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KERAMICKÉ TOPIDLO 
 

HI FAN TOWER 
 

 
 
 

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod. Tyto pokyny si 

uschovejte pro budoucí použití. 
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VLASTNOSTI PRODUKTU 
 

 Dvě úrovně výkonu ohřevu (1300W / 2500W) 

 Dotykový senzorový spínač 

 LED indikátor funkce 

 S dálkovým ovladačem 

 Časovač na 0,5-7,5 hodin 

 Automatické vodorovné otáčení v úhlu 90ºC 

 Ochrana proti přehřátí 

 Ochrana při naklonění 

 S vyjímatelným vzduchovým filtrem pro snadné čištění 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 

 Tento výrobek není hračka. Zařízení by nemělo být používáno dětmi ani handicapovanými osobami bez 

dohledu.  

 Na děti pohybující se v okolí přístroje je nutné dohlížet, aby si s ohřívačem nehráli. 

 Toto zařízení není určené pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi, stejně jako s nedostatečnou praxí a znalostí kromě případu, že tyto osoby jsou 

pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, která jim dá dostatečné instrukce pro použití 

zařízení. 

 Pokud chcete provádět čištění přístroje anebo ho nepoužíváte, vždy odpojte přívodní šňůru ze zásuvky.  

 Nepoužívejte přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Pokud je přívodní šňůra přístroje 

poškozená, musí být vyměněná u jeho výrobce nebo autorizovaného servisu anebo podobně kvalifikovanou 

osobou z důvodu předcházení vzniku nebezpečenství. 

 Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací šňůru. 

 Tento přístroj se při provozu ohřívá. Nedotýkejte se povrchů zařízení, abyste se nepopálili. 

 Neponořujte přívodní šňůru, zástrčku ani jinou část zařízení do vody ani jiných kapalin.  

 Nepoužívejte ohřívač v prašném prostředí ani v potenciálně nebezpečných prostorech, kde jsou v 

atmosféře obsaženy hořlavé, výbušné látky, chemikálie (např. v dílně nebo garáži). 

 Neumísťujte na ohřívač ani do jeho blízkosti jiný zdroj tepla.  

 Upozornění: pro předcházení přehřátí přístroje ho ničím nezakrývejte.  

 Pokud je během provozu ohřívač zakrytý anebo se dotýká hořlavého materiálu včetně záclon, závěsů, 

ložního prádla apod., může dojít ke vzniku požáru. UDRŽUJTE OHŘÍVAČ MIMO TAKOVÉHO TYPU 

MATERIÁLŮ.  

 Nepoužívejte tento přístroj v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. 

 Neumísťujte ohřívač pod zásuvku.  

 Neponechávejte kabely viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a nebo dotýkat se horkých povrchů.  

 Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.  

 Nepoužívejte tento keramický ohřívač pro jiný účel, než pro který je vyrobený. Toto zařízení je určené 

jenom pro domácí použití.  

 Při odpojování přístroje ze zásuvky tahejte jen za zástrčku, netahejte za šňůru. 

 Nesnažte se opravovat, rozebírat nebo upravovat zařízení. Neobsahuje žádné součásti, které by byl 

schopen opravovat uživatel.  

 Do ventilačních mřížek v místě nasávání a výfuku vzduchu není dovoleno vkládat žádné cizí předměty, 

jelikož toto může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození přístroje. 

 Nepoužívejte k regulaci tohoto zařízení programovací zařízení, časovač ani jiná zařízení, která by mohli 

ohřívač automaticky zapnout, protože v případě, že by byl ohřívač zakrytý nebo špatně položený, hrozí 

riziko vzniku požáru. 
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 Při prvním zapnutí přístroje se z něj může uvolňovat mírný neškodný pach. Vznik tohoto pachu je naprosto 

normální a je způsobený prvním ohřátím vnitřních ohřívacích prvků a při dalším použití by se už neměl 

vyskytovat.  

 Zařízení nezakrývejte ani na něj nic nepokládejte.  

 Pokud odcházíte, zařízení vypněte, abyste zabránili vzniku jakéhokoliv zranění.  

 Přístroj nepoužívejte, pokud se v jeho okolí pohybují děti, zvířata nebo handicapované osoby bez dohledu.  

 Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte kabel ze zásuvky, uložte ohřívač do originálního obalu a 

skladujte na suchém a odvětraném místě. 
 Při provozu zařízení neumísťujte ventilační mřížky v místě nasávání a výfuku vzduchu vedle zdi nebo 

závěsu, aby nedošlo k zabránění toku vzduchu a tím ke snížení výkonu zařízení.  

 Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo.  

 Do okolí přístroje neumísťujte hořlavé nebo výbušné předměty. Ohřívač nepoužívejte v prostředí, kde je 

prach nebo hořlavé výpary.  

 Zajistěte, aby se přípojný kabel nedotýkal krycí mřížky, nakolik může dojít působením tepla k poškození 

kabelu.  

 Neumísťujte vlhké oděvy na ohřívač.  

 Napájecí zdroj, elektrické napětí a frekvence musí vyhovovat hlavním technickým požadavkům zařízení.  

 Použitý ampérmetr a vnitřní rozvody musí podporovat použitou frekvenci ohřívače a zároveň vzít do úvahy, 

že se možná použije i jiné elektrické zařízení.    

 Během provozu zařízení do něj nebouchejte ani s ním nemanipulujte. 

 Prosíme udržujte ventilační mřížky volné, abyste zabránili vzniku poruchy, jako např. deformace, změna 

barvy a pod.  

 Zajistěte, aby se přípojný kabel nedotýkal krycí mřížky, nakolik může dojít působením tepla k poškození 

izolační vrstvy kabelů.  

 Zajistěte, aby do zařízení nekapala voda ani déšť, protože to může způsobit zkrat, elektrický šok nebo 

požár. 

 Povrch zařízení utřete měkkým hadříkem (můžete přidat nějaký mycí prostředek). Nepoužívejte k čištěni 

rozpouštědla ani drsná čistidla. Nemyjte zařízení vodou. 

 Nedotýkejte se zástrčky ani kabelu mokrou rukou.  

 Do ventilačních mřížek v místě nasávání a výfuku vzduchu není dovoleno vkládat dřevěné nebo kovové 

tyčky ani jiné tenké předměty. 

 Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.  

 Nenechávejte delší dobu na děti foukat vzduch ze zařízení.  

 
 

 

INSTRUKCE K MONTÁŽI 
 

1. Otevřete krabici, vyndejte zařízení a odšroubujte držák krytu. 

 

 

 
 

 

 

 

Přístroj Držák krytu 
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2. Vložte skleněný podstavec na spodek přístroje, zašroubujte držák krytu.   

 

 
 

3. Před zapnutím postavte zařízení svisle na rovnou plochu.  

 

 

 

POPIS KOMPONENTŮ 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROVOZNÍ INSTRUKCE 

 

Nejprve připojte elektrický kabel do vhodné elektrické zásuvky. 
 

Vypínač (ve spodní části zadního krytu, pod vyndavacím vzduchovým filtrem) 

Zapněte vypínač do polohy „I“. Pokud zařízení zapípá, znamená to, že přistroj je připraven k použití. Pro vypnutí 

ohřívače uveďte vypínač do polohy „O“.  
 

 

 

 

1. Ovládací panel a displej 

2. Mřížka výfuku vzduchu 

3. Vypínač 

4. Madlo 

5. Vzduchový filtr a kryt filtru 

PŘEDNÍ ČÁST ZADNÍ ČÁST 

Přístroj Podstavec Držák krytu 

BOČNÍ ČÁST 
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Tlačítko zapnutí/vypnutí (pohotovostní režim) 

Stlačte tlačítko , kontrolka zapnutí se rozsvítí, přístroj začne pracovat na nízkém výkonu ohřevu (1300W). 

Pokud stlačíte tlačítko ještě jednou, dojde k zastavení všech funkcí a uvedení přístroje do pohotovostního 

režimu. LED kontrolka výkonu zhasne. Pro úplné vypnutí ohřívače uveďte vypínač do polohy „0“. 

 

Tlačítko OHŘÍVAČE (nastavení úrovně výkonu) 

Pokud přístroj pracuje na nízkém výkonu ohřevu, stlačte tlačítko , čímž se zapne vysoký výkon ohřevu a 

LED kontrolka zobrazí „2500W“. Pokud stlačíte tlačítko ještě jednou, výkon ohřevu se opět přepne na nízký a 

LED kontrolka zobrazí 1300W.   

 

Tlačítko OTÁČENÍ (vodorovné otáčení) 

Během provozu zařízení stlačte tlačítko , pokud chcete, aby se zařízení začalo automaticky otáčet a foukat 
vzduch zleva doprava a naopak. Zároveň svítí LED kontrolka. Pokud stlačíte tlačítko znovu, otáčení se vypne a 
LED kontrolka zhasne.  
 

Tlačítko ČASOVAČE 

Pokud zařízení pracuje, je možné nastavit čas provozu stlačením tlačítka . Je možné nastavit požadovaný 

čas od 0,5 do 7,5 hodiny. Každé stlačení čas navýší o 0,5 hodiny. Zároveň displej ukazuje nastavený čas. Na 

konci nastaveného času se zařízení automaticky vypne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVLÁDACÍ PANEL A DISPLEJ 
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DÁLKOVÝ OVLADAČ 

 

  

JAK POUŽÍVAT DÁLKOVÝ OVLADAČ  

Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače a pak zatlačte kryt 

směrem vzad. Vložte do dálkového ovladače 4 baterie AAA s dodržením správné 

polarity. (Dodržujte nákres složení ovladače).  

Na dálkovém ovladači jsou 4 tlačítka s funkcemi shodnými s ovládacím panelem 

(ON/OFF = Vypínač, POWER = výkon ohřevu, TIMER = časovač, SWING = 

otáčení). Dálkovým ovladačem při ovládání přístroje miřte na jeho displej. 

Maximální vzdálenost příjmu signálu od ohřívače je cca 6 metrů.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 
Před čištěním nebo údržbou zařízení se ujistěte, že přístroj je vypnutý a napájecí kabel není v zásuvce. 
V opačném případě Vám hrozí zásah elektrickým proudem.   
 
Čištění vnější plochy přístroje: 
Měkkým hadříkem (a případně jemným čisticím prostředkem) utřete přístroj zvenku. Nepoužívejte rozpouštědla 
(jako např. benzín) ani drsná čistidla. Nemyjte zařízení vodou.  
 

 
Čištění filtru 
Filtr čistěte měsíčně, pokud je to nutné. Filtr vyndejte tak, jak je to 
znázorněno na obrázku vlevo.  
K čištění nepoužívejte chemikálie.  
Pro setření prachu použijte měkký hadřík. Pokud k čištění použijete 
vodu, ujistěte se, že před vrácením filtru do zařízení bude tento filtr 
suchý.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uložení baterií 

Složení ovladače 

Kryt filtru Vzduchový 

filtr 
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INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PŘÍSTROJE V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 
2002/96/EC: 
Na konci svojí životnosti nesmí být toto zařízení zlikvidované umístěním do běžného komunálního 
odpadu. Odevzdejte ji v místním sběrném dvoře odpadů či prodejci poskytujícímu tuto službu. 
Separátní likvidací elektrického a elektronického odpadu se vyhnete možným negativním dopadům 
na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné likvidace. Tato separátní likvidace umožňuje 

komponenty opětovně použít nebo recyklovat a tím dosáhnout výrazné úspory energie a zdrojů. Za účelem 
zdůraznění povinnosti separátní likvidace je přístroj označený přeškrtnutou popelnicí.  
 

 
 
 
 
 
 

Zlepši svůj život 
 

www.argoclima.com 
 

VYROBENÉ V ČÍNĚ 


