
 

Návod na obsluhu                    

 

Teplovzdušný prenosný ohrievač  Entac EPFH-2KW 

 

  držadlo 

                                                              predný kryt                                                        zadný kryt 
                                                     

 
                                                                               termostat                                                          nastavenie rýchlosti 

         
                                                                                                                             kontrolka 

 
                                                                                               spínač bezpečnostný (v prípade prevrátenia sa) 

 
 
 
 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

 
• Dieťa mladšie ako 3 roky musí byť mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie je pod neustálym dohľadom. • Deti staršie 
ako 3 roky a deti do 8 rokov môžu zariadenie zapnúť / vypnúť len za predpokladu, že zariadenie je inštalované a 
umiestnené v jeho normálnej prevádzkovej polohe, pod dozorom alebo pokynmi na bezpečné používanie spotrebiča 
- a rozumejú nebezpečenstvám vyplývajúcim z použitia. • Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane 
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade s nedostatkom skúseností a 
znalostí, pokiaľ  to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, 
ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú 
hrať.  •Prístroj nepostrekujte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj, ani jeho časti neponárajte do vody alebo inej 
tekutiny. • Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. 
POZOR! Niektoré časti zariadenia môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny! Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať, keď sú prítomné deti, zraniteľné alebo postihnuté osoby! 
1. Používajte na hladkom povrchu! Nikdy nepoužívajte spotrebič na nerovných povrchoch alebo hore nohami. 

Nepoužívajte priamo pod zásuvkou! 
2. Nepoužívajte ohrievač v prítomnosti výbušných alebo horľavých materiálov. 
3. Uistite sa o nasledovné: 

- nepoužívajte spotrebič v tej istej zásuvke súčasne s iným vysokovýkonným elektrickým zariadením 
- zástrčku vždy zasunte správne do elektrickej siete, aby nedošlo k prehriatiu ani k iným možným poruchám 
- ohrievač vytiahnite s pevným pohybom z elektrickej zásuvky! S káblom sa nemôže krútiť! 
- Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi, osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami  
- Pred použitím sa uistite, že prístroj, vidlica a sieťový kábel nie sú poškodené. Nikdy nepripájajte prístroj 

k sieťovej zásuvke, ak  ste nejaké poškodenie/vadu zistili. 
POZOR!  Počas používania nezakrývajte spotrebič! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OVLÁDANIE 
1. Zapojte do akeľkoľvek siete AC220-240V, 50/60Hz. 
2. Spotrebič má 4-stupňový otáčací ovládač.  

 

0    vypnutý stav 

*    režim  ventilátora 

I    teplá cirkulácia vzduchu 

II    horúca cirkulácia vzduchu 

 
3. Pre rýchle zahriatie nastavte ohrievanie na najvyšší výkon. Ak sa miestnosť dostatočne zahriala, nastavte na nižšiu 

úroveň, aby sa znížila spotreba energie a aby sa zabránilo  prehriatiu. 
4. Nastavte termostat na maximum a vyberte požadovaný výkon. Ak ste dosiahli požadovanú teplotu, otáčajte 

termostatom v protismere hodinových ručičiek, kým sa kúrenie nevypne. Potom regulátor teploty  udržuje 
teplotu jej zapnutím / vypnutím. Možno v chladnejšom počasí nestačí nízka úroveň pre správne fungovanie 
termostatu, v takom prípade nastavte vyššiu úroveň. Pred vypnutím sa odporúča prepnút na 5 - 10 sekúnd na 
režim ventilátora. 

 
Ochrana proti prehriatiu 
Aby sa predišlo poškodeniu a prehriatiu, ohrievač je vybavený ochranou proti prehriatiu - automaticky sa vypne, kým 
nedosiahne opäť bezpečnú teplotu. 
Zakrytie spotrebiča môže pôsobiť prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom! 
 
Údržba 

1. Pred čistením sa uistite, že spotrebič je odpojený od elektrickej siete. Len vlhkou  handričkou poutierajte 
vonkajší povrch. Priame vystavenie vody je zakázané! 

2. Ak chcete predĺžiť životnosť spotrebiča, v prípade poruchy sa obráťte na kvalifikovaného technika! 
 
Špecifikácie 
Napätie: AC220-240V, 50/60Hz  
Napájací kábel: 1,2m 2G0,75mm2 VDE 
Teljesítmény: 1000/2000W 
IP krytie: IP20 
Rozmery: 235x190x130mm 
Hlučnosť: 52dB(A) 
Na rozlohu: 15-20m2 

 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

 

Tento symbol na produktoch alebo v  sprievodných dokumentoch znamená, že  

použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu Pre správnu 

likvidáciu, obnovou a recykláciou odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 

krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri 

kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 

zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by 

mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 

najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpismi 

udelené pokuty. 

 

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.  

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie 

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe 

likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. 

 

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.            
 

 

  

Distribútor: 
Vario Trade, s .r .o. 

T. Vansovej 1750/2 

979 01  Rimavská Sobota 
 
                                                                                                                                                                                                                      


