zapojena zástrčka a termostat

běží.

Zástrčka je zasunuta příliš volně
do zásuvky nebo kabel není

správně připojen.

Vytáhněte zástrčku, zkontrolujte
zástrčky a kabely. Znovu

připojte.

Žádné napájení v zásuvce Zasuňte zástrčku do jiné
zásuvky.

Topné těleso svítí

Vstupní napětí je příliš vysoké
nebo nízké.

Připojte zařízení k zásuvce, která
odpovídá napětí zařízení. Tyto

údaje jsou uvedeny na typovém
štítku zařízení.

Blokovaná ventilace

Udržujte zařízení mimo záclony,
plastové sáčky, papír a jiné

předměty, které mohou snadno
blokovat ventilaci zařízení.

Zařízení se nezahřívá. Otáčí se
pouze ventilátor.

Otočný knoflík nebyl otočen do
polohy topení Otočte knoflík do polohy topení

Vadný termostat

Otočte knoflíkem termostatu a
zkontrolujte, zda neuslyšíte

charakteristický zvuk otevírání /
zavírání. Pokud ne, znamená to,
že termostat není poškozen a

spustí se po vychladnutí.

Vadná pojistka

Vypněte zařízení a zkontrolujte,
zda jeho větrací otvory nejsou
blokovány. Před restartováním

zařízení odpojte zástrčku ze
zásuvky alespoň na 10 minut,
abyste resetovali bezpečnostní

systém.

Nepřirozený zvuk Zařízení není ve svislé poloze
(nakloněné)

Umístěte zařízení na rovný
povrch

Údržba a čištění 

Před čištěním zařízení jej odpojte ze zásuvky a počkejte, až vychladne. Skříň může být snadno 
špinavá, takže ji pravidelně čistěte měkkou houbou. Po očištění součástí zařízení je otřete 
suchým hadříkem. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Na zařízení nestříkejte 
vodu. K čištění zařízení také nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín.

Vyčistěte kabel a zástrčku, usušte a poté zabalte do plastového sáčku.

Než zařízení odložíte, počkejte, až vychladne. Poté zařízení zakryjte plastovým sáčkem, vložte 
do lepenkové krabice a uložte na suchém, větraném místě.
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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