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Vysvětlivky symbolů 
 
blesk a oheň v trojúhelníku – Bezpečnostní pokyny: Přečtěte si pozorně tuto skutečnost a 

postupujte podle ní, abyste předešli poranění osob nebo škodám na majetku.  
 
 
 
 

Černý přeškrtnutý kruh – Nezakrývejte přístroj během provozu! 
 

Trojúhelník a tři vlnovky – Upozornění na horké povrchy! 
 

Kruh s ukazatelem – Doplňkové informace. 
 

Dva čtverce – Třída ochrany II 
 

Kniha – Před použitím si přečtěte návod na použití! 
 
  



 
Vážené zákaznice, vážení zákazníci, 
velmi nás těší, že jste se rozhodli ke koupi tohoto přímotopu. Před prvním použitím zařízení si prosím 
pečlivě přečtěte pokyny a ponechejte si je pro budoucí použití. Při předávání nebo půjčování přístroje musí 
být tento návod rovněž obsažen.  
Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost, pokud nejsoubrány v potaz informace v těchto 
pokynech. Máte-li otázky ohledně součástí zařízení a náhradních dílů / příslušenství, kontaktujte zákaznický 
servis prostřednictvím našich webových stránek: 

www.service-shopping.de 
 

Zamýšlené použití 

• Toto zařízení je určeno pro vnitřní vytápění. 

• Přístroj je určen k soukromému použití, nikoliv pro komerční použití. 

• Zařízení používejte pouze v souladu s pokyny. Jakékoliv další použití je považováno za nevhodné. 

• Výjimkou ze záruky jsou všechny závady způsobené nevhodným zacházením, poškozením nebo 
pokusy o opravu. Platí to také pro normální opotřebení. 

 

Bezpečnostní pokyny 

o Dávejte pozor na popáleniny! Některé části zařízení mohou být velmi horké a mohou způsobit 
popáleniny. Zvláštní pozor je třeba dávat, pokud se v blízkosti pohybují děti nebo jiné zranitelné 
osoby.  

o Tento přístroj mohou používat děti od 8 let i osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní 
dovedností či schopností, nebo nedostatkem zkušeností anebo znalostí, pokud byli pod dohledem 
odpovědné osoby nebo byly instruováni o bezpečném používání zařízení a porozuměli výsledným 
rizikům za předpokladu, že je zařízení umístěno nebo instalováno ve své normální poloze pro 
použití. 

o Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. 
o Děti do 8 let musí být udržováni dále od přístroje za předpokladu, že nejsou pod dohledem.  

      Pozor na horké povrchy! Zařízení a příslušenství mohou být    během používání horké. Dotýkejte 
se proto pouze tlačítek a rukojeti přístroje! Po vypnutí nechte vychladnout.  

o Zařízení není navrženo s externím časovačem nebo samostatný systémem dálkového ovládání. 
o Přístroj musí být vždy odpojen od sítě, pokud není přítomen dohled a před čištěním. 
o Na zařízení neprovádějte žádné změny. Síťový kabel také nenahrazujte sami. Pokud je zařízení, 

napájecí šňůra nebo síťová zástrčka zařízení poškozená, musí být tyto díly vyměněny výrobcem, 
zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou (např. odbornou dílnou), aby se 
předešlo nebezpečí. 

    

       
 Nebezpečí udušení! Děti a zvířata nesmí být v blízkosti obalových materiálů. 
 Dejte pozor na pád! Ujistěte se, že připojený napájecí kabel nepředstavuje riziko zakopnutí.  
 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem vlivem vody! 
 Zařízení používejte a skladujte jen v uzavřené místnosti. 
 Zařízení nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí. 
 Nikdy se nedotýkejte zařízení mokrýma rukama, když je zapojeno. 



 Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin a zajistěte, aby nedošlo k namočení. 
Chraňte přístroj před vlhkostí, kapající nebo stříkající vodou. 

     

        Upozornění na úraz elektrickým proudem v důsledku poškození a nesprávného použití! 
 Přístroj zapojte pouze do správně nainstalované zásuvky s ochrannými kontakty, která odpovídá 

technickým údajům přístroje. Zásuvka musí být po připojení také snadno přístupná, aby bylo možné 
rychle odpojit síťové připojení. 

 Nepoužívejte přístroj s prodlužovacími kabely. 
 

      Varování před požárem! 
 Přístroj během provozu ničím nezakrývejte. Nevěste na přístroj žádné prádlo na usušení atd. 
 Zařízení nepoužívejte v místech s hořlavými, toxickými nebo výbušnými látkami. 
 Přístroj by neměl být v blízkosti vznětlivých materiálů (záclony, textilie, atd.). Nepokládejte na 

přístroj žádné hořlavé materiály (lepenka, papír, plast atd.).  
 Nestrkejte žádné předměty do otvorů zařízení. 
 Pokud přístroj ohřívá, nepokládejte jej na koberec s vysokým vlasem.  
 V případě požáru: Nehaste vodou! Plameny zaduste ohnivzodrným deklem nebo vhodným hasicím 

přístrojem.  
 Nepřipojujte zařízení k jiným spotřebičům (s vysokým příkonem) na více zásuvek, aby nedošlo k 

přetížení a případnému zkratu (požáru). 
 

       Nebezpečí materiálních a věcných škod! 
 Vždy umístěte přístroj na suchý, rovný a pevný povrch. 
 Přístroj chraňte před ohněm, mínusovým teplotám, dlouhodobou vlhkostí, mokrem a otřesy.  
 Používejte pouze originální příslušenství od výrobce. 
 Na přístroj neumisťujte ani nestavte těžké předměty. 
 Pokud do zařízení vnikly kapaliny nebo cizí tělesa, odpojte síťovou zástrčku a nechte přístroj před 

znovu uvedením do provozu zkontrolovat odbornou dílnou. 
 Před bouřkou, nebo pokud se během provozu vyskytne chyba, odpojte přístroj od sítě. 
 Přístroj nenoste za síťový kabel nebo za něj netahejte. Přístroj neodpojujte ze zásuvky za kabel, ale 

za zástrčku.  
 Umístěte napájecí kabel tak, aby nebyl pomačkaný nebo zalomený a nepřicházel do kontaktu 

s horkými povrchy. Kabel se vždy musí nacházet na zadní straně přístroje. Nikdy kabel nezavěšujte 
za přístroj.  

 

Před prvním použitím 

1. Rozbalte zařízení a zkontrolujte, jestli nebyl přístroj během přepravy poškozen. Pokud je přístroj 
poškozen, nepoužívejte jej (!), ale kontaktujte zákaznický servis. 

2. Před použitím přístroje odstraňte všechny obalové materiály, eventualně štítky na přístroji atd. 
 

  



Rozsah dodávky a přehled zařízení 

 
1. okno 
2. osvětlení 
3. topné prvky 
4. ochranná mřížka 
5. podstavec 

6. Spodní strana podstavce: 
Bezpečnostní spínač 
7. napájecí kabel 
8. spínač pro automatickou 
otočnou funkci 
9. spínač pro topnou úroveň 2 

10. spínač pro topnou úroveň 1 
11. hlavní spínač pro zapnutí a 
vypnutí přístroje a osvětlení 
12. ventilační mřížky 
13. držadlo 
• + Pokyny k použití 

 

Použití 

POZOR!  
 Před každým použitím zkontrolujte, jestli není přístroj poškozen. Přístroj používejte pouze 

v případě, že není poškozen přístroj, síťový kabel nebo zástrčka.  
 Dávejte pozor na popáleniny! Ochranná mřížka a všechny kovové části na přední straně spotřebiče 

jsou během provozu a po nějakou dobu poté horké. Během provozu se přístroj dotýkejte pouze na 
rukojeti a přepínačích. 

 Varování před požárem! Udržujte hořlavé materiály mimo dosah přístroje. Bytové zařízení jako je 
čalouněný nábytek nebo závěsy, musí být umístěny nejméně 1 m od topného povrchu spotřebiče. 
Od zadní strany přístroje by měla být zachována minimální vzdálenost 0,5 m. 

 Varování před požárem a poškozením majetku! Nepoužívejte zařízení bez dozoru, abyste okamžitě 
zasáhli v případě poruchy. 

 

Pomocí bezpečnostního spínače (6) na spodní straně základny (5) se zařízení automaticky vypne, 
pokud nemá kontakt se zemí.  Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí, při přehřátí se vypne. V 
takovém případě nastavte hlavní vypínač (11) do polohy 0, odpojte napájecí kabel a nechte přístroj 
vychladnout. Po cca 10 - 15 minutách je opět připraven k použití.  
 
1. Umístěte přístroj na suchý, rovnoměrný, pevný a tepelně odolný povrch. 
2. Zapojte síťovou zástrčku do správně instalované a snadno přístupné zásuvky. 
3. Hlavní vypínač (11) otočte do polohy I. Osvětlení "krbová optika" (2) se zapne za oknem (1). Pouze 

pokud je tento přepínač nastaven na I, mohu být aktivovány funkce přístroje. 
4. Chcete-li zapnout funkci vytápění, nastavte spínač pro úroveň topení 1 (10) na pozici I. Chcete-li 

zvýšit výkon topení, dodatečně přepněte přepínač pro ohřívací krok 2 (9) do pozice II. POZNÁMKA: 
Úroveň vytápění 2 může být zapnuta pouze tehdy, když je zapnutá úroveň topení 1. Chcete-li 
vypnout topné stupně, natočte příslušný spínač zpět. 

5. Pomocí spínače (8) lze funkci otočení zapnout a vypnout. To je nezávislé na funkci vytápění. 
6. Po použití odpojte zástrčku ze zásuvky.  



 

Čištění a skladování 

POZOR! 
o Před čištěním odpojte přístroj od sítě a nechte ho vychladnout. 
o K čištění nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky - mohou poškodit povrch. 

• Je-li to nutné, vyčistěte přístroj nebo jej otřete navlhčeným hadříkem. Poté jej usušte suchým 
hadříkem. 

• Při nepoužívání přístroj chraňte před prachem na čistém a suchém místě mimo dosah dětí a 
domácích zvířat.  

 

Odstranění poruch  

Pokud přístroj nefunguje správně, nejprve zkontrolujte, zda nebudete moci problém vyřešit sami. 

 Elektrickou vadu na přístroji se nepokoušejte opravovat sami! 
 
 

Problem                                                          Možná příčina / řešení 

 
Přístroj nefunguje                                          - Je síťová zástrčka správně zapojena? 

- Není vadná zásuvka? Zkuste jinou zásuvku. 
- Zkontrolujte pojistku síťového připojení. 
- Je hlavní vypínač (11) a spínač pro nastavení teploty 1 (10) v 

poloze I? 
- Bezpečnostní spínač byl spuštěn. Zkontrolujte, zda je přístroj 

na rovném povrchu. 
 

Zápach při prvním použití                          - V/na přístroji se nachází zbytky z výroby. Je to  
                                                                          normální jev, který se později nebude objevovat. 
                                                                          Postarejte se o dobré vyvětrání místnosti např. 
                                                                          otevřeným oknem. 
 

 

Technická data  

Výrobek:       01505 
Model:          YH-09 
Napájení:      220 - 240 V ~ 50 
Hz 
Výkon:           max. 1500 W 
Třída ochrany:  II 

Likvidace 

Obalový materiál likvidujte 
ekologickým způsobem a 
zajistěte odvoz do sběru 
recyklovatelného odpadu. 
Zlikvidujte zařízení 
ekologickým způsobem v 
recyklačním centru pro 
použitá elektrická a 
elektronická zařízení. Přístroj 
nepatří do domácího odpadu. 
Další informace u příslušného 
místního úřadu.  

 
 
 
Zákaznický servis / 
dovozce:  
DS Produkte GmbH 
Am Heisterbusch 1 
19258 Gallin 
Deutschland 
Tel.: +49 38851 314650 


