
ELEKTRICKÝ KONVEKTOR 

CH2000B-TURBO 
 

Návod pre používateľov 
 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
 
MODEL: CH2000B-TURBO 
     Tento návod platí pre model: CH2000B-TURBO – Konvektorové vykurovacie teleso s termostatom a ventilátorom 
MAX. VÝKON: 2000 W 
ROZSAH VÝKONU: 750–1250–2000 W 
VÝKON MOTORA: 20 W 
NAPÄTIE: 220–240 V, 50–60 Hz 
 
DÔLEŽITÉ 
     Pred použitím vykurovacieho telesa si prečítajte celý návod. Návod uschovajte pre ďalšiu potrebu. 
 
MONTÁŽ VYKUROVACIEHO TELESA 
     Pred použitím vykurovacieho telesa je potrebné primontovať nôžky (balené zvlášť v krabici). 
Pripevnite ich k základni vykurovacieho telesa pomocou 4 dodaných samorezných skrutiek. Dbajte na 
správne umiestnenie skrutiek v pätách bočných líšt vykurovacieho telesa. 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
(čítajte pred uvedením vykurovacieho telesa do prevádzky) 
     Nepoužívajte vykurovacie teleso bez správne primontovaných nožičiek. 
     Uistite sa, že napájací prúd v zásuvke, kde je zapnuté vykurovacie teleso, je v súlade s údajmi na výkonovom štítku 
vykurovacieho telesa a že je zásuvka uzemnená. 
     Vykurovacie teleso nie je určené pre použitie v kúpelniach, práčovniach a podobných interiéroch. 
     Nikdy neinštalujte vykurovacie teleso na miesto, odkiaľ môže spadnúť do vane alebo inej vodnej nádrže. 
     Nepoužívať vonku. 
     Nezakrývajte mriežky pre výfuk vzduchu a otvory pre prívod vzduchu do vykurovacieho telesa. 
     Neinštalujte vykurovacie teleso na koberec s veľmi dlhým vlasom. 
     Vždy zaistite umiestnenie vykurovacieho telesa na pevnom a rovnom povrchu. Neumiestňujte vykurovacie teleso v blízkosti 
záclon alebo nábytku, hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. 
     Neumiestňujte vykurovacie teleso pred nástennú zásuvku alebo tesne pod ňou. 
     Nevkladajte žiadny predmet do mriežok pre výstup tepla alebo pre prívod vzduchu do vykurovacieho telesa. 
    Nepoužívajte vykurovacie teleso v priestoroch, kde sú uskladnené horľavé kvapaliny alebo kde môžu byť prítomné horľavé 
plyny. 
     Zvláštnu pozornosť je treba venovať inštalácii vykurovacieho telesa v miestnostiach obývaných deťmi a invalidnými osobami. 
     Pri premiestňovaní z jedného miesta na druhé vykurovacie teleso vždy vypnite zo zásuvky. 
     Nepoužívajte vykurovacie teleso s poškodenou prívodnou šnúrou. Poškodenú prívodnú šnúru môže vymeniť iba poverený 
servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba. V prípade poškodenia zástrčky viď nižšie uvedené údaje o výmene zástrčky. 
 
PREVÁDZKA VYKUROVACIEHO TELESA 
POZNÁMKA: Pri prvom zapnutí vykurovacieho telesa alebo pri zapnutí po ďalšej dobe je bežné, že vykurovacie teleso vydáva 
zápach alebo dym. Po chvíli tieto prejavy zmiznú. 
     Zvoľte vhodné miesto pre vykurovacie teleso s ohľadom na vyššie uvedené bezpečnostné pokyny. 
     Vložte zástrčku vykurovacieho telesa do vhodnej zásuvky. 
     Otočte gombík termostatu v smere hodinových ručičiek na maximálne nastavenie. 
     Zapnite vykurovacie prvky kolieskovými vypínačmi na bočnom paneli. Ak sú vykurovacie prvky zapnuté, vypínače svietia.      
Pre maximálny vykurovací výkon zapnite oba vypínače. 
      Po dosiahnutí požadovanej izbovej teploty pomaly otáčajte gombíkom termostatu proti smeru hodinových ručičiek pokiaľ 
nezačujete cvaknutie termostatu a neuvidíte, že svetlá na vypínačoch vykurovacích prvkov zhasli. Potom bude vykurovacie teleso 
udržiavať teplotu vzduchu v miestnosti podľa nastavenia automatickým zapínaním a vypínaním. 
     V minimálnej polohe (úplne proti smeru hodinových ručičiek) udržuje termostat nemrznúcu teplotu. V tejto polohe (v 
závislosti na veľkosti miestnosti) udržuje vykurovacie teleso teplotu nad bodom mrazu. 
     Model CH2000B-TURBO má zabudovaný vnútorný ventilátor, ktorý sa môže zapínať nezávisle na vykurovacích prvkoch. 
 



Prevádzka ventilátora: Ventilátor sa zapína vypínačom označeným symbolom ventilátoru. Ventilátor ženie teplý vzduch do 
miestnosti iba ak je nastavený termostat na vyššiu teplotu než je aktuálne v miestnosti a ak sú vykurovacie prvky taktiež v polohe 
„on“. Pri vysokej izbovej teplote sa ventilátor môže použiť s vypnutými vykurovacími prvkami a vyfukuje do miestnosti studený 
vzduch. 
 

OVLÁDACÍ PANEL 
 
 
VYPÍNAČE VYKUROVACIEHO TELESA 
 
VYPÍNAČ VENTILÁTORA 
 
 
GOMBÍK TERMOSTATU 
 
 
 
 
 

 

MONTÁŽ NA STENU 
     Vykurovacie teleso sa dodáva so 4 montážnymi konzolami, skrutkami a plastovými hmoždinkami pre montáž na stenu. V 
prípade potreby nástennej montáže nemontujte k telesu nôžky. 
     Starostlivo zvoľte polohu vykurovacieho telesa. Nesmú byt umiestnené pred alebo pod elektrickou zásuvkou. Ďalej nesmú byť 
umiestnené pod policou, záclonami alebo inou prekážkou (viď Bezpečnostné pokyny). 
     Po voľbe umiestnenia vykurovacieho telesa je treba vyvŕtať 2 montážne otvory s priemerom 8 mm a hĺbkou 43 mm, vo 
vzdialenosti 486 mm, na vodorovnej osi v minimálnej vzdialenosti 400 mm od podlahy. Je treba počítať s prídavkom na 
podlahovú krytinu, koberec atd., a v prípade použitia soklovej lišty musia byť montážne otvory minimálne 400 mm nad horným 
okrajom soklovej lišty. Pomocou dodaných hmoždiniek a upevňovacích skrutiek pripevnite ku stene 2 montážne konzoly. Druhý 
pár montážnych konzol primontujte k základni vykurovacieho telesa pomocou prídržných skrutiek pre pripevnenie nožičiek a to 
tak, aby konzoly vyčnievali na zadnom konci vykurovacieho telesa a oddeľovali jeho dolný okraj od steny. V prípade potreby 
môžete konzoly pripevniť ku stene aj pomocou zostávajúcich upevňovacích skrutiek a plastových hmoždiniek. Ak si zvolíte tento 
spôsob montáže, doporučujeme zavesiť vykurovacie teleso na horné konzoly a pred vŕtaním vyznačiť na stene polohu otvorov pre 
spodné konzoly. 
 
ČISTENIE VYKUROVACIEHO TELESA 
     Pred čistením vykurovacie teleso vždy vypnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť. Utrite povrch vykurovacieho telesa vlhkou 
handričkou a vyleštite suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky a brusivo a zabráňte prístupu vody do vykurovacieho 
telesa. Čistenie vdychovej a výdychovej mriežky od prachu musí byť prevádzané na odpojenom konvektore od siete a to 
pravidelne, aby sa na mriežkach nezdržoval prach. 
 
SKLADOVANIE VYKUROVACIEHO TELESA 
     Ak sa nebude vykurovacie teleso dlhšiu dobu používať, chráňte ho pred prachom a uložte na čistom, suchom mieste. 
 
UPOZORNENIE 
     Poškodenú prívodnú šnúru musí vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby nevzniklo riziko úrazu. 
Tento výrobok je určený iba pre použitie v domácnosti. Vykurovacie teleso sa nesmie inštalovať tesne pod elektrickú zásuvku. 
Nepoužívajte toto vykurovacie teleso v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazénu. 
 

Symbol značí, že elektrický spotrebič musí byť likvidovaný v oddelenom zbere odpadových elektrických a 
elektronických zariadení a nesmie byť odstraňovaný ako netriedený komunálny odpad. Ďalej symbolizuje, že výrobok 
bol uvedený na trh po 13. 8. 2005, tj. po vstúpení účinnosti zákona 7/2005 zb. do platnosti. Pri takto označených 
výrobkoch bol našou spoločnosťou odvedený príspevok na financovanie oddeleného zberu, spracovania, využitia a 
odstránenia elektroodpadu podľa §37o zákona 7/ 2005 zb. a príspevok na historické elektrozariadenie podľa §37n 
odst. 3  zákona 7/2005 zb. spoločnosťou RETELA a.s., IČO: 27243753. 

Výrobok podľa požiadavky zákona 7/2005 zb. neobsahuje nebezpečné látky alebo ich obsahuje v prípustných množstvách. Na 
likvidáciu tohoto výrobku využite predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili alebo zmluvné zberné miesto systému RETELA a.s. 
Ďakujeme 
 
GARANČNÉ PODMIENKY 
     Dodávateľ poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, 
nedbalou manipuláciou a neodbornou montážou. Záruka sa rovnako nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku.  


