
 1 

 
 

TC2104T 
 

 

 
 

 

 

230V~50Hz    2000W max 
 
 
 
CZ   KONVEKTOR S TERMOSTATEM  
ORIGINÁLNÍ NÁVOD 
 
 
 
 

           S30 M07 Y2015



 2 

 

CZ   KONVEKTOR S TERMOSTATEM 
 

Tato příručka je určena na pomoc při instalaci a péči o váš konvektor.  
Před instalací a použitím konvektoru prosím pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci. 

 
 

 
Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo 

jakémukoli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte topení (např. s oblečením) 
 

 

Upozornění! 

 

V souladu se 
základními platnými 

bezpečnostními 
normami Evropských 

směrnic 

 
 

OZNÁMENÍ 
 

 Před použitím ohřívače si přečtěte tyto 
pokyny a uschovejte si brožuru pro další 
konzultace. 

 Tento ohřívač smí být použit pouze pro 
vytápění domácností a podobných prostorů, 
v souladu s těmito pokyny je třeba považovat 
za doplňkové topidlo, a ne jako ústředního 
vytápění.   

 Ventilátor topení se při provozu zahřeje; 
dotýkat se pouze rukojeti nebo plastových 
knoflíků. Vyhněte se kontaktu s topným 
tělesem. 

 Nezakrývejte topení, hrozí nebezpečí 
požáru. 

 Ujistěte se, že ventilátor topení není ve styku 
s vodou nebo jinými kapalinami. 

 Nedotýkejte se ohřívače s mokrýma rukama 
nebo nohama. 

 Nedovolte, aby byl ohřívač být používán 
dětmi nebo jinými nezodpovědnými osobami 
bez dozoru. 

 Nevystavujte ohřívač počasí (slunce, déšť, 
atd.) 

 Netahejte za napájecí kabel nebo za topení 
pro odpojení ohřívače z elektrické zásuvky. 

 

 

 

 

 

INSTALACE 
 

 Po odstranění obalových materiálů 
zkontrolujte neporušenost ohřívače; pokud si 
nejste jisti, nepoužívejte jej a požádejte o 
kvalifikovanou odbornou pomoc. Obalové 
materiály (plastové sáčky, polystyrén, 
hřebíky, atd.) musí být uchováván mimo 
dosah dětí, protože jsou potenciální zdroje 
nebezpečí. 

 Před připojením spotřebiče se ujistěte, že 
napětí uvedené na typovém štítku odpovídá 
vaší elektrifikaci a že elektrická zástrčka je 
uzemněná. V případě neslučitelnosti mezi 
elektrickou zásuvkou a zástrčkou ohřívače ji 
nahraďte vhodnějším typem za pomoci 
odborně kvalifikovaného pracovníka, který 
se ujistí, že vodiče výstupu jsou vhodné pro 
absorbování výkonu topného tělesa (10A). 
Obecně platí, že použití adaptérů či 
prodlužovacích kabelů se nedoporučuje; 
pokud je nezbytné jejich použití, musí 
splňovat stávající bezpečnostní standardy a 
jejich současná kapacita (ampéry) nesmí být 
menší než maximální kapacita ohřívače. 

 Před každým použitím zkontrolujte, zda je 
ohřívač v dobrém stavu, a že elektrický kabel 
není poškozen: v případě pochybností 
požádejte o odborně kvalifikovanou pomoc.  

 Ujistěte se, že kabel je správně umístěn a že 
není v kontaktu s horkými částmi nebo 
ostrými hranami, ani omotaný kolem zařízení 
nebo zkroucený.  
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 Umístěte topné těleso ventilátoru daleko od 
ostatních zdrojů tepla, hořlavých materiálů 
(záclony, koberce, atd.), hořlavých plynů 
nebo výbušných materiálů (sprejů) a 
materiálů, které se mohou deformovat při 
působení tepla. Ujistěte se, že je 100 
centimetrů volného prostoru v přední části 
ohřívače ventilátoru a 40 cm na bočních 
stranách. Nepoužívejte ohřívač v 
bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo 
bazénu (aby se zabránilo kapkám vody 
dopadajících na topení nebo pádu topení do 
vody), nebo v místech, kde by to mohlo být 
vystavována otřesům.   

 Nosná plocha musí být stabilní a rovná 
(topení by se mohlo převrátit).  

 Ujistěte se, že ventilátor topení pracuje 
správně: pokud ne, topení vypněte a nechte 
jej zkontrolovat odborně kvalifikovaným 
personálem. 

 Ujistěte se, že mřížka přívodu vzduchu není 
zakryta předměty, látkami nebo čímkoliv 
jiným, aby se zabránilo přehřátí ohřívače 
nebo polámání. 

 Nepoužívejte zařízení v systémech 
ovládacích prvků tepla, programátorů, 
časovačů nebo jiných zařízení, které by 
mohly topení ventilátoru automaticky přetížit 
- zabráníte nebezpečí požáru. 

 V případě poruchy nebo špatné provozu, 
vypněte ventilátor topení a požádejte o 
odborně kvalifikovanou pomoc. 

 
PROVOZ 
 
Prosím, přečtěte si pečlivě tyto pokyny a 
seznamte se s vaším novým konvektorem před 
prvním použitím. 
   
NAPÁJENÍ A VÝKON 
230V ~ 50Hz 2000W 
Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém 
štítku odpovídá síťovému napětí. 
 
PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ – PŘI PRÁCI SE 
SPOTŘEBIČI VŽDY DODRŽUJTE 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá 
hodnotám zařízení před použitím.               
   Pro ochranu před úrazem elektrickým 
proudem neponořujte kabely, konektory nebo 
zařízení do vody nebo jiné tekutiny. 
   Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je 
v provozu. 
   Přísný dohled je vyžadován, pokud je 
některý přístroj používán v blízkosti dětí nebo 
nemohoucí osoby. 
   Pokud není zařízení používáno nebo jej 
potřebujete vyčistit, odpojte jej od elektrické 
zásuvky a nechejte úplně vychladnout. 

   Neprovozujte přístroj s poškozeným kabelem 
nebo zástrčkou, nebo poté, co byl přístroj 
poškozen jakýmkoliv způsobem, je-li napájecí 
kabel nebo spotřebič poškozen, musí být 
vyměněn výrobcem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo 
nebezpečí. 
   Použití příslušenství není doporučeno 
výrobcem přístroje, může způsobit zranění. 
   Nepoužívejte venku. 
   Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes 
hranu stolu nebo pultu, nebo přišel do styku s 
horkými povrchy. 
   Chcete-li zařízení odpojit, vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky. Nevytahujte zástrčku za kabel. 
   Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, 
než pro které je určen. Tento spotřebič je 
určen pouze pro použití v domácnosti. 
   Nemůže být přijata žádná odpovědnost za 
škodu způsobenou nedodržením těchto 
pokynů nebo jakýmkoliv jiným nevhodným 
použitím či špatným zacházením.  
   Ujistěte se, že konvektor je na rovné ploše a 
vzdálenost mezi konvektorem a předměty v 
místnosti je alespoň 50 cm. 
   Nezakrývejte konvektor, nenechte hořlavé 
předměty v blízkosti. 
   Při spuštění jednotky nejprve uslyšíte malý 
šum. To je normální a nejedná se o vadný 
přístroj. Po vybalení konvektoru se ujistěte, že 
jste odstranili všechny obaly a zlikvidujte je 
správně. 
   Odstraňte nohy z krabice a připojte k spodní 
části konvektoru přiloženými šrouby. 
    
POKYNY PRO PROVOZ 
a) Připojte přístroj k elektrické síti. 
b) Spínač termostatu otočte na maximum. 
c) Zvolte požadovanou teplotu stisknutím 
vypínače (750W/1250W/2000W).   
d) V režimu turbo budete mít rychlejší vytápění 
prostředí pomocí turbíny. 
e) Po dosažení požadované teploty odtočte 
vlevo na termostatu, dokud nebude přístroj 
sám zapínat a vypínat na předem zvolené 
teplotě. 

 
 
 

INSTALACE 
Před zapnutím zařízení a za účelem zajištění 
jeho správného výkonu, nastavte nohy 
podpory. 
(1) ve spodní části přístroje, vložte ve stejnou 
dobu, dovnitř drážek kovového krytu. 
(2) Poté upevněte oba pomocí šroubů 
dodaných se zařízením. 
ÚDRŽBA 
1) Nezakrývejte výstupy, protože by mohlo 
dojít k přehřátí přístroje.  
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2) Vždy udržujte čisté výstupní a vstupní 
mříže.  
3) Odpojte spotřebič od elektrické sítě před 
čištěním.  
4) Vyčistěte vnější plech spotřebiče měkkým 
mírně vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte 
abraziva ani rozpouštědla.  
5) Nikdy neovládejte spotřebič mokrýma 
rukama.  
6) Pokud je spotřebič opět po dlouhé době 
zapnut, pravděpodobně bude cítit zápach kvůli 
prachu na odporech. 
 
TECHNICKÁ POMOC 
Všechny přístroje byly před opuštěním továrny 
odzkoušeny. I přes to, pokud zjistíte závadu, 
vám bude k dispozici technická podpora. 

Zkontrolujte zástrčku v zásuvce 
Pokud byly dodrženy všechny pokyny pro 

spuštění přístroje. 
 
Po těchto operacích, v případě, že přístroj 

stále nefunguje, neváhejte nás kontaktovat a 
sdělit nám model a sériové číslo. 

 
 

ČÁSTI KONVEKTORU 
 

 

 
 
 

MONTÁŽ OHŘÍVAČE 

 Před použitím ohřívače, 
nohy (dodávané v krabici samostatně), musejí 
být připevněny k jednotce. Ty musejí být 
připevněny k základně ohřívače pomocí 4 
samořezných šroubů. Dbejte na to, aby bylo 

zajištěno, že jsou umístěny správně ve spodní 
části bočního tvarování topení. 
 
ČIŠTĚNÍ KONVEKTORU                                  
Před čištěním odpojte konvektor a nechte ho 
úplně vychladnout. 
Otřete přístroj jemným neabrazivním vlhkým 
hadříkem. 
Nepoužívejte žádné druhy čisticích prostředků 
a chemických látek na bázi čisticích prostředků 
na jednotky, protože by mohlo dojít k 
poškození přístroje. 
 
NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY 
Při skladování umístěte přístroj do svislé 
polohy na chladné, bezprašné místo - nejlépe 
v obalu. 
 

Tato příručka je určena pro pomoc při instalaci 
a péči o vaše topení.  

Před instalací a použitím topení si prosím 
pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci.  

Důležité: Prosím, mějte tento návod na 
bezpečném místě pro budoucí použití. 

 
PRO VAŠI BEZPEČNOST 
1. Přečtěte si veškerou dokumentaci před 
použitím ohřívače. 
2. Připojte topení pouze do jednofázové 
zásuvky s hlavním napětím, jak je uvedeno na 
typovém štítku. 
3. Tento spotřebič splňuje požadavky na 
elektromagnetickou kompatibilitu uvedené v 
BN 55104/95, pokud jde o rušení na rádiových 
frekvencích a televizních přijímačů. 
4. Neopouštějte svůj domov, když je přístroj v 
provozu: ujistěte, že je vypínač v poloze OFF 
(0) a termostat je v minimální poloze. Spotřebič 
vždy odpojte ze sítě. 
5. Udržujte hořlavé materiály jako je nábytek, 
polštáře, ložní prádlo, papír, oblečení, záclony 
atd. alespoň 100 cm od topného tělesa 
ventilátoru. 
6. Nezavěšujte žádné předměty v přední části 
ohřívače ventilátoru. 
7. Ohřívač vždy odpojte, když není používán. 
Netahejte za kabel pro odpojení ohřívače. 
8. Udržujte přívod vzduchu a výstup bez 
předmětů: minimálně 100 cm vpředu a 100 cm 
za ohřívačem. 
9. Neinstalujte topení přímo před zásuvkou. 
10. Nedovolte, aby se zvířata nebo děti 
dotýkaly se nebo si hrály s ohřívačem 
ventilátoru. Vzduch na výstupu je během 
provozu velice horký (více než 80°C, nebo 
175°F). 
11. Nikdy nezakrývejte topení. 
12. Nepoužívejte toto topení v bezprostředním 
okolí vany, sprchy nebo bazénu nebo v 
blízkosti vody. 
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13. Nepoužívejte topení v pokojích s hořlavými 
kapalinami nebo plyny, nebo při použití 
hořlavých rozpouštědel, laků nebo lepidel. 
14. Pokud je kabel tohoto spotřebiče 
poškozen, přerušte používání tohoto 
spotřebiče a kontaktujte vaše autorizované 
servisní středisko. 
15. Udržet topení ventilátoru v čistotě. 
Nedovolte, aby jakékoliv předměty zakrývaly 
větrání nebo výfukový otvor, protože by mohlo 
dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru 
nebo poškození ohřívače. 
 
SERVISNÍ ODDĚLENÍ 
_ Poškozené spínače musí být nahrazeny 
naším servisním střediskem. 
_ Pokud je potřeba vyměnit napájecí kabel, 
je nutné tuto výměnu provést výrobcem 
nebo jeho zástupcem, aby se zabránilo 
nebezpečí. 
 
SKLADOVÁNÍ 
_ Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho 
příslušenství. 

_ Skladujte jej mimo dosah dětí ve stabilní a 
bezpečné poloze na chladném a suchém 
místě, vyhněte se příliš vysokým i příliš nízkým 
teplotám. 
_ Chraňte jej před působením přímého 
slunečního záření. Pokud je to možné, 
uchovávejte ve tmě. 
_ Neskladujte v igelitových pytlích, aby se 
zabránilo nahromadění vlhkosti. 
 
ZÁRUKA 

Viz přiložené záruční a pracovní podmínky. 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Pokud je potřeba váš přístroj 
zlikvidovat, nedávejte jej do 

domácího odpadu, ale zlikvidujte 
ho ekologicky  

bezpečným způsobem. 

WARM TECH 
81, rue de gozée  6110 Montigny-le-Tilleul 

Belgique 
Tél : 0032 (0) 71 29 70 70 Fax : 0032 (0) 71 29 70 86 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CZ 
 

� Nikdy nedovolte, aby děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, používali přístroj. 

Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy. Pokud ne, při použití umístěte přístroj  
mimo dosah dětí. 

� Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 

nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut 
dohled nebo instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 

Je třeba dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se zařízením. 
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ZÁRUČNÍ LIST 
 

 

 

Na tento výrobek se vztahuje 24 měsíců záruka. 

Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo 

pokladního bloku. 

 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

Výrobek : ELEKTRICKÝ KONVEKTOR S 

TERMOSTATEM  

Model: TC2104T 
 

Datum prodeje ................................................. 

 

 

 
 

Dodavatel:  
M.A.T.A. Czech s.r.o. 

Radlická 103 
150 00 Praha 5 

e-mail: info@mataczech.cz 
 

 
SERVIS : 

Tel: 777 302 060 
PM Servis 

Na barikádách 670 
196 00 Praha 9 
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81, rue de Gozée 

6110 Montigny-le-Tilleul 

Belgique 

Tél : 0032 71 29 70 70    Fax : 0032 71 29 70 86 

 

 

S.A.V 
sav@eco-repa.com 

 
 

Service Parts separated 
 

  32 / 71 / 29 . 70 . 83    32 / 71 / 29 . 70 . 86 

 
 

Fabriqué en Chine  2013  Made in China 
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