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CZ 
 

Vážený zákazníku: 

 
Přečtěte si prosím pečlivě následující informace 
před prvním použitím přístroje pro zajištění 

bezpečnosti a správného provozu. 
 
Upozornění! Přístroj může být použit pouze pro 

běžné domácí použití, a nikoli pro průmyslové účely. 
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

• Spotřebič musí být používán pouze, jak je 
popsáno v návodu k použití! Použití za jiným 
účelem je zakázáno! Jakékoli poškození vyplývající 
z nesprávného použití a nedodržení bezpečnostních 
pokynů bude mít za následek pozbytí záruky!  
• Veškerá odpovědnost za škody mrazem, 
způsobené tepelným výkonem, který je 
nedostatečný pro velikost místnosti, v důsledku 
špatné tepelné izolace místnosti, nesprávným 
používáním nebo vyšší mocí (například výpadek 
proudu) se odmítá.  
• Připojujte pouze spotřebiče k AC síti, jak je 
uvedeno na typovém štítku!  
• Nikdy se nedotýkejte částí pod proudem! 
Nebezpečí ohrožení života!  

• Nikdy neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama! 
Nebezpečí ohrožení života!  

• Spotřebič musí být umístěn tak, aby se ovládacích 
prvků nemohly dotknout osoby, které jsou v 
koupelně, sprchovém koutu, nebo jakémkoliv jiném, 
vodou naplněném, prostoru.  
• Nepoužívejte spotřebič v místnostech s vanou, 
sprchovým koutem nebo bazénem nebo v blízkosti 
umyvadel nebo vodovodních přípojek!  
• Nevystavujte přístroj dešti nebo jiné vlhkosti! Tento 
spotřebič není určen pro venkovní použití. Spotřebič 
musí být umístěn pouze v interiéru!  
• Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je zařízení nebo 
kabel poškozen. Nebezpečí úrazu!  

• Zkontrolujte napájecí kabel z hlediska poškození.  
• Je-li napájecí kabel nebo je-li přístroj poškozen do 
té míry, že jsou elektrické části odkryty, ihned jej 
odpojte od elektrické sítě a kontaktujte svého 
autorizovaného prodejce nebo servis!  
• Nesprávné opravy mohou vystavit uživatele do 
značného nebezpečí.  
• Přístroj smí být otevřen a opraven pouze 
autorizovaným kvalifikovaným personálem.  
• Neskladujte ani nepoužívejte hořlavé látky nebo 
spreje v blízkosti přístroje, když je přístroj v provozu. 
Nebezpečí požáru!  

• Nepoužívejte přístroj v hořlavém prostředí 
(například v blízkosti hořlavých plynů nebo sprejů)! 
Nebezpečí výbuchu a požáru!!  

• Spotřebič nesmí být používán v oblastech, které 
jsou rizikem požáru, jako jsou garáže, stáje, nebo 
dřevěné boudy.  
• Pozor! Nevkládejte žádné cizí předměty do otvorů 
spotřebiče! Nebezpečí úrazu (elektrickým 

proudem) a poškození přístroje!  
• Vstupní a výstupní otvory vzduchu nesmí být ničím 
omezeny! 

 
• Umístěte přístroj tak, aby se zamezilo náhodnému 
dotyku. Nebezpečí popálení! 
 
• UPOZORNĚNÍ: ABY NEDOŠLO K PŘEHŘÁTÍ, 
NEZAKRÝVEJTE OHŘÍVAČ! 

• Ohřívač nese výstražný symbol označující,   
že přístroj nesmí být zakryt. 
• Tento spotřebič není vhodný pro trvalé připojení k 
elektrické síti!  
• Tento spotřebič není určen pro používání osobami 
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem 
osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo neznají 
instrukce týkající se použití výrobku.  
• Malé děti by měly být pod dozorem, aby se 
zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem!  
• Zásuvka musí být přístupná po celou dobu kvůli 
tomu, aby mohl být napájecí kabel odpojen tak 
rychle, jak je to možné! 
· Upozornění! Aby se zabránilo nebezpečí 

nechtěnému resetování tepelné pojistky, nesmí být 
přístroj napájen přes časovač.  
• Tento spotřebič není vhodný pro chov zvířat!  
• Návod patří k zařízení a musí být uchováván na 
bezpečném místě. Při změně majitele, musí být 
návod předán novému majiteli!  
 
UPOZORNĚNÍ - Pokud je síťový kabel tohoto 

spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem 
nebo jeho servisním technikem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou. 
 
V této příručce a / nebo na stroji se používají 
následující symboly:  

 

 

Upozorňuje na riziko 
poranění osob nebo 
poškození přístroje. 

 

Přečtěte si návod před 
použitím 

 

V souladu se základními 
platnými 

bezpečnostními 
standardy evropských 

směrnic 

 

Vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky 

 

Přístroj nesmí být 
zakryt. 
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BALENÍ 
 

• Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda 
nedošlo k poškození při přepravě a zkontrolujte 
úplnost obsahu!  
V případě poškození nebo neúplného dodání se 
obraťte na autorizovaného prodejce!  
• Nevyhazujte původní krabici! Ta může být 
používána pro skladování a expedici, aby nedošlo k 
poškození při přepravě!  
• Likvidaci obalového materiálu provádějte řádným 
způsobem! Plastové sáčky by měly být uchovávány 
v dosahu dětí! 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Obaly nejsou 
hračky!  

Děti si nesmějí hrát s plastovými 
sáčky!  

Nebezpečí udušení! 

 
UMÍSTĚNÍ 
 

• Spotřebič by měl být umístěn v minimální 
vzdálenosti 50 cm od hořlavých předmětů, stěn 
nebo jiných staveb! Otvory tohoto spotřebiče nesmí 
být ničím omezeny a zakryty!  
• Nepokládejte přístroj na nestabilní povrchy 
(například postel), kde je možnost převrhnutí!  
• Spotřebič nesmí být umístěn pod zásuvkou!  
• Spotřebič nesmí být provozován na koberci s 
vysokým vlasem. 
 
PŘÍVODNÍ KABEL 
 

• Používejte pouze schválené prodlužovací kabely, 
které jsou vhodné pro specifikaci přístroje!  
• Umístěte napájecí kabel tak, aby nepředstavoval 
riziko zakopnutí a způsobil převrhnutí spotřebiče.  
• Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými 
částmi spotřebiče!  
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky na kabel!  
• Nikdy nepohybujte přístrojem taháním za kabel 
nebo nepoužívejte napájecí kabel k přenášení 
přístroje!  
• Neomotávejte kabel kolem přístroje! Nepoužívejte 
přístroj se stočeným kabelem!  
To platí zejména, pokud je použit kabelový buben.  
• Neohýbejte kabel nebo nepřehýbejte přes ostré 
hrany. Nepokládejte jej na vytápěné plotýnky či do 
otevřeného ohně! 
 
 
PROVOZ 

 
Když je přístroj zapnut poprvé, může být cítit slabý 
zápach. Prosím zajistěte dostatečné větrání. Tento 
zápach zmizí velmi rychle. 
 
Volba provozu 

 
0 OFF 

 Ventilátor bez ohřevu 
 

       Oscilace 
 
 

Vypínač 
 
I 750 W (nízký výkon ohřevu) 

 
II 1500 W (plný výkon ohřevu) 

 
Termostat 
 

Termostat je regulován automaticky. Když je 
dosaženo požadované teploty, přístroj bude 
automaticky vypnut. Jakmile teplota poklesne, bude 
opět zapnuto topení.  
Kontrolka vám umožní zkontrolovat termostatickou 
regulaci. Když probíhá ohřívání, bude tato kontrolka 
rozsvítit. Zhasne, když je dosaženo požadované 
teploty.   
 
Oscilace 
 

Tento přístroj má také funkci oscilace. Chcete-li 

zapnout tuto funkci, otočte přepínač funkcí na . 
Chcete-li oscilaci zastavit, otočte přepínač na "0". 
 
 
BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ 

 

 Váš spotřebič je vybaven bezpečnostním 
zařízením (přepínač se nachází na spodní 
straně přístroje), které odpojí spotřebič, pokud 
bude nakloněn nebo poklopen. Pokud váš 
přístroj vypne, vypněte jej, správně jej umístěte 
a znovu jej zapněte.  

 Tento ohřívač je také vybaven ochranou proti 
přehřátí, která vypne přístroj automaticky v 
případě přehřátí, například v důsledku úplného 
nebo částečného ucpání mřížek. V tomto 
případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky, 
počkejte přibližně 30 minut, až vychladne a 
odstraňte předmět, který je na mřížce. Pak jej 
opět zapněte, jak je popsáno výše. Přístroj by 
měl fungovat normálně. V případě, že problém 
přetrvává, obraťte se na nejbližší zákaznický 
servis. 

 
ÚDRŽBA 
 

• Vypněte přístroj a odpojte zástrčku ze zásuvky! 
• Očistěte povrch vlhkým hadříkem, vysavačem 
nebo štětcem. 
• Nepoužívejte žádné drsné nebo leptavé čisticí 
prostředky!  
• Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky, například 
benzín nebo alkohol k čištění přístroje.  
• Nikdy neponořujte přístroj do vody! Nebezpečí 
ohrožení života!  

• Vstup a výstup vzduchu je nutné čistit vysavačem 
pravidelně. 
• Pokud přístroj není používán delší dobu, musí být 
chráněn proti nadměrnému prachu a špíně. 
 
 
SERVIS 

 
• Pouze kvalifikovaný odborný personál a originální 
náhradní díly by měly být použity pro opravy. Tím se 
zajistí, že vaše zařízení zůstane v bezpečí.  
• Poškozené spínače musí vyměnit náš servisní 
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technik.  
• Je-li připojovací kabel (nebo síťová zástrčka) 
poškozen, musí být nahrazen konkrétním 
spojovacím kabelem, který je k dispozici v našem 
servisním oddělení. Výměna připojovacího kabelu 
musí být prováděna pouze naším servisním 
oddělení (viz poslední strana) nebo kvalifikovanou 
osobou (kvalifikovaný elektrikář). 
 
 
SKLADOVÁNÍ 

 
• Důkladně vyčistěte celý přístroj 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. Uchovávejte ve tmě, pokud je to možné.  
• Neukládejte jej v plastikových pytlích, aby se 
zabránilo nahromadění vlhkosti. 
 

Pečujte o váš ohřívač.  
Před instalací a použitím ohřívače si pozorně 

přečtěte veškerou dokumentaci.  
Důležité: Prosím, mějte tuto dokumentaci na 

bezpečném místě pro budoucí použití. 

 
ZÁRUKA 

 
Viz přiložené záruční podmínky. 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 

Pokud je vaše zařízení třeba po 
delší době používání vyměnit, 

nedávejte jej do domácího odpadu, 
ale zlikvidujte ho ekologicky 

bezpečným způsobem. 

 
Poprodejní servis  

• Veškeré opravy musí být předány oprávněným 
osobám!  
• Navštivte svého místního prodejce.  
• Jakékoliv zásahy do spotřebiče ruší platnost 
záruky.  
• Opravy provedené nesprávně a nekvalifikovanými 
osobami mohou mít vážné důsledky pro uživatele!  
• V zájmu dalšího rozvoje mohou být na přístroji 
provedeny technické nebo konstrukční změny bez 
předchozího upozornění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

2012 



 6 

 

 
 

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: KERAMICKÝ OHŘÍVAČ  

Model: RCOP1501 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyrobeno v Číně 


