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Digitální keramické topení 
 

č. výrobku 2691 
 

Příručka 
 
Vážení zákazníci,  
Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro digitální keramické topení. Před prvním použitím přístroje si prosím 
pečlivě přečtěte příručku a pečlivě ji uschovejte. Při předávání přístroje jiné osobě musí být spolu 
s přístrojem předán i tento návod. Výrobce a dovozce nepřebírají žádnou zodpovědnost, pokud nebudou 
respektovány pokyny uvedené v této příručce! V souvislosti s dalším neustálým vývojem si vyhrazujeme 
právo kdykoli změnit produkt, obal nebo průvodní dokumenty. 
 
Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte náš zákaznický servis na emailové adrese: 
kundenservice@hsphanseshopping.de 
 

Rozsah dodávky a popis přístroje 
• digitální keramické topení 

• příručka 
 

1. ovládací panel 
2. kontrolka 
3. vývod vzduchu 
4. přívod vzduchu 
5. hlavní spínač 
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Ovládací panel 

 

! Všeobecné informace 
• Před prvním použitím: Keramické topení vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda je přístroj 

kompletní a nemá žádné poškození.  

• Tento přístroj je určwn výhradně pro vytápění místností.  

• Keramické topené je pro použití v suchých vnitřních prostorech.  

• Dejte pozor na to, aby si děti s přístrojem nehrály.  

• Čistění a údržbu nesmí provádět děti. 

• Přístroj je určen pro soukromé použití, nikoliv pro komerční použití. 

• Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v této příručce.  

• Přístroj nesmí být používán osobami, které nejsou v dobrém stavu nebo nemají žádné zkušenosti 
nebo znalosti s obluhou přístroje nebo si důkladně nepřečetli příručku.  

• Opravy všech typů poškození přístroje, smí provádět pouze autorizovaní prodejci. 

• Ze záruky jsou vyloučeny všechny vady, které jsou způsobeny nesprávným zacházením, poškozením 
nebo pokusy o opravu. Toto platí i pro běžné opotřebení.  

 

! Bezpečnostní pokyny 
Přečtete si pečlivě tyto pokyny. Nesprávné použití může vést k těžkým popáleninám nebo k úrazu 
elektrickým proudem! 
 

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí a zvířat. Hrozí nebezpečí udušení! 

• Nikdy nenechávejte keramické topení bez dohledu, pokud je připojeno k síti.  

• Nepoužívejte přístroj k sušení oblečení, bot nebo jiných předmětů.  

• Přístroj udržujte mimo dosah vody. Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo 
jiných nádob s vodou.  

• Nikdy se nedotýkejte elektrického přístroje, pokud spadne do vody. Ihned vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky.  

• Samotný přístrj, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. 

• Nejprve přezkoušejte přístroj na případná poškození, než jej uvedete do provozu. Pokud má přístroj 
vditelné poškození, nesmí být použit.  
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• Nepoužívejte přístroj, pokud měl chybnou funkci nebo spadl do vody.  

• Nikdy se nedotýkejte přístroje, kabelu a zástrčky vlkýma rukama.  

• Do přístroje nestrkejte žádné kovové předměty, abyste předešli elektrickému šoku. 

• Mřížka u vývodu vzduchu na keramickém topení je během provozu horká! Udržujte přístroj mimo 
dosah hořlavých předmětů. Dejte pozor na to, aby nedošlo k přímému kontaktu s mřížkou.  

• Nechte dostatčný odstup pro přívod vzduchu (alespoň 10 cm).  

• Přístroj nezakrývejte! Aby se předešlo požáru, nesmí být blokovány otvory pro přívod a odvod 
vzduchu. Topení nepoužívejte na měkkém povrchu (například na posteli), kde by mohly být 
blokovány vzduchové otvory.  

• Přední stranu topení postavte minimálně 90 cm od hořlavých materiálů jako je nábytek, polštářky, 
ložní prádlo, papíry, oblečení a závěsy a udržujte tyto materiály daleko od stran a blízkosti topení. 

• Nepoužívejte přístroj, pokud jsou ve vzduchu vznětlivé plyny.  

• Udržujte dostatečný odstup od zdrojů tepla, jako jsou kamna nebo trouby.  

• Vždy nejprve přístroj vypněte, než vytáhnete zástrčku ze zásuvky.  

• Při odpojování od sítě vždy tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel. 

• Přístroj nesmí být používán venku.  

• Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití. 
 

Obsluha 
 
Upozornění: Mřížka u vývodu vzduchu na keramickém topení je během provozu horká! Nikdy se mřížky 
nedotýkejte, dokud nevychladne.  
 
Poznámka: Přístroj disponuje funkcí automatického vypnutí, pokud se přístroj převrhne.  
 
 
Provoz 

1. Zapojte topení do zásuvky (220-240V) a nastavte hlavní spínač na zadní straně přístroje do pozice 
„I“. 

2. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko Standby. Kontrolka začne svítit a přístroj začne hned topit.  
3. Stisknutím tlačítka „MODE“ můžete měnit tři různé topné variace: 

- jedno červené světlo: teplý 
- dvě červená světla: horký 
- tři modrá světla: studený (pouze ventilace) 

4. Tlačítkem + a – nastavíte požadovanou teplotu (mezi 16 stupni Celsia a 37 stupni Celsia). Toto se 
zobrazí na LED displeji.  

 
Poznámka: Během topení přístroje bude zobrazována aktuální okolní teplota.  
 

5. Stisknutím tlačítka „TURN“ se automaticky otočí keramické topení v úhlu 70 stupňů. Opětovné 
zmáčnutí funkci vypne.  

6. Dalším zmáčknutím tlačítka Standby přístroj opět vypnete.  
 
Poznámka: Po vypnutí tlačítkem Standby větrák ještě pár sekund pracuje, aby se přístroj ochladil. Po 
úplném vypnutí přístroje nastavte hlavní spínač do pozice „o“. (Nejprve přístroj vypněte přes tlačítko 
Standby, aby mohl přístroj vychladnout.  
 
Nastavení časovače 
Keramické topení je vybaveno časovačem, kterým lze nastavit automatické vypnutí. 
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1. Zapněte přístroj.  
2. 5 sekund podržte zmáčknuté tlačítko „MODE“ pro přejití do funkce nastavení časovače. Na displeji 

se objeví H a bliká číslo 0. 
3. Tlačítkem + a – nastavte požadované hodiny (až do 9 hodin). Toto bude zobrazeno na dipleji. Po 

několika sekundách se automaticky převezme funkce časovače. Displej bude střídavě ukazovat 
aktuální teplotu a nastavený časovač.  

 

Čištění a skladování 
• Keramické topení pravidelně čistěte, abyste tak zajistili optimální funkci.  

• Přístroj a síťovou zástrčku nedržte v žádném případě pod vodou. Tím by mohla kapalina vniknout 
dovnitř a keramické topení by se poškodilo.  

• Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama. 

• K čištění přístroje nepoužívejte drsné nebo žíravé čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození 
přístroje.  

• Nedávejte přístroj do myčky. 

• Nechte přístroj neprve zcela vychladnout, než jej budete čistit nebo uskladňovat. 

• Přístroj a jeho příslušenství skladujte výhradně mimo dosah dětí a zvířat na suchém a 
mrazuvzdorném místě, mimo dosah slunečního záření.  

 

Technická data 
Provozní napětí: 220 – 240V – 50-60 Hz 
Výkon: 1200W 
Třída ochrany: třída 2 
IP-ochrana: IP0. 
Oscilační provoz: 70 stupňů 
 
Jméno modelu: PTC-2018 / 2691 
 

údaj symbol hodnota  jednotka 

tepelný výkon 

nominální tepelný výkon Pnom. 1,2 kW 

minimální emise tepla (orientační) Pmin. 0 kW 

trvalý tepelný výkon  Pmax.c 1,2 kW 

spotřeba pomocné energie 

při jmenovitém tepelném výkonu el.max 0,000 kW 

při minimální emisi tepla  el.min 0,000 kW 

v pohotovostním režimu el.sb 0,001 kW 
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údaj jednotka 

Typ tepelného příkonu, pouze pro lokální topná tělesa s elektrickým zásobníkem 
(vyberte jednu možnost). 

Manuální ovládáná topení, s integrovaným termostatem. Ne 

Manuální řízení tepelného zatížení s hlášením tlaku v místnosti nebo 
venkovní teploty. Ne 

Elektronické řízení tepelného zatížení s hlášením tlaku v místnosti nebo 
venkovní teploty. Ne 

Odvod tepla podporovaný ventilátorem. Ne 

Typ výdeje tepla/regulace pokojové teploty (vyberte jednu možnost). 

Jednostupňový topný výkon a žádný regulátor teploty.  Ne 

Dva nebo více manuálních stupňů, žádný regulátor teploty.  Ne 

S mechanickým regulátorem termostatu.  Ne 

S elektronickým regulátorem teploty. Ano 

Elektronický regulátor teploty plus denní časovač Ne 

Elektronický regulátor teploty plus týdenní časovač Ne 

Další možnosti ovládání (možné je více možností). 

regulátor pokojové teploty, s detekcí přítomnosti Ne 

regulátor pokojové teploty, s rozpoznáním otevřeného okna Ne 

s možností ovládání intervalů Ne 

s adaptivním řízením startu Ne 

s omezením pracovní doby Ne 

se senzorem černé lampy Ne 

 

Likvidace 
Obalový materiál zlikviduhte šetrně k ivtnímu prostředí a odneste jej do sběru recyklovatelného materiálu.  
  
Tento přístroj podléhá evropské směrnici 2012/19/EU pro staré elektrické a elektronické přístroje (OEEZ). 
Přístroj nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale zlikvidujte jej šetrně k životnímu prostředí 
prostřednictvím oficiálně schválené společnosti pro likvidaci odpadu. 
 
 
 
 


