
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Elektrický nástěnný ohřívač pro domácnost EO 400 / 0,56-2   

HLAVNÍ INFORMACE 

Zakoupili jste elektrický nástěnný ohřívač EO 400 / 0,56-2, dále jen ohřívač. Ohřívač je určen pro 

domácí použití. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a použijte ohřívač podle jeho pokynů. 

Vezměte prosím na vědomí, že ohřívač je elektrický spotřebič a měl by být používán opatrně jako 

jakýkoli jiný elektrický spotřebič. 

SADA OBSAHUJE: Ohřívač, obal, návod k použití, přidržovací hák. 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Celková plocha topného tělesa 0,56 m2  

Provozní napětí v elektrické síti 230 V / 50 Hz  

Příkon 430 W  

Jmenovitý odběr proudu 1,8 A  

Teplota na povrchu, max. 75 ° C Hmotnost (bez obalu), max. 0,9 kg  

Požadovaný čas do dosažení provozuschopnosti teplota 40-60 sekund  

Doba provozu Průběžná (nastavitelná termostatem)  

Bezpečnostní kategorie vnější fólie 1p20  

Kategorie elektrické bezpečnosti II  

Typ zařízení Závěsné Doplňkové vybavení 

- Vestavěný termostat 

- Spínač / 2-režimový regulátor teploty 

Poznámky: 

1. Termostat: při práci může vestavěný termostat ohřívače začít pracovat automaticky. Je zabudován 

v horní rukojeti a při zapnutí nebo vypnutí může vydávat zvuk. Aby se zabránilo přehřátí, po dosažení 

určité teploty termostat automaticky vypne ohřívač a restartuje se po 10–20 minutách.  

2. Přepínač: Instaluje se na externí elektrický kabel a obsahuje 4stupňový regulátor s kontrolkou. Při 

přepnutí na jeden z konců se ohřívač vypne a kontrolka zhasne. Ve spínacím režimu 1 bude ohřívač 

pracovat na poloviční výkon a lampa bude jemně svítit. V režimu 2 bude ohřívač pracovat na plný 

výkon a lampa bude jasně svítit. 

Vzhledem k naší neustálé práci na zlepšování bezpečnosti a použitelnosti produktu jsou možné malé 

změny, které zde nejsou vysvětleny. 

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:  

• Opatrně vybalte ohřívač z krabice.  

• Úplně rozložte topný hadřík.  

• Radiátor bezpečně připevněte svisle ke stěně pomocí 

ozdobné krajky (umístěné na horním dřevěném panelu) k 

hřebu. K upevnění radiátoru ke zdi je zapotřebí jeden hřebík.  

• Pokud je ohřívač namontován na stěnách pokrytých 

tapetami nebo na jakémkoli povrchu, který může být 

poškozen kontaktem s teplotou vyšší než 60 ° C, doporučuje 

se použít přidržovací hák (najdete ho v krabici), aby ohřívač 



do vzdálenosti 5 cm od zdi, jak ukazuje obrázek:  

• Připojte ohřívač k elektrické síti. 

• Přepnout. Přepněte přepínač do požadovaného režimu. Doporučuje se spustit ohřívač v režimu 2 

(plný výkon), pak pokud bude ohřívač používán delší dobu, po 30-40 minutách přepněte do režimu 1. 

Pokud není dostatek tepla, můžete pokračovat v používání ohřívač v režimu 2. 

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY A PRAVIDLA  

Při používání ohřívače je zakázáno:  

• ohýbat ohřívací plochu pod úhlem větším než 150 stupňů;  

• zapnutí zařízení po montáži do potrubí (trubice);  

• zakrytí cizími předměty připojenými k síti ohřívačů, jakož i zakrytí zásuvek a elektrických spínačů 

fungujícím ohřívačem;  

• zasunutí zástrčky zařízení do poškozených zásuvek;  

• vytahování napájecího kabelu ze zásuvky za kabel. To by mělo být provedeno suchýma rukama a 

zástrčkou spotřebiče;  

• ležet, sedět na produktu, nebo jinak fyzicky ovlivňovat zařízení;  

• pomocí ohřívače sušit prádlo, vyhřívat postel nebo jiný druh činnosti;  

• používání ohřívače v místnosti, kde konstantní úroveň vlhkosti může vést ke kondenzaci na ohřívači 

nebo kde existuje riziko přímé vlhkosti (například kapky deště padající na ohřívač v letní kuchyni);  

• používání ohřívače v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin a látek;  

• použití radiátoru k zahřátí mokrých nebo mokrých částí těla. Než se při práci dotknete ohřívače, 

ujistěte se, že nemáte mokré nebo vlhké ruce;  

• pomocí zařízení ohřejte vodu nebo jinou kapalinu a nalijte tekutinu na ohřívač. Pokud se zařízení 

dostane do vody nebo jiné kapaliny před vyjmutím ohřívače z vody, je nutné jej odpojit od napájení a 

samotné zařízení se nesmí znovu zapnout, dokud nebude vysušeno a zkontrolováno oprávněnou 

osobou;  

• k čištění ohřívače používejte ostré předměty a hořlavé látky. K čištění ohřívače použijte suchý 

hadřík nebo ubrousek;  

• probodnutí nebo zničení ohřívače nožem nebo jiným ostrým nebo těžkým předmětem;  

• přímý kontakt zvířat, domácích zvířat, ptáků atd .;  

• ponechat zástrčku zařízení připojenou k elektrické síti bez dohledu;  

• ponechání malých dětí bez dozoru poblíž, když je zařízení zapnuto;  

• Být méně než 50 cm od ohřívače déle než 30 minut. To může vážně poškodit sítnici oka;  

• mechanické poškození ohřívače a elektrického kabelu;  

• nezávislá oprava ohřívače;  

• silné zatahování a ohýbání elektrického kabelu, přenášení nebo zavěšení ohřívače držením za 

napájecí kabel;  

• umístění a spuštění ohřívače v místech s malým prostorem (např. skříň); 

V případě nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v této příručce výrobce neodpovídá za 

žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání zařízení. 

SKLADOVACÍ PRAVIDLA 

Ohřívač by měl být skladován na suchém a chladném místě v původním obalu. Při dlouhodobém 

skladování ohřívače nesmí být přeložený průměr menší než 70 mm. Aby se zabránilo mechanickému 

poškození radiátoru, je zakázáno provádět jakékoli mechanické zásahy, které mohou způsobit 

roztržení, poškození a odlupování topného tělesa. 
LEGÁLNÍ INFORMACE - Ohřívač byl vyroben na Ukrajině. 


