
Elektrick˘ radiátor - HERCULES TURBO LINE ®

1/ Popis

1/ topná tûlesa
2/ rukojeÈ
3/ termostat
4/ kontrolka zapnutí
5/ podstavec

2/ Bezpeãnostní opatfiení
• Pfii pouÏívání v˘robku musí b˘t vÏdy dodrÏovány bezpeãnostní opatfiení.
• Pfieãtûte si pozornû tento návod pfied prvním pouÏitím
• Pouze pro domácí pouÏití. NepouÏívat pro prÛmyslové úãely.
• Pfied prvním pouÏitím zkontrolovat správné napûtí v zásuvce a na v˘robku.
• Nebezpeãí elektrického ‰oku existuje i kdyÏ je v˘robek vypnut˘. 

VÏdy vypnout ze zásuvky pokud se nepouÏívá.
• Nikdy nepouÏívat v˘robek ve vlhkém prostfiedí, nebo kde je nebezpeãí kontaktu

s vodou.
• Nikdy nepouÏívat v˘robek pokud je podezfiení, Ïe pfiívodní kabel nebo zástrãka 

je po‰kozená.
• VÏdy opravovat v˘robek pouze kvalifikovanou osobou.
• PouÏívat v˘robek v blízkosti dûtí pouze pod dohledem dospûlé osoby.
• Pfied ãi‰tûním v˘robku vÏdy odpojit ze zásuvky.
• Pfii odpojování v˘robku ze sítû vÏdy tahat za zástrãku - ne za kabel.
• NepouÏívat venku.
• Nikdy nezapínat, vypínat v˘robek ze sítû pokud máte mokré ruce – nebezpeãí 

elektrického ‰oku!!!
• V˘robek pouÏívat pouze ve svislé poloze.
• V˘robek nesmí b˘t pouÏíván v blízkosti hofilav˘ch nebo lehce tepelnû 

deformovateln˘ch materiálÛ.
• V˘robek pouÏívejte vÏdy na podlaze min. 90 cm od zdi a jak˘chkoliv v˘robkÛ 

jako napfi. záclon, nábytku, kvûtin, atd.
• Pfii pouÏívání v˘robku je povrch velmi hork˘ – nedot˘kat se!!! 

VÏdy brát za rukojeÈ.
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3/ Sestavování
NepouÏívat v˘robek bez správnû sestaveného pod-
stavce (5).
Pfiední a zadní ãást podstavce pfiitisknûte k radiáto-
ru dokud nedojde k pevnému spojení (viz. obrázek)
Po sestavení se pfiesvûdãte, zda je v˘robek na pod-
laze stabilní.

4/ PouÏívání
• Nastavte termostat do pozice MIN a zapnûte do sítû.
• Termostat automaticky dosáhne na zvolenou teplotu v místnosti.
• Otoãte termostat (3) po smûru hodinov˘ch ruãiãek dokud neusly‰íte cvaknutí – 

to znamená, Ïe v˘robek je zapnut a kontrolka (4) svití.
• Pokud kontrolka (4) svítí, v˘robek je zapnut. Tato kontrolka se opakovanû 

rozsvûcí a zhasíná podle nastavení teploty na termostatu (3).
• Pro zvy‰ování teploty otoãte po smûru hodinov˘ch ruãiãek.
• Pro sniÏování teploty otoãte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.
• Termostat automaticky zapne/vypne topení.

5/ Poznámka:
Aby bylo dosaÏeno dobrého v˘sledku, místnost by mûla b˘t dobfie uzavfiena.
Pokud ne, dochází k úniku tepla. Po pouÏití otoãte termostat do polohy MIN
a vytáhnûte zástrãku ze sítû.

6/ ÚdÏba a péãe
• V˘robek by mûl b˘t pravidelnû ãi‰tûn od prachu z tûles topení.
• VÏdy vypnout ze sítû a nechat schladnout.
• VÏdy otírat mûkk˘m a such˘m hadrem. 

Nikdy neãistit Ïádn˘mi rozpou‰tûdly nebo ãistícími prostfiedky.
• Nepo‰krábat kovové ãásti v˘robku, pfiedejte rezivûní.

7/ Uskladnûní
• VÏdy nechat zcela vychladnout
• Skladovat v chladném a suchém prostfiedí.
• Omotat kabel kolem podstavce (viz. obrázek) 
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