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 SYMBOLS

nářadí je určeno pouze pro domácí - hobby použití.
náradie je určené iba pre domáce - hobby použitie.
a szerszám célja az otthoni - hobby használatra.
orodje je namenjeno izključno za domačo ali hobi uporabo.
narzędzie jest przeznaczone jedynie do użycia domowego lub hobbystycznego.
Das werkzeug ist nur für haus - hobbynutzung vorgesehen.
alat je namijenjen samo kućnu - hobi uporabu

Před prvním použitím si pročtěte návod k obsluze
Pred prvím použitím si prečítajte návod na použitie
beüzemelés előtt olvassa el a használati utasítást
Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo! 
Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
vor dem ersten Einsatz lesen sie die bedienungsanleitung
Prije prve uporabe molimo pročitati upute za rukovanje.
 
nebezpečí
nebezpečie
figyelmeztetés
nevarnost!
niebezpieczeństwo
gefahr
opasnost
 
Dvojitá izolace
Dvojitá izolácia
Dupla szigetelés
Dvojna izolacija.
Podwójna izolacja
Doppelte isolation
Dupla izolacija

nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
áramütésveszély
nevarnost poškodbe z električnim tokom! 
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
gefahr des stromschlags
opasnost od udara električnom strujom

cd
cd

cd

cd
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1.	Pracovní	prostředí
a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. nepořádek a 
tmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Ukliďte nářadí, které právě 
nepoužíváte.
b) nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru 
nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, 
plyny nebo prach. v elektrickém nářadí vzniká na komutátoru  jiskření, 
které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů. 
c) Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména 
dětí, do pracovního prostoru! budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu 
nad prováděnou činností. v žádném případě nenechávejte el. nářadí bez 
dohledu. zabraňte zvířatům přístup k zařízení.
2.	Elektrická	bezpečnost
a) vidlice napájecího kabelu  elektrického nářadí musí odpovídat síťové 
zásuvce. nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. k nářadí, které 
má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte ro-
zdvojky ani jiné adaptéry. nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky 
omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  Poškozené nebo zamotané 
napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je 
síťový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který 
je možné získat  v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
b) vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, 
tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. nebezpečí úrazu elektrick-
ým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
c) nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrického 
nářadí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy neu-
mývejte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.
d) nepoužívejte napájecí kabel  k jinému účelu, než pro jaký je určen. 
nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za napájecí kabel. nevytahujte 
vidlici ze zásuvky tahem za kabel. zabraňte mechanickému poškození ele-
ktrických kabelů ostrými nebo horkými předměty. 
e) El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. 
vždy zkontrolujte, že elektrické napětí odpovídá údaji uvedenému na ty-
povém štítku nářadí.
f) nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlici, 
nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozené.
g) v případě použití prodlužovacícho kabelu vždy zkontrolujte, že jeho 
technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku 
nářadí. je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací 
kabel vhodný pro venkovní použití. Při použití prodlužovacích bubnů je 
nutné je rozvinout, aby nedocházelo  k přehřátí kabelu.
h) je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkých prostorech nebo venku, je 
povoleno jej používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s proudovým 
chráničem ≤30 ma. Použití el. obvodu s chráničem /rcD/ snižuje riziko 
úrazu elektrickým proudem.
i) ruční el. nářadí držte výhradně za izolované plochy určené k ucho-
pení, protože při provozu může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího 
příslušenství se skrytým vodičem nebo s napájecí šňůrou nářadí.   
3.	Bezpečnost	osob
a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte 
maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. soustřeďte se na 
práci. nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni, nebo jste-li 
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. i chvilková nepozornost při používání 
elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. 
nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
b) Používejte ochranné pomůcky. vždy používejte ochranu zraku. 
Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou 
provádíte.  ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv 
s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu používané 
v souladu s podmínkami práce snižují riziko poranění osob. 
c) vyvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. nepřenášejte nářadí, které 
je připojeno k elektrické síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před 
připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spínač nebo spoušť jsou 
v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojo-
vání vidlice nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou 
vážných ůrazů.
d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. 
seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části 
elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
e) vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam 
bezpečně dosáhnete. nikdy nepřeceňujte vlastní sílu. nepoužívejte ele-
ktrické nářadí, jste-li unaveni.
f) oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. nenoste 
volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice 
nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo 
rozpálených částí  el.nářadí. 
g) Připojte zařízení k odsávání prachu. jestliže má nářadí možnost 
připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby 

došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití těchto zařízení může 
omezit nebezpečí vznikající prachem.
h) Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svěrku nebo svěrák pro 
upevnění dílu, který  budete obrábět.
i) nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, 
léků nebo jiných omamných či návykových látek.
j) toto zařízení není určené pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny 
s ohledem na použiti zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. 
Děti musí být  pod dozorem, aby jste se ujistili, že si nehrají se zařízením.
4.	 Používání	elektrického	nářadí	a	jeho	údržba
a) El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při prá-
ci, před každým čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení 
práce! nikdy nepracujte s el. nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem 
poškozené.
b) Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě 
ukončete práci. 
c) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe 
a bezpečněji, pokud jej budete provozovat v otáčkách, pro které bylo 
navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. 
správné nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo 
zkonstruováno. 
d) nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vyp-
nout ovládacím spínačem.  Používání takového nářadí je nebezpečné. 
vadné spínače musí být opraveny certifikovaným servisem.
e) odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete 
provádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. toto opatření 
zamezí nebezpečí náhodného spuštění.
f) nepoužívané elektrické nářadí ukliďte a uschovejte tak, aby bylo mimo 
dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených 
uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a 
bezpečném místě.
g) Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte 
seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. kontrolujte zda nedošlo 
k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit 
bezpečnou funkci elektrického nářadí. je-li nářadí poškozeno, před dalším 
použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho úrazů  je způsobeno špatně 
udržovaným elektrickým nářadím.
h) řezací nástroje udržujte ostré a čisté. správně udržované a naostřené 
nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze 
kontroluje. Použití jiných příslušenství než těch, která jsou uvedena v návodu 
k obsluze mohou způsobit poškození nářadí a být příčinou zranění.
i) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte 
v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro 
konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh 
prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelúm, než pro jaké je určeno, 
může vést k nebezpečným situacím.
 5.	Používání	akumulátorového	nářadí
a) Před vložením akumulátoru se pře svědčte,  že je vypínač v poloze  „0-
vypnu to“. vložení akumulátoru do zapnutého nářadí může být příčinou 
nebezpečných situací.
b) k nabíjení akumulátorů používejte pouze nabíječky předepsané výrob-
cem. Použití nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho 
poškození a vznik požáru.
c) Používejte pouze akumulátory určené pro dané nářadí. Použití jiných 
akumulátorů může být příčinou zranění nebo vzniku požáru.
d) Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od ko-
vových předmětů jako jsou svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové 
předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru 
s druhým. zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny 
nebo vznik požáru.
e) s akumulátory zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může 
z akumulátoru uniknout chemická látka. vyvarujte se kontaktu s touto látk-
ou a pokud i přesto dojde ke kontaktu,  vymyjte postižené místo proudem 
tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vyhledejte ihned 
lékařskou pomoc. chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná 
poranění.
6.	Servis
a) nevyměňujte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným 
způsobem nezasahujte do konstrukce  nářadí. opravy nářadí svěřte kvali-
fikovaným osobám.
b) každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je 
nepřípustná (může způsobit úraz, nebo škodu uživateli).
c) Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním 
středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. za-
jistíte tak bezpečnost vaši i vašeho nářadí.  

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tyto	bezpečnostní	pokyny	si	pečlivě	prostudujte,	zapamatujte	a	uschovejte
UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodů ochra-
ny před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru.  výrazem „elektrické nářadí“ je ve všech níže uvedených pokynech 
myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).
Uschovejte  všechna varovaní a pokyny pro příští použití.



schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud nejsou pod dohledem nebo nedostaly instrukce 
o použití spotřebiče člověkem zodpovědným za jejich 
bezpečnost.

-	 Používejte	 ochranné	 prostředky	 proti	
hluku,	prachu	a	vibracím	!!!

TYTO		BEZPEČNOSTNÍ		POKYNY	
USCHOVEJTE	!!!

 POPIS 

tento ohřívač je elektrickým ohřívačem s 
ventilátorem/ventilátorovým motorem, který lze použit 
v domácnostech, skladech, dílnách nebo sklenících. 
zahrnuje termostat a funkci samočinného vypnutí 
termostatu. termostat vnímá teplotu přívodu vzduchu 
a reguluje pokojovou teplotu. ohřívač se při přehřátí 
vypne, aby se zajistila bezpečnost. Motor ventilátoru 
není regulován termostatem, když termostat odpojí 
topný článek, ventilátor pracuje dál.
Při prvním použití ohřívače můžete zaznamenat 
vypuštění slabého kouře. jde o docela normální jev, 
který po krátké době zmizí. topný článek je vyroben 
z nerezové oceli a při výrobě byl potažen ochranným 
olejem. kouř je způsoben tím, že při ohřátí se olej 
odpařuje

1  levý otočný knoflík - nastavení výkonu.
2  Pravý otočný knoflík - regulace termostatu.
3 výhřevné panely

 POUŽITÍ A PROVOZ

nářadí asist je určeno pouze pro domácí nebo hob-
by použití.
výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí 
v extrémních podmínkách a při vysokém zatížení. 

jakékoliv další doplňující požadavky musí být před-
mětem dohody mezi výrobcem a odběratelem.

Umístěte ohřívač s ventilátorem tak, aby stál vzpříme-
ně na pevném povrchu a v bezpečné vzdálenosti od 
mokrého prostředí a hořlavých předmětů.
zapojte ohřívač s ventilátorem do sítě.
nastavte otočný knoflík pro termostat na hodnotu 
MaX a nechte ohřívač pracovat na plný výkon.
ohřívač s ventilátorem se zapne, když je volič topení 
nastaven na jedno z nastavení výkonu.
jakmile místnost dosáhne požadovanou teplotu, 
topný článek přestane pracovat, ale ventilátor pracu-
je dál. Po poklesu teploty topný článek opět zahájí 
činnost
ohřívač s ventilátorem se nyní bude automaticky 
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  DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
PozornĚ si PřEčtĚtE Pokyny: Přečtěte si 
všechny pokyny a řiďte se nimi. Uschovejte pokyny na 
bezpečném místě pro účely budoucí použití. nedovolte, 
aby osoba, která si tyto pokyny nepřečetla, sestavovala, 
zapínala, nastavovala nebo provozovala ohřívač.

varování: abyste se vyhnuli přehřátí, ohřívač během 
používání nEPřikrÝvEjtE.
Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy do-
držovat základní bezpečnostní opatření, včetně níže 
uvedených pokynů:
ohřívač s ventilátorem není vhodný pro venkovní použi-
tí ve vlhkém počasí, v koupelnách nebo v jiných vlhkých 
nebo mokrých prostředích.
vezměte prosím na vědomí, že ohřívač s ventilátorem 
může být velmi horký, a proto by měl být umístěn v 
bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, jako jsou 
nábytek, závěsy a podobně.
ohřívač s ventilátorem nepřikrývejte.

nEUMisŤUjtE ohřívač s ventilátorem přímo pod síťo-
vou zásuvku.¨

nEPřiPájEjtE ohřívač s ventilátorem pomocí časo-
vače vypnutí/zapnutí nebo jiného zařízení, které 
může spotřebič automaticky zapnout. 
ohřívač s ventilátorem nesmí být umístěn v místnos-
tech, kde jsou používány nebo skladovány hořlavé ka-
paliny nebo plyny.
Pokud je použita prodlužovací šňůra, musí být co nej-
kratší a vždy plně roztažena.
Do stejné zásuvky, ve které je zapoje ohřívač s ventilá-
torem, nesmíte zapojovat další spotřebiče.
ohřívač se nesmí přímo používat v koupelně, sprcho-
vém koutě a bazénu.
Pokud byl kabel ohřívače poškozen, musí být opraven 
výrobcem nebo na servisním místě.
Ujistěte se, že ohřívač je vždy pod dohledem a děti a 
zvířata k němu nemají přístup.
neumisťujte spotřebič na pohyblivé vozidlo nebo na 
místa, kde se může snadno převrátit.
Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte jej 
ze zásuvky. nenechávejte ohřívač v provozu dlouhou 
dobu. vytáhněte spotřebič přímo za zástrčku, nikdy ne-
vytahujte zástrčku potáhnutím za kabel.
ohřívač udržujte mimo dosahu závěsů nebo míst, která 
mohou snadno zablokovat přívod vzduchu.
napájecí část vodotěsná, když se nepoužívá. aby bylo 
možné zabránit případnému zásahu elektrickým prou-
dem nebo svodovému proudu, nikdy nepoužívejte spo-
třebič, pokud máte mokré ruce, ani pokud se na napáje-
cím kabelu nachází voda.
Elektrické přístroje nelikvidujte jako netříděný komunál-
ní odpad. Používejte samostatná sběrná zařízení. in-
formace o dostupných sběrných systémem zjistíte u 
místní samosprávy. Pokud se elektrické spotřebiče lik-
vidují na skládkách, do podzemní vody mohou uniknout 
nebezpečné látky a dostat se do potravinového řetězce, 
čímž poškodí zdraví a pohodu.
spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) 
se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální 



spouštět a zastavovat, aby udržel konstantní teplotu 
v místnosti.
Před vypnutím ohřívače otočte termostat do polohy 
off (vypnuto) a otočte otočným knoflíkem pro topení 
na ventilátor nebo vypnout, nechte spotřebič dvě mi-
nuty dvě minuty vychladnout.
časově opožděné vypnutí termostatu: pokud jste za-
pomněli přepnout termostat do polohy off (vypnuto) 
před vypnutím ohřívače, vypnutí termostatu a ven-
tilátor budou pracovat, když je teplota přední mřížky 
ohřívače cca 45 °c. když teplota klesne na cca 40 
°c, termostat se vypne a ventilátor přestane pracovat. 
ohřívač se ochladí.
U ohřívačů lze dle vašich požadavků nastavit úhel asi 
20 °c pomocí šroubu na dvou postranních panelech.
Po použití vypněte nejprve ohřívač, pak vytáhněte zá-
strčku.

VAROVÁNÍ: chraňte si ruce před teplem.

 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

! Před čištěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní 
kabel nářadí ze zásuvky.
Před čištěním vypojte spotřebič ze zásuvky a nechte 
ho vychladnout. kryt se snadno znečistí, proto jej 
často utírejte měkkou houbičkou. každou znečištěnou 
část utřete houbičkou namočenou do vody <45 °c a 
šetrného čisticího prostředku, pak utřete kryt ohřívače 
do sucha čistým hadříkem. Dbejte na to, aby nedošlo 
k vniknutí vody do spotřebiče. vyhněte se postříkání 
ohřívače vodou a k jeho čištění nikdy nepoužívejte 
rozpouštědla, jako je benzín, isoamyl acetát, toluen, 
apod., abyste chránili kryt.
vyčistěte kabel a konektor, vysušte je a zabalte do 
plastového sáčku.
než ohřívač uskladníte, nechte ho nejdříve 
vychladnout, udržujte jej v suchu. Pak jej přikryjte 
plastovým sáčkem, vložte do krabice a uložte na 
suchém, větraném místě.

Odstraňování	potíží
Mnoho běžných problémů můžete snadno vyřešit sami 
a ušetřit si tak náklady na případné volání servisní 
služby. Před kontaktováním servisního střediska 
vyzkoušejte níže uvedené tipy, abyste zjistili, zda 
problém dokážete vyřešit.

ohřívač nefunguje, i když je zapojen a vypínač a 
termostat jsou zapnuté.
 
zástrčka je uvolněná, špatné zapojení, 
vytáhněte zástrčku, zkontrolujte zapojení zástrčky a 
zásuvky. Pak je znovu zapojte.
zásuvka není napájena. zapojte zástrčku do funkční 
zásuvky.
topný článek září 

vstupní napětí je příliš vysoké nebo nízké 
Používejte správné napájení podle označení na štítku.
Mřížka pro přívod vzduchu je zablokována 
Dbejte na to, aby se ohřívač nacházel daleko od 
předmětů, jako jsou závěsy, plastové sáčky, papír a 

další věci, které mohou překrýt přívod nebo je nimi 
možné snadno zakrýt přívod vzduchu

spotřebič se nezahřívá, funguje pouze 
ventilátor 

vypínač není nastaven na nastavení topení 
Přepněte vypínač na nastavení topení
termostat pracuje 
otočte termostatem a naslouchejte, zda uslyšíte zvuk 
otevření/zavření. Pokud neuslyšíte žádné kliknutí 
a termostat není poškozen, ohřívač se automaticky 
zapne, když se spotřebič ochladí.
Došlo k jinému než samočinnému vypnutí 
odpojte napájení, chytněte dlouhý předmět (např. tyč) 
a vložte ho do otvoru pro resetování na ovládacím 
panelu, stiskněte tlačítko resetování a zapojte obvod.

abnormální hluk
 
zařízení není postaveno vzpřímeně 
Umístěte ohřívač na rovný povrch

Uskladnění	při	dlouhodobějším	
nepoužívání	
nářadí neskladujte na místě, kde je vysoká teplota.
Pokud je možné skladujte nářadí na místě se stálou 
teplotou a vlhkostí.

 TEChNICKÉ ÚDAJE AE7hE20-ZH

napájení: 220-240v / 50hz
jmenovitý výkon: 2 kw
nastavení výkonu: 25 / 1000 / 2000w
Průtok vzduchu: 120 m3 / h
samočinné vypnutí termostatu: 75 °c
třída vodotěsnosti: iPX4
Proud: 9,0 a
Požadované pojistky: 10 a
hmotnost netto: 3,5 kg
rozměry výrobku: 210x200x330 mm
třída ochrany / ii.  

 TEChNICKÉ ÚDAJE AE7hE30-ZH

napájení: 220-240v / 50hz
jmenovitý výkon: 3 kw
nastavení výkonu: 25 / 1500 / 3000w
Průtok vzduchu: 280 m3 / h
samočinné vypnutí termostatu: 75 °c
třída vodotěsnosti: iPX4
Proud: 13 a
Požadované pojistky: 16 a
hmotnost netto: 5 kg
rozměry výrobku: 250x250x410 mm
třída ochrany / ii.  

 TEChNICKÉ ÚDAJE AE7hE30-Z0

napájení: 220-240v / 50hz
jmenovitý výkon: 3 kw
nastavení výkonu: 29 / 1500 / 3000w
Průtok vzduchu: 280 m3 / h
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samočinné vypnutí termostatu: 75 °c
třída vodotěsnosti: iPX4
Proud: 13 a
Požadované pojistky: 15 a
hmotnost netto: 5,7 kg
rozměry výrobku: 320x320x380 mm
třída ochrany / ii.  

změny vyhrazeny.
výstraha: hodnota vibrací během aktuálního použití 
elektrického ručního nářadí se může lišit od deklarov-
ané hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je nářadí 
použité a v závislosti na následujících  okolnostech: 
způsob použití el. nářadí a druh řezaného anebo 
vrtaného materiálu, stav nářadí a způsob jeho 
udržování, správnost volby používaného příslušenství 
a zabezpečení jeho ostrosti a dobrého stavu, pevnost  
uchopení rukojeti, použiti  antivibračních zařízení,  
vhodnost použití el. nářadí pro účel pro, který bylo 
projektované a dodržování pracovních postupů dle 
pokynů výrobce. 

v případě, že je  toto nářadí  používáno nevhodně,  
může způsobit syndrom chvění ruky-ramene.

výstraha: Pro upřesnění je potřeba vzít do úvahy 
úroveň působení vibrací v konkrétních podmínkách 
používání ve všech provozních režimech, jako je 
doba, kdy je ruční nářadí kromě doby provozu vypnuté 
a kdy běží naprázdno a tedy nevykonává práci. toto 
může výrazně snížit úroveň expozice během celého 
pracovního cyklu.

Minimalizujte riziko vlivu otřesů, používejte ostrá dláta, 
vrtáky a nože.
nářadí udržujte v souladu s těmito pokyny 
a zabezpečte jeho důkladné mazání.
Při pravidelném používaní nářadí investujte do 
antivibračního příslušenství.
nářadí nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °c.
svoji práci si naplánujte tak, aby jste si práci s el. 
nářadím produkujícím vysoké chvějí rozložili na více 
dní.

změny vyhrazeny.

OChRANA ŽIVOTNÍhO PROSTŘEDÍ         
ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

  
Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být 
dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu 
životní prostředí.

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!
 
Podle evropské směrnice wEEE (2012/19/Es) o 
starých elektrických a elektronických zařízeních 
a její aproximace v národních zákonech musí být 
neupotřebitelné elektronářadí odevzdáno v místě 
koupě podobného nářadí, nebo v dostupných 

sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci 
elektronářadí. takto odevzdané elektronářadí bude 
shromážděno, rozebráno a dodáno k opětovnému 
zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

 ZÁRUKA

v přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních 
podmínek.

Datum výroby

Datum výroby je  zakomponováno do výrobního čísla 
uvedeného na štítku výrobku. 
výrobní číslo má formát orD-yy-MM-sEri kde orD 
je číslo objednávky, yy je rok výroby, MM je měsíc 
výroby, sEri je sériové číslo výrobku.
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AE7HE20-ZH, AE7HE30-ZH, AE7HE30-ZO 
Elektrické ohrievače s ventilátormi    SK

8

1.	 Pracovné	prostredie
a) Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. neporiadok 
a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou úrazov. odložte náradie, ktoré 
práve nepoužívate.
b) nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku 
požiaru alebo výbuchu, to znamená v miestach, kde sa vyskytujú horľavé 
kvapaliny, plyny alebo prach. v elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu 
byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov. zabráňte zvieratám prístup 
k náradiu.
c) Pri používaní el. náradia zabráňte prístupu nepovolaných osôb do pra-
covného priestoru, najmä detí. ak budete  vyrušovaní, môžete stratiť kontro-
lu nad pracovnou činnosťou. v žiadnom prípade nenechávajte el. náradie 
bez dohľadu.
2.	 Elektrická	bezpečnosť
a) vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej 
zásuvke. nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte el. prívodný kábel. 
náradie, ktoré má na vidlici prívodnej šnúry ochranný kolík, nikdy nepripá-
jajte rozdvojkami alebo inými adaptérmi. nepoškodené vidlice a zodpoveda-
júce zásuvky znížia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.  Poškodené 
alebo zamotané prívodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. ak sa sieťová šnúra poškodí, musí sa nahradiť osobitou sieťovou 
šnúrou, ktorú možno dostať u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.
b) vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné 
systémy, telesá ústredného kúrenia, šporáky a chladničky. nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené zo zemou.
c) nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického 
náradia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy ne-
umývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.
d) nepoužívajte napájací kábel k inému účelu, než pre aký je určený. nik-
dy nenoste a neťahajte elektrické náradie za napájací kábel. nevyťahujte 
vidlicu zo zásuvky ťahom za kábel. zabráňte mechanickému poškodeniu 
elektrických káblov ostrím alebo horúcim predmetom 
e) El. náradie bolo vyrobené výlučné pre napájanie striedavým el. prúdom. 
vždy skontrolujte, či el. napätie zodpovedá údaju uvedenému na typovom 
štítku.
f) nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, 
alebo spadlo na zem a je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
g) v prípade použitia predlžovacieho kábla vždy skontrolujte či jeho tech-
nické parametre odpovedajú údajom uvedením na typovom štítku náradia. 
ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací kábel 
vhodný pre vonkajšie použitie. Pri použití predlžovacích bubnov je potreb-
né ich rozvinúť, aby nedochádzalo k ich prehriatiu.
h) ak je elektrické náradie používané vo vlhkých priestoroch alebo vonku 
je povolené používať ho iba ak je zapojené do el. obvodu s prúdovým chrá-
ničom ≤30 ma. Použitie el. obvodu s chráničom /rcD/ znižuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom.
i) Držte el. ručné náradie výlučne za izolované plovhy určené na ucho-
penie, pretože pri prevádzke može dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho 
príslušenstva so skrytím vodičom alebo vlastnou šnúrou.  
3.	 Bezpečnosť	osôb
a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražitý, venujte ma-
ximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzate. sústreďte sa na prácu. 
nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom 
drog, alkoholu alebo liekov. aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektric-
kého náradia môže viest k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím 
nejedzte, nepite a nefajčite.
b) Používajte ochranné pomôcky. vždy používajte ochranu očí. Použí-
vajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzate.  
ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmy-
kovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade 
s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb. 
c) vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. neprenášajte el. nára-
die, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínači alebo na spúš-
ti. Pred pripojením k elektrickému napätiu sa uistite, či vypínač alebo spúšť 
sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo 
pripájanie vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť 
príčinou vážnych úrazov.
d) Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástro-
je. nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripevnený k otáčajúcej sa 
časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
e) vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bez-
pečne dosiahnete. nikdy nepreceňujte vlastnú silu. nepoužívajte elektrické 
náradie, ak ste unavení.
f) obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. ne-
noste voľné oblečenie ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, oblečenie, 
rukavice alebo iná časť vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich 
alebo rozpálených časti  el. náradia. 
g) Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. ak má el. náradie možnosť pri-

pojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že 
došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie takýchto zariadení 
môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
h) Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák pre 
upevnenie obrobku, ktorý  budete obrábať.
i) nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, 
liekov alebo iných omamných či návykových látok.
j) toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo 
nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za 
ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa ne-
hrajú so zariadením.
4. Používanie	a	starostlivosť	o	elektrické	náradie.
a) El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akéhokoľvek problému 
pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri 
ukončení činnosti! nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkoľvek spô-
sobom poškodené.
b) ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite 
ukončite prácu. 
c) Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lep-
šie a bezpečnejšie, ak s ním budete pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo 
navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. 
vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo 
vyrobené. 
d) nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a 
vypnúť ovládacím vypínačom.  Používanie takého náradia je nebezpečné. 
vadný vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.
e) odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzať jeho 
nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. toto opatrenie obmedzí ne-
bezpečenstvo náhodného spustenia.
f) nepoužívané elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu 
detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených uží-
vateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a 
bezpečnom mieste.
g) starostlivo udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kon-
trolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť. kontrolujte či ne-
došlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré môžu ohroziť 
bezpečnú funkciu elektrického náradia. ak je náradie poškodené, pred ďal-
ším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprávnou 
údržbou elektrického náradia.
h) rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. správne udržované a naostrené 
nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi 
sa lepšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené 
v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškode-
nie náradia a byť príčinou úrazu.
i) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atd. používajte v sú-
lade s týmito pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétne 
elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevá-
dzanej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže 
viesť k nebezpečným situáciám.
5.	 Používanie	akumulátorového	náradia
a) Pred vložením akumulátoru sa uistite, že je vypínač v polohe  „0-vypnu-
té“. vloženie akumulátoru do zapnutého náradia môže byť príčinou nebez-
pečných situácii.
b) k nabíjaniu akumulátora používajte len nabíjačky predpísané výrobcom. 
Použitie nabíjačky pre iný typ akumulátoru môže mať za následok jeho poš-
kodenie a vznik požiaru.
c) Používajte iba akumulátory určené pre dané náradie. Použitie iných aku-
mulátorov môže byť príčinou úrazu alebo vzniku požiaru.
d) ak  nie je akumulátor používaný, uschovávajte ho oddelene od kovových 
predmetov ako sú svorky, kľúče, skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré 
by mohli spôsobiť spojenie jedného kontaktu akumulátoru s druhým. vyskra-
tovanie akumulátoru môže zapríčiniť úraz, popáleniny alebo vznik požiaru.
e) s akumulátormi zaobchádzajte šetrne. Pri nešetrnom zaobchádzaní 
môže z akumulátoru uniknúť chemická látka. vyvarujte sa kontaktu s ňou. 
ak predsa dôjde ku kontaktu s touto chemickou látkou, vymyte postihnuté 
miesto prúdom tečúcej vody. ak sa chemická látka dostane do očí, vyhľa-
dajte ihneď lekársku pomoc. chemická látka z akumulátoru môže spôsobiť 
vážne poranenie.
6.	 Servis
a) nevymieňajte časti náradia, neprevádzajte sami opravy, ani iným spô-
sobom nezasahujte do konštrukcie náradia. opravy náradia zverte kvalifi-
kovaním osobám.
b) každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je 
neprípustná (môže spôsobiť úraz, alebo škodu užívateľovi).
c) Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stre-
disku. Používajte iba originálne alebo doporučené náhradné diely. zaistíte 
tak bezpečnosť vás i vášho náradia.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tieto	bezpečnostné	pokyny	si	starostlivo	preštudujte,	zapamätajte	a	uschovajte.	
Upozornenie!  Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné rešpektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred 
úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečím vzniku požiaru. výrazom „elektrické náradie“ je vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myslené nielen 
náradie napájané z elektrickej siete (napájacím káblom) ale i náradie napájanie z akumulátoru. (bez napájacieho kábla). 
odložte všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.



alebo mentálnou schopnosťou alebo nedostatkom 
skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo 
nedostali inštrukcie o použití spotrebiča človekom 
zodpovedným za ich bezpečnosť.

-	 Používajte	 ochranné	 prostriedky	 proti	
hluku,	prachu	a	vibráciám	!!!

TIETO		BEZPEČNOSTNÉ		POKYNY	
USCHOVAJTE!!!	

  POPIS 

tento ohrievač je elektrickým ohrievačom s 
ventilátorom/ventilátorovým motorom, ktorý sa dá 
použiť v domácnostiach, skladoch, dielňach alebo 
skleníkoch. zahrnuje termostat a funkciu samočinného 
vypnutia termostatu. termostat vníma teplotu prívodu 
vzduchu a reguluje izbovú teplotu. ohrievač sa pri 
prehriatí vypne, aby sa zaistila bezpečnosť. Motor 
ventilátora nie je regulovaný termostatom, keď 
termostat odpojí vykurovací článok, ventilátor pracuje 
ďalej.
Pri prvom použití ohrievača môžete zaznamenať 
vypustenie slabého dymu. ide o celkom normálny 
jav, ktorý po krátkej dobe zmizne. vykurovací článok 
je vyrobený z nehrdzavejúcej oceli a pri výrobe bol 
potiahnutý ochranným olejom. Dym je spôsobený tým, 
že pri ohriatí sa olej odparuje.
1 Ľavý otočný gombík – nastavenie výkonu.
2  Pravý otočný gombík – regulácia termostatu
3 výhrevné panely

POUŽITIE A PREVÁDZKA

náradie asist je určené výhradne pre domáce alebo 
hobby použitie.
výrobca a dovozca nedoporučujú používať toto 
náradie v extrémnych podmienkach a pri vysokom 
zaťažení. 
akékoľvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť 
predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

Umiestnite ohrievač s ventilátorom tak, aby stál vzpri-
amene na pevnom povrchu a v bezpečnej vzdialenosti 
od mokrého prostredia a horľavých predmetov.
zapojte ohrievač s ventilátorom do siete.
nastavte otočný gombík pre termostat na hodnotu 
MaX a nechajte ohrievač pracovať na plný výkon.
ohrievač s ventilátorom sa zapne, keď je volič 
vykurovania nastavený na jedno z nastavení výkonu.
 hneď ako miestnosť dosiahne požadovanú teplotu, 
vykurovací článok prestane pracovať, ale ventilátor 
pracuje ďalej. Po poklese teploty vykurovací článok 
opäť začne činnosť
ohrievač s ventilátorom sa potom bude automaticky 
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DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

PozornE si PrEčítajtE Pokyny: Prečítajte 
si všetky pokyny a riaďte sa nimi. Uschovajte 
pokyny na bezpečnom mieste na účely budúceho 
použitia. nedovoľte, aby osoba, ktorá si tieto pokyny 
neprečítala, zostavovala, zapínala, nastavovala alebo 
prevádzkovala ohrievač.

varovanie: aby ste sa vyhli prehriatiu, ohrievač počas 
používania nEPrikrÝvajtE.
Pri používaní elektrického spotrebiča treba vždy 
dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane 
nižšie uvedených pokynov:
ohrievač s ventilátorom nie je vhodný na vonkajšie 
použitie vo vlhkom počasí, v kúpeľniach ani v iných 
vlhkých alebo mokrých prostrediach.
vezmite prosím na vedomie, že ohrievač s ventilátorom 
môže byť veľmi horúci, a preto by mal byť umiestnený 
v bezpečnej vzdialenosti od horľavých predmetov, ako 
sú nábytok, závesy a podobne.
ohrievač s ventilátorom neprikrývajte.
nEUMiEstŇUjtE ohrievač s ventilátorom priamo 
pod sieťovú zásuvku.¨
nEPriPájajtE ohrievač s ventilátorom pomocou 
časovača vypnutia/zapnutia alebo iného zariadenia, 
ktoré môže spotrebič automaticky zapnúť. 
ohrievač s ventilátorom nesmie byť umiestnený 
v miestnostiach, kde sa používajú alebo skladujú 
horľavé kvapaliny alebo plyny.
ak je použitá predlžovacia šnúra, musí byť čo 
najkratšia a vždy plne roztiahnutá.
Do rovnakej zásuvky, v ktorej je zapojený ohrievač s 
ventilátorom, nesmiete zapájať ďalšie spotrebiče.
ohrievač sa nesmie priamo používať v kúpeľni, 
sprchovacom kúte a bazéne.
ak bol kábel ohrievača poškodený, musí ho opraviť 
výrobca alebo na servisnom mieste.
Uistite sa, že ohrievač je vždy pod dohľadom a deti a 
zvieratá k nemu nemajú prístup.
neumiestňujte spotrebič na pohyblivé vozidlo ani na 
miesta, kde sa môže ľahko prevrátiť.
ak spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho zo 
zásuvky. nenechávajte ohrievač v prevádzke dlhú 
dobu. vytiahnite spotrebič priamo za zástrčku, nikdy 
nevyťahujte zástrčku potiahnutím za kábel.
ohrievač udržujte mimo dosahu závesov alebo miest, 
ktoré môžu ľahko zablokovať prívod vzduchu.
napájacia časť je vodotesná, keď sa nepoužíva. 
aby bolo možné zabrániť prípadnému zásahu 
elektrickým prúdom alebo zvodovému prúdu, nikdy 
nepoužívajte spotrebič, ak máte mokré ruky, ani ak sa 
na napájacom kábli nachádza voda.
Elektrické prístroje nelikvidujte ako netriedený 
komunálny odpad. Používajte príslušné zberné 
zariadenia. informácie o dostupných zberných 
systémom zistíte u miestnej samosprávy. ak sa 
elektrické spotrebiče likvidujú na skládkach, do 
podzemnej vody môžu uniknúť nebezpečné látky a 
dostať sa do potravinového reťazca, čím poškodia 
zdravie a životné prostredie.
spotrebič nie je určený na použitie osobami 
(vrátane detí) so zníženou fyzickou, senzorickou 



spúšťať a zastavovať, aby udržal konštantnú teplotu 
v miestnosti.
Pred vypnutím ohrievača otočte termostat do polohy 
off (vypnuté) a otočte otočným gombíkom pre 
vykurovanie na ventilátor alebo vypnúť, nechajte 
spotrebič dve minúty vychladnúť.
časovo oneskorené vypnutie termostatu: ak ste 
zabudli prepnúť termostat do polohy off (vypnuté) 
pred vypnutím ohrievača, vypnutie termostatu a ven-
tilátor budú pracovať, keď je teplota prednej mriežky 
ohrievača cca 45 °c. keď teplota klesne na cca 40 
°c, termostat sa vypne a ventilátor prestane pracovať. 
ohrievač sa ochladí.
Pri ohrievačoch sa dá podľa vašich požiadaviek 
nastaviť uhol asi 20 °c pomocou skrutky na dvoch 
postranných paneloch.
Po použití vypnite najprv ohrievač, potom vytiahnite 
zástrčku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

! Pred čistením a údržbou, vždy vytiahnite prívodný 
kábel prístroja zo zásuvky.
Pred čistením vypojte spotrebič zo zásuvky a nechajte 
ho vychladnúť. kryt sa ľahko znečistí, preto ho často 
utierajte mäkkou hubkou. každú znečistenú časť 
utrite hubkou namočenou do vody <45 °c a šetrného 
čistiaceho prostriedku, potom utrite kryt ohrievača do 
sucha čistou handričkou. Dbajte na to, aby nedošlo k 
vniknutiu vody do spotrebiča. vyhnite sa postriekaniu 
ohrievača vodou a na jeho čistenie nikdy nepoužívajte 
rozpúšťadlá, ako je benzín, izoamyl acetát, toluén, a 
pod., aby ste chránili kryt.
vyčistite kábel a konektor, vysušte ich a zabaľte do 
plastového vrecka.
než ohrievač uskladníte, nechajte ho najskôr 
vychladnúť, udržujte ho v suchu. Potom ho prikryte 
plastovým vreckom, vložte do škatule a uložte na su-
chom, vetranom mieste.

odstraňovanie problémov
Mnoho bežných problémov môžete jednoducho 
vyriešiť sami a ušetriť si tak náklady na prípadné vola-
nie servisnej služby. Pred kontaktovaním servisného 
strediska vyskúšajte nižšie uvedené tipy, aby ste zistili, 
či problém dokážete vyriešiť.

ohrievač nefunguje, aj keď je zapojený a vypínač a 
termostat sú zapnuté. 

zástrčka je uvoľnená, zlé zapojenie, 
vytiahnite zástrčku, skontrolujte zapojenie zástrčky a 
zásuvky. Potom ich znovu zapojte.
zásuvka nie je napájaná. 
zapojte zástrčku do funkčnej zásuvky.

vykurovací článok žiari 
vstupné napätie je príliš vysoké alebo nízke 
Používajte správne napájanie podľa označenia na 
štítku.
Mriežka pre prívod vzduchu je zablokovaná 
Dbajte na to, aby sa ohrievač nachádzal ďaleko od 
predmetov, ako sú závesy, plastové vrecká, papier a 

ďalšie veci, ktoré môžu prekryť prívod alebo je nimi 
možné ľahko zakryť prívod vzduchu

spotrebič sa nezahrieva, funguje iba ventilátor 
vypínač nie je nastavený na nastavenie vykurovania 
Prepnite vypínač na nastavenie vykurovania
termostat pracuje 
otočte termostatom a načúvajte, či budete počuť zvuk 
otvorenia/zavretia. ak nebudete počuť žiadne kliknutie 
a termostat nie je poškodený, ohrievač sa automaticky 
zapne, keď sa spotrebič ochladí.
Došlo k inému ako samočinnému vypnutiu 
odpojte napájanie, chyťte dlhý predmet (napr. tyč) a 
vložte ho do otvoru na resetovanie na ovládacom pan-
eli, stlačte tlačidlo resetovania a zapojte obvod.

abnormálny hluk 
zariadenie nie je postavené vzpriamene 
Umiestnite ohrievač na rovný povrch

Uskladnenie	pri	dlhodobejšom	nepoužívaní
zariadenia neskladujte na mieste s vysokou teplotou.
Pokiaľ je možné skladujte zariadenia na mieste so 
stálou teplotou a vlhkosťou.

 TEChNICKÉ ÚDAJE AE7hE20-ZH

napájanie: 220-240v / 50hz
Menovitý výkon: 2 kw
nastavenia výkonu: 25 / 1000 / 2000w
Prietok vzduchu: 120 m3 / h
samočinné vypnutie termostatu: 75 °c
trieda vodotesnosti: iPX4
Prúd: 9,0 a
Požadované poistky: 10 a
hhmotnosť netto: 3,5 kg
rozmery výrobku: 210x200x330 mm
trieda  ochrany / ii.  

 TEChNICKÉ ÚDAJE AE7hE30-ZH

napájanie: 220-240v / 50hz
Menovitý výkon: 3 kw
nastavenia výkonu: 25 / 1500 / 3000w
Prietok vzduchu: 280 m3 / h
samočinné vypnutie termostatu: 75 °c
trieda vodotesnosti: iPX4
Prúd: 13 a
Požadované poistky: 16 a
hmotnosť netto: 5 kg
rozmery výrobku: 250x250x410 mm
trieda  ochrany / ii.  

 TEChNICKÉ ÚDAJE AE7hE30-Z0

napájanie: 220-240v / 50hz
Menovitý výkon: 3 kw
nastavenia výkonu: 29 / 1500 / 3000w
Prietok vzduchu: 280 m3 / h
samočinné vypnutie termostatu: 75 °c
trieda vodotesnosti: iPX4
Prúd: 13 a
Požadované poistky: 15 a
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hmotnosť netto: 5,7 kg
rozmery výrobku: 320x320x380 mm
trieda  ochrany / ii.  

zmeny vyhradené!

! výstraha: 
hodnota emisie vibrácií počas aktuálneho použitia 
elektrického ručného náradia sa môže líšiť od 
deklarovanej hodnoty v závislosti od spôsobu, akým 
je náradie použité a v závislosti od nasledovných 
podmienok:: 
spôsob použitia el. náradia a druh rezaného 
alebo vŕtaného materiálu. stav náradia a spôsob 
jeho udržiavania. správnosť voľby používaného 
príslušenstva a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého 
stavu. Pevnosť  uchopenia rukovätí, použitie  
antivibračných zariadení. vhodnosť použitia el. náradia 
na účel pre ktorý je naprojektované a dodržiavanie 
pracovných postupov podľa pokynov výrobcu . 

ak tohto náradie nie je vhodne používané,  môže 
spôsobiť syndróm chvenia ruky-ramena.

! výstraha: na spresnenie je potrebné zobrať do úvahy 
úroveň  pôsobenia vibrácií v konkrétnych podmienkach 
použitia vo všetkých častiach prevádzkového cyklu, 
ako sú doby, keď je ručné náradie okrem doby 
prevádzky vypnuté a keď beží naprázdno a teda 
nevykonáva prácu. toto môže výrazne znížiť úroveň 
expozície počas celého pracovného cyklu.

Minimalizujte riziko vplyvu otrasov, používajte ostré 
dláta, vrtáky a nože.
náradie udržujte v súlade s týmito pokynmi 
a zabezpečte jeho dôkladné mazanie (ak sa to 
požaduje).
Pri pravidelnom používaní náradia investujte do 
antivibračného príslušenstva.
náradie nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10 °c.
svoju prácu si naplánujte tak, aby ste si prácu s el. 
ručným náradím produkujúce vysoké chvenia rozložili 
na viacero dní.

zmeny vyhradené!

OChRANA ŽIVOTNÉhO PROSTREDIA        
SPRACOVANIE ODPADU

  
Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť 
dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu 
životné prostredie.

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!
 
Podľa európskej smernice wEEE (2012/19/Es) o 
starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej 
aproximácie do národných zákonov neupotrebiteľné 
elektronáradie odovzdajte v predajni pri nákupe po-

dobného náradia, alebo v dostupných zberných stre-
diskách určených na zber a likvidáciu elektronáradia. 
takto odovzdané elektronáradie bude zhromaždené, 
rozrobené a dodané k opätovnému zhodnoteniu 
nepoškodzujúcemu životné prostredie.

ZÁRUKA

Špecifikáciu záručných podmienok nájdete 
v záručnom liste.

Dátum výroby.

Dátum výroby je  zakomponovaní do výrobného čísla 
uvedeného na štítku výrobku. 
výrobné číslo má formát:
orD-yy-MM-sEri kde orD je číslo objednávky, yy 
je rok výroby, MM je mesiac výroby, sEri je sériové 
číslo výrobku.
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AE7hE20-Zh, AE7hE30-Zh, AE7hE30-ZO - Elektromos ventilátoros 
hősugárzók    H

1. Munkavégzési	terület
a) a munkavézési területet tartsa tisztán és jól megvilágítva. 
a rendetlenség és a nem megfelelő megvilágítás gyakran a balesetek okozói 
. rakja el a szerszámokat, amelyeket éppen nem használ.
b) ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz 
vagy robbanásveszély állhat fenn, tehát olyan helyeken, ahol gyúlékony 
folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. az elektromos szerszámokban 
szikrák keletkeznek, melyek előidézhetik a porok és gőzök gyulladását. 
gondoskodjon arról, hogy az állatok ne férjenek hozzá a szerszámhoz.
c) az elektromos szerszámok használatakor akadályozzák meg 
az illetéktelen személyek, főleg a gyerekek bejárását a munkavégzési 
területre. ha zavarva vannak a munka közben, elveszthetik a kontrollt 
a munkatevékenység felett. semmi esetre se hagyja az elektromos 
szerszámokat felügyelet nélkül.
2.	 Biztonsági	 utasítások	 elektr.	 árammal	 való	
munkavégzéskor
a) az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell 
felelnie az aljzattal. soha semmilyen körülmények között ne hajtsanak végre 
módosításokat az elektromos kábelen. olyan szerszámra, amely elektromos 
csatlakozója védőérintkezővel van ellátva, soha ne használjunk elosztót, 
sem egyéb adaptert.. a sértetlen hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok 
csökkentik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. a sérült 
vagy öszegubancolt kábelek növelik az elektromos áram által okozott 
sérülések veszélyét. abban az esetben, ha a hálózati kábel megsérül, ezt 
cseréljük speciális hálózati kábelre, amelyet a gyártónál, illetve ennek üzleti 
képviselőjénél szerezhet be.
b) óvakodjanak a testrészek érintkezésétől a földelt területtel, például 
a csővezetékek, központi fűtőtestek, gáztűzhelyek és hűtőszekrények 
esetében. az elektromos áram által okozott sérülések veszélye nagyobb, ha 
az Ön teste érintkezésben áll a földdel.         
c) az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz hatásainak. 
az elektromos szerszámokhoz sose nyúljunk vizes kézzel. sose mossa 
fólyóvíz alatt vagy ne mártsa be víz alá az elektromos szerszámokat.
d) sose használja az elektromos kábelt más célokra, mint ami 
a rendeltetése. soha ne húzzák vagy hordozzák az elektromos 
szerszámokat az elektromos kábelük által. sose a kábelon keresztül 
húzzák ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzatból. a 
csatlakozódugót ne húzzuk a kábelnél fogva. Ügyeljünk, hogy az elektromos 
csatlakozókábelt ne sértsük meg éles, sem forró tárgyal.
e) az elektromos szerszámok kizárólag váltóárammal való működésre 
voltak kigyártva. Mindig ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e 
a szerszámon levő címkén feltüntetett  adatokkal.
f) sose dolgozzunk olyan szerszámmal amelynek sérült az elektromos 
kábele, vagy a hálózati csatlakozója, netán leesett vagy másképpen van 
megsérülve.
g) hosszabbító kábel használata esetén mindig ellenőrizze, hogy annak 
műszaki paraméterei megfelelnek-e a szerszám ismertető címkéjén 
feltüntetett adatoknak. amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban 
használja, alkalmazzon olyan hosszabbító kábelt, amely alkalmas a 
szabadban való használatra. hosszabbító dobok használata esetén tekerje 
le azokat, hogy megelőzze azok túlmelegedését.
h) amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben vagy a 
szabadban használja, csak akkor szabad használni azt, ha az 30 ma-es 
túláramvédelemmel ellátott áramkörbe van bekötve. /rcD/ védelemmel 
ellátott áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.
i) az elektromos kézi szerszámot kizárólag a megmarkolásra kialakított 
szigetelt felületeken tartsa, mivel működés közben a vágó- vagy 
fúrószerszám rejtett vezetékkel vagy saját kábelével érintkezhet.
3.	Személyek	biztonsága
a) az elektromos szerszámok használatakor legyenek figyelmesek, 
maximálisan figyeljenek oda a végzett tevékenységre, amit éppen 
végrehajtanak. Öszpontosítsanak a munkára. sose dolgozzanak elektromos 
szerszámokkal ha fáradtak, kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása 
alatt vannak. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok 
használatakor komoly sérüléseket is okozhat. az elektromos szerszámok 
használata közben ne egyenek, ne igyanak és ne dohányozzanak.
b) használjanak munkavédelmi eszközöket. Mindig használjanak 
szemvédőt. használjon olyan munkavédelmi eszközöket amelyek 
megfelelnek az adott munkának. a munkavédelmi eszközök, mint pl. 
a reszpirátor, biztonsági lábbeli csúszásgátló talpazattal, fejvédő vagy 
hallásvédő, a munkafeltételekhez való alkalmazáshoz csökkentik 
a személyek sérülésének veszélyét.
c) óvakodjanak a nem szándékos elektromos szerszámok beindításától. 
ne helyezzenek át szerszámot úgy, hogy feszültség alatt van és melynek 
be-, kikapcsolóján rajtatartják az ujjukat. a hálózatba való kapcsolás előtt 
győződjenek meg arról, hogy a be-, kikapcsoló a „kikapcsolt“ helyzetben 
van. a szerszámok áthelyezése vagy hálózati aljzatba való helyezése  
melyeknek be-, kikapcsolóján rajtatartják az ujjukat, vagy a be-, kikapcsolójuk 
a „bekapcsolt“ helyzetben van a balesetek okozójává válhat.
d) a szerszámok bekapcsolása előtt távalítsa el az összes beállítókulcsot 
és eszközöket.
e) Mindíg egyensúlyban és stabil állásban dolgozzon. csak ott dolgozzon, 
ahova biztosan elér. sose becsülje túl az erejét és saját képességeit. ha 
fáradt, ne használja az elektromos szerszámokat.      
f) Öltözködjön megfelelő módon. használjon munkaruhát. 
Munkavégzéskor ne hordjon bő öltözéket és ékszereket. Ügyeljen arra, 
hogy az Ön haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrésze ne kerüljön közvetlen 
közelbe az elektromos szerszámok rotációs vagy felforrósodott részeihez.

g) kapcsolja az elektromos berendezést a porelszívóhoz. ha a berendezés 
rendekezik porelszívó vagy porfelfogó csatlakozóval, győződjenek meg 
arról hogy a porelszívó berendezés megfelelően van-e csatlakoztatva, ill. 
használva. az ilyen berendezések használata meggátolhatja a por által 
keletkezett veszélyt.
h) a munkadarabot erősen rögzítse. a megmunkálandó munkadarab 
rögzítse használjon asztalos szorítót vagy satut.
i) ne használjon semmilyen szerszámot, ha alkohol, drog, gyógyszer 
vagy más kábító-, függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.
j) a berendezést nem kezelhetik olyan személyek (gyerekeket is beleértve), 
akik csökkentett testi, értelmi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, 
vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és vonatkozó tudásuk, csak 
abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve a berendezés 
működtetéséhez megkapták a szükséges utasításokat a biztonságukért 
felelő személytől. a gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy a 
berendezéssel ne játszhassanak.
4.	Az	elektromos	szerszámok	használata	és	karbantartása:
a) az elektromos szerszámot bármilyen munkában előfordult probléma, 
tisztítás vagy karbantartás, tisztítás vagy karbantartás előtt, ill. minden 
áthelyezés esetén vagy használaton kívül mindíg kapcsolja le az elektromos 
hálózatról! soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen 
módon megsérült.
b) ha a szerszám furcsa hangot vagy bűzt bocsát ki, azonnal fejezze be 
a munkát. 
c) ne terhelje túl az elektromos szerszámot. az elektromos szerszám 
jobban és biztonságosabban fog dolgozni, ha olyan fordulatszámon van 
vele dolgova amelyre tervezték. az adott munkára a megfelelő szerszámot 
használja. a megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban 
a munkában amire gyártották.
d) ne használjon elektromos szerszámot, amelyet nem lehet 
biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, kikapcsolóval. az ilyen szerszám 
használata veszélyes. a hibás kapcsolót meg kell javítani az arra szakosodott 
szervizben.
e) az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt 
módosítaná a beállításait, tartozékainak cseréjével vagy karbantartásával. 
Ez az intézkedés korlátozza a véletlenszerű beindítás veszélyét.
f) a használaton kívüli elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, 
amihez nem tudnak hozzáférni sem gyerekek, sem illetéktelen személyek. 
az elektromos szerszámok a tapasztalatlan felhasználók kezében 
veszélyesek lehetnek. az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos 
helyen tárolja.
g) az elektromos szerszámokat tartsa jó állapotban. rendszeresen 
ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozgóképességét. 
Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a biztonsági burkolaton, vagy más 
részein, amelyek veszélyeztethetik az elektromos szerszámok biztonságos 
működését. ha a szerszám megsérült, a további használat előtt biztosítsák 
be a javítását. sok baleset okozója az elektromos szerszámok helytelen 
karbantartása.
h) a vágó szerszámokat tartsák élesen és tisztán. a helyesen 
karbantartott és kiélesített szerszámok megkönnyítik a munkát, korlátozzák 
a baleset veszélyét és jobban ellenőrizhető a velük való munka. Más kellék 
használata, mint amely a használati utasításban van feltüntetve az importőr 
által a szerszám meghibásodását idézheti elő és baleset okozója lehet.
i) az elektromos szerszámokat, kellékeket, munkaeszközöket, stb. 
használja ezen utasítások alapján és oly módon, amely elő van írva a konkrét 
elektromos szerszámokra,  figyelembevéve az adott munkafeltételeket és az 
adott típusú munkát. a szerszámok használata más célokra, mint amelyekre 
gyártva voltak veszélyes helyzetekhez vezethet.
 5.	 Az	akkumulátoros	szerszámok	használata
a) az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy 
a kapcsoló a “0-kikapcsolt“ helyzetben van. a bekapcsolt állapotban levő 
szerszámba való akkumulátor behelyezése veszélyes helyzetek okozója 
lehet.
b) az akkumulátor töltésére csak a gyártó által előírt töltőt használja. Más 
fajta akkumulátor töltő használata tűzesetet idézhet elő.
c) csak olyan akkumulátort használjon, amely előírt az adott szerszámhoz. 
Más fajta akkumulátor töltő használata balesetet, ill. tűzesetet idézhet elő.
d) ha az akkumulátor használaton kívül van tárolják elkülönítve a 
fémtárgyaktól, mint például a kapcsok, szorítók, kulcsok, csavarok vagy más 
apró fémtárgyaktól amelyek előidézhetik az akkumulátor két kontaktusának 
összekapcsolását. az akkumulátor rövidzárlata balesetet okozhat, égési 
sebeket és tűzesetet idézhet elő.
e) az akkumulátorokkal bánjunk kíméletesen. kíméletlen bánásmóddal 
az akkumulátorból kifolyhat az elektrolit. kerüljük a közvetlen érintkezést az 
elektrolittel. ha mégis érintkezésbe kerülünk az elektrolittel, az érintet helyet 
mossuk le vízzel. ha az elektrolit a szemünkbe kerül, azonnal menjünk or-
voshoz. az akkumulátor elektrolitje ingerületet vagy égéssérülést okozhat.
6.	 Szerviz
a) ne cseréljék az egyes szerszámok részeit, ne végezzenek el maguk 
javításokat, más módon se nyúljanak bele a szerszámokba. a berendezések 
javítását bízzuk szakképzett személyekre.
b) a termék mindennemű javítása vagy módosítása a mi vállalatunk 
beleegyezése nélkül nem engedélyezett (balesetet idézhet elő, vagy kárt 
okozhat a felhasználónak).
c) az elektromos szerszámokat mindíg certifikált szervizben javíttassuk. 
csak eredeti vagy ajánlott pótalkatrészeket  használjanak. Ezzel garantálja 
Ön és szerszáma biztonságát.

Általános biztonsági utasítások

A	következő	biztonsági	utasításokat	figyelmesen	olvassa	el,	jegyezze	meg	és	őrizze	meg.
figyelmeztetés! az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos respektálni és betartani a következő biztonsági utasításokat az elektromos aram által 
okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének meggátolásának szempontjából. az „elektromos szerszámok“ kifelyezés magába foglalja 
nemcsak az elektromos áram által táplált (kábelen keresztül), de az akumlátorból táplált szerszámokat is (kábel nélkül).
őrizze meg a figyelmeztetéseket és utasításokat a jövőbeni használathoz. 
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KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI             
UTASÍTÁSOK

olvassa El figyElMEsEn az Utasításokat: 
olvassa el és kövesse az összes utasítást. későbbi 
felhasználás céljából őrizze meg az utasításokat. a 
készülék összeszerelését, bekapcsolását, beállítását 
és használatát ne engedélyezze olyan személyek 
számára, akik nem olvasták el ezeket az utasításokat.

figyelem: a túlmelegedés elkerülése érdekében 
használat közben nE takarja lE a hősugárzót.
Elektromos készülékek használatakor bizonyos 
alapvető óvintézkedéseket mindig be kell tartani, töb-
bek között az alábbiakat:
a ventilátoros hősugárzó nem alkalmas csapadékos 
időjárási körülmények közötti kültéri, fürdőszobában 
vagy egyéb nedves környezetekben való használatra.
tartsa szem előtt, hogy a ventilátoros hősugárzó fel-
forrósodhat, ezért megfelelő távolságra kell tartani a 
bútorzattól, függönyöktől és egyéb hasonló gyúlékony 
tárgyaktól.
nE takarja le a ventilátoros hősugárzót.
nE helyezze a ventilátoros hősugárzót közvetlenül 
egy fali aljzat alá.
nE csatlakoztassa a hősugárzót be-/kikapcsolási 
időzítő vagy egyéb olyan felszerelés segítségével, 
amely automatikusan bekapcsolhatja a 
készüléket.
a ventilátoros hősugárzó nem helyezhető el olyan 
helyiségekben, amelyekben tűzveszélyes folyadékok 
használata vagy tárolása zajlik.
hosszabbító kábel használata esetén ennek a lehető 
legrövidebbnek kell lennie, és a kábelt teljesen le kell 
tekerni.
ne csatlakoztasson egyéb készülékeket arra a fali 
aljzatra, amelyhez a ventilátoros hősugárzó csatla-
kozik.
a hősugárzó nem használható fürdőszobában, zuh-
anyfülkékben vagy úszómedencék mellett.
a tápkábel vagy a hősugárzó sérülése esetén a javí-
tást a gyártóra vagy egy karbantartási szervizre kell 
bízni.
Mindig tartsa felügyelet alatt a hősugárzót, illetve a gy-
erekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől.
ne helyezze a készüléket mozgó járművekre vagy 
egyéb olyan helyre, ahol könnyedén felborulhat.
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, 
ha huzamosabb ideig nem használja. használat köz-
ben ne hagyja magára hosszú ideig a hősugárzót. a 
készülék elektromos hálózatról való leválasztásakor 
a csatlakozótól, és ne a tápkábeltől fogva húzza ki a 
csatlakozót a fali aljzatból.
tartsa távol a hősugárzót a függönyöktől, és ne 
használja olyan helyen, ahol a légbeömlők könnyedén 
elzáródhatnak.
használaton kívül az elektromos csatlakozás vízálló. az 
esetleges áramütések vagy az á r a m -
szivárgások elkerülése érdekében soha ne használja 
a készüléket nedves kézzel, illetve ne működtesse 
nedves tápkábellel.
ártalmatlanításkor az elektromos készülékeket soha 
ne dobja a nem szelektíven gyűjtött kommunális hul-

ladék közé, hanem adja le külön gyűjtőhelyen. az 
elérhető hulladék-leadási rendszereket illetően vegye 
fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. az elektromos 
készülékek hulladéklerakóba vagy hulladékgyűjtőbe 
kerülése esetén veszélyes anyagok szivároghatnak a 
talajvízbe, ezzel bekerülhetnek az élelmiszerláncba, 
és káros hatással lehetnek az egészségére és a jólé-
tére.
Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, 
érzékelési vagy szellemi képességű (beleértve a gy-
erekeket is), illetve a megfelelő tapasztalattal és is-
meretekkel nem rendelkező személyek, kivéve ha ez 
a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt tör-
ténik, vagy ha ez a személy utasításokkal látta el őket 
a készülék használatát illetően.

-	 Használjon	 zajjal,	 porral	 és	 vibrálással	
szembeni	védőfelszerelést	!!!

ŐRIZZE	MEG	A	BIZTONSÁGI	
ELŐÍRÁSOKAT	!!!

LEÍRÁS 

Ez a készülék egy ventilátorral/ventilátormotorral 
szerelt elektromos hősugárzó, amelyet lakásokban, 
raktárakban, műhelyekben vagy melegházakban 
való használatra terveztek. a készülék tartalmaz egy 
termosztátot és egy önmagától visszaálló termosztátot. 
a termosztát érzékeli a beömlő levegő hőmérsékletét, 
ennek segítségével pedig szabályozza a helyiség 
hőmérsékletét. a biztonság garantálása érdekében 
túlmelegedés esetén kikapcsolja a hősugárzót. a 
termosztát a ventilátormotort nem vezérli. a ventilátor 
azt követően is folytatja a működést, hogy a termosztát 
kikapcsolta a fűtőelemet.
a hősugárzó első használatakor enyhe füstkibocsátást 
észlelhet. Ez normális jelenség, ami rövid időn belül 
abbamarad. a fűtőelem rozsdamentes acélból készült, 
és gyárilag védőolaj bevonattal van ellátva. a füstöt a 
visszamaradó olaj felmelegedése okozza.

1 a bal oldali gomb a teljesítmény beállítására szolgál.
2 a jobb oldali gomb a termosztát vezérlésére szolgál.
3 hőelemek

ÜZEMELTETÉS ÉS hASZNÁLAT

az asist szerszámcsalád kizárólag otthoni barkácso-
lásra és hobbi használatra alkalmas.
a gyártó és az importőr nem javasolják a szerszámok 
használatát sem szélsőséges körülmények közepette, 
sem túlzott terhelés esetén. 
bármilyen további követelmény a gyártó és vásárló 
közti megegyezés tárgya.

13



helyezze el a ventilátoros hősugárzót úgy, hogy egy 
szilárd felületen függőlegesen álljon, megfelelő távol-
ságra a nedves környezetektől és a gyúlékony tár-
gyaktól.
csatlakoztassa a ventilátoros hősugárzót az elektro-
mos hálózatra.
állítsa a termosztát gombját MaX értékre, és hagyja 
működni a hősugárzót maximális teljesítményen.
a ventilátoros hősugárzó bekapcsol, amikor a fűtés 
kiválasztó-kapcsolója egy teljesítményszintre van ál-
lítva.
Miután a helyiség hőmérséklete eléri a kívánt értéket, 
a fűtőelem kikapcsol, a ventilátor azonban továbbra is 
működik. a hőmérséklet lecsökkenése után a fűtőelem 
ismét működésbe lép.
a ventilátoros hősugárzó ezt követően automatikusan 
be- és kikapcsol a helyiség hőmérsékletének állandó 
értéken tartása érdekében.
a hősugárzó kikapcsolása előtt állítsa a termosztátot 
off (kikapcsolt) pozícióra, a fűtés beállítására szol-
gáló gombot pedig állítsa fan (ventilátor) vagy off 
(kikapcsolt) pozícióra. hagyja hűlni a készüléket két 
percig.
időkésleltetett termosztát kikapcsolás: ha a hősugár-
zó kikapcsolása előtt elfelejti off pozícióra állítani a 
termosztátot, akkor a termosztát megszakítója és a 
ventilátor működésben marad, miközben a hősugár-
zó első rácsának hőmérséklete 45 °c közeli értéken 
van. amikor a hőmérséklet kb. 40 °c értékre csökken, 
akkor a termosztát megszakítója és a ventilátor önma-
gától kikapcsol. Ezzel a hősugárzó lehűl.
a sorozatba tartozó hősugárzók igénytől függően kb. 
20 ° c-os szögbe állíthatók a két oldalpanelen találha-
tó csavarok segítéségével.
használatot követően először kapcsolja ki a hősugár-
zót, majd válassza le az elektromos hálózatról.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos 
hálózatról, és hagyja lehűlni. a burkolat könnyen 
beszennyeződik, ezért törölje le gyakran egy puha 
szivaccsal. Minden piszkos részt töröljön le 45 °c-nál 
alacsonyabb hőmérsékletű kímélő tisztítószeres 
vízbe áztatott szivaccsal, majd törölje szárazra a 
hősugárzó burkolatát tiszta törlőkendővel. Ügyeljen, 
hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe. a burkolat 
védelme érdekében tisztításhoz ne fröcsköljön vizet a 
hősugárzóra, illetve ne használjon oldószereket, mint 
benzint, izoamil-acetátot, toluolt stb.
tisztítsa meg, törölje szárazra és helyezze műanyag 
zacskóba a tápkábelt és a csatlakozót.
a hősugárzó tárolása előtt először hagyja lehűlni és 
szárítsa meg a készüléket. Ezt követően takarja le 
műanyag zacskóval, helyezze egy csomagolódobozba, 
és tárolja száraz, jól szellőző helyiségben.

hibaelhárítás
számos gyakori probléma könnyedén megszüntethető, 
ezzel megtakaríthatja egy esetleges szerviz kiszállás 
költségeit. a szervizközpont felhívása előtt próbálja 
meg elhárítani a problémát az alábbi módok egyikén.

a hősugárzó nem működik, annak ellenére, hogy 
csatlakoztatva van az elektromos hálózatra, illetve 
a kapcsoló és a termosztát bekapcsolt állapotban 
van. 
a csatlakozó nem illeszkedik megfelelően, ezért nincs 
megfelelő csatlakozás. 
húzza ki a csatlakozót, és ellenőrizze a csatlakozó 
és a fali aljzat közötti csatlakozást. Ezt követően 
csatlakoztassa újra.
nincs áram a fali aljzatban. 
Dugja a csatlakozót egy megfelelő fali aljzatba.

a fűtőelem felizzik. 

túl magas vagy túl alacsony bemeneti 
feszültség. 
csatlakoztassa a készüléket a címkén feltüntetett 
értékeknek megfelelő tápforráshoz.
a légbeömlő rács el van zárva. 
tartsa távol a hősugárzótól a függönyöket, műanyag 
zacskókat, papírokat és egyéb olyan tárgyakat, 
amelyek elzárhatják vagy könnyedén eltakarhatják a 
légbeömlőt.

a készülék nem melegszik fel, csak a ventilátor 
működik. 
a kapcsoló nincs fűtés pozícióra állítva. 
állítsa a kapcsolót fűtés pozícióra.
a termosztát működésbe lépett. 
forgassa el a termosztátot, és figyelje meg, hogy 
hallatszik-e a nyitásról/zárásról tájékoztató hang. 
ne nem hallatszik kattanás, és a termosztát nincs 
megsérülve, akkor a hősugárzó automatikusan 
bekapcsol a készülék lehűlését követően.
az önmagától nem visszaálló megszakító működébe 
lépett. 
válassza le a tápellátást, fogja meg a pálcát, és 
helyezze a vezérlőfelületen található nyílásba, nyomja 
meg a visszaállító gombot, majd állítsa vissza az 
áramellátást.

rendellenes zaj 
a készülék nincs függőleges helyzetben. 
állítsa a hősugárzót sík felületre.

figyElEM: védjük a kezünket a melegtől.

Tárolás,	 ha	 huzamosabb	 ideig	 nem	
használlja
a szerszámokat ne tárolja olyan helységben ahol 
magas hőmérsékletnek vannak kitéve.
ha lehetséges, a berendezéseket állandó 
hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartsuk.

 TEhNIKAI ADATOK AE7HE20-ZH

betáplálás: 220-240v / 50hz
teljesítmény: 2 kw
teljesítmény-beállítások: 25 / 1000 / 2000w
légáram: 120 m3 / h
Önmagától visszaálló termosztát: 75 °c
védettségi fokozat: iPX4
áramerősség: 9,0 a
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szükséges biztosíték: 10 a
nettó tömeg: 3,5 kg
a termék mérete: 210x200x330 mm
a védelem osztálya / ii.  

 TEhNIKAI ADATOK AE7HE30-ZH

betáplálás: 220-240v / 50hz
teljesítmény: 3 kw
teljesítmény-beállítások: 25 / 1500 / 3000w
légáram: 280 m3 / h
Önmagától visszaálló termosztát: 75 °c
védettségi fokozat: iPX4
áramerősség: 13 a
szükséges biztosíték: 16 a
nettó tömeg: 5 kg
a termék mérete: 250x250x410 mm
a védelem osztálya / ii.  

 TEhNIKAI ADATOK AE7HE30-Z0

betáplálás: 220-240v / 50hz
teljesítmény: 3 kw
teljesítmény-beállítások: 29 / 1500 / 3000w
légáram: 280 m3 / h
Önmagától visszaálló termosztát: 75 °c
védettségi fokozat: iPX4
áramerősség: 13 a
szükséges biztosíték: 15 a
nettó tömeg: 5,7 kg
a termék mérete: 320x320x380 mm
a védelem osztálya / ii.  

a változtatás jogát fenntartjuk!

 ! figyElMEztEtés: az el. kézi szerszám aktuális 
használatakor a vibráció kibocsátásának értéke 
eltérhet a deklarált értéktől attól függően, hogy milyen 
módon van a szerszám használva a következő 
feltételek szerint: 
az el. szerszám használatának módja és a vágandó 
vagy fúrandó munkaanyag fajtája.a szerszám állapota 
és karbantartásának módja.  a használandó tartozék 
helyes megválasztása s megfelelő állapot és élesség 
bebiztosítása. a markolat fogásának szilárdsága, 
antivibrációs berendezés használata. az el. szerszám 
megfelelő használata a számára tervezett célra és 
a gyártó utasítása szerinti munkamenet betartása. 
ha ez a szerszám nem megfelelően van használva, 
kéz-váll bizsergés szindrómáját válthatja ki. 

! figyElMEztEtés: a pontosítás céljából 
figyelembe kell venni a vibráció hatásának szintjét 
konkrét használati feltételeknél az üzemelési folyamat 
minden részében, mint amilyen az időtartam, ha az el. 
szerszám az üzemelési időtartamon kívül kikapcsolt 
és ha üresen fut a gép vagyis nem végez munkát. Ez 
jelentősen csökkentheti az expozíció szintjét a egész 
munka folyamat alatt. 
Minimalizálja a rezgés befolyásolás kockázatát, 
használjon éles vésőt, fúrót és kést. 
a szerszám fenntartása ezen utasításokkal 

összhangban történjen és biztosítsa az alapos kenést 
(ha megkövetelik). 
a szerszám redszeres használatakor invesztáljon 
antivibrációs tartozékba. 
a szerszámot ne használja alacsonyabb mint 10°c 
hőmérsékletnél. 
a munkáját úgy tervezze meg, hogy a magas rezgést 
produkáló el. szerszámmal való munkát töb napra 
bontsa fel. 

a változtatás jogát fenntartjuk!

KÖRNYEZETVÉDELEM                            
hULLADÉKKEZELÉS

  
az elektromos szerszámot, annak tartozékait és 
csomagolását, kérjük, adja át a környezetet nem 
károsító újrahasznosításra.

Az elektromos szerszámot ne dobja a háztartási 
hulladékba!
 
az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló wEEE európai irányelv (2012/19/
EU) és annak nemzeti törvényekbe való átültetése 
szerint a használhatatlan elektromos szerszámokat 
adja le hasonló eszköz vásárlásakor az eladónál, 
vagy az elektromos szerszámok gyűjtésére és 
megsemmisítésére kialakított hulladékgyűjtők 
valamelyikében. az így leadott elektromos eszközök az 
összegyűjtés, ill. szétszerelés után átadásra kerülnek 
a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

GARANCIA

a garancia-feltételek részletezése a garancialevélben 
található.

A gyártás időpontja

a gyártás időpontja kiolvasható a termék címkéjén 
található gyártási számból. 
a sorozatszám formátuma
orD-yy-MM-sEri ahol az orD a rendelési szám, yy 
a termelés éve, MM a gyártási hónap, a sEri a termék 
sorozatszáma.
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1. Delovno okolje
a) Poskrbite za čist in dobro osvetljen delovni prostor. nered in senčni deli 
na delovni površini so lahko vzrok za poškodbe. Pospravite naprave, ki jih 
trenutno ne uporabljate.
b) ne uporabljajte električne naprave v okolju, ki je nevarno za nastanek 
požara ali eksplozije, to pomeni v prostorih, kjer so prisotne vnetljive 
tekočine, plini ali prah. v električni napravi prihaja na komutatorju do iskren-
ja, kar lahko povzroči, da se vnamejo prah ali hlapi.
c) Pri uporabi električne naprave omejite vstop v delovni prostor 
nepooblaščenim osebam, zlasti otrokom! če ste izpostavljeni motnjam, lahko 
izgubite nadzor nad izvajano dejavnostjo. v nobenem primeru ne puščajte 
električne naprave brez nadzora. Preprečite živalim dostop do naprave. 
2. Električna varnost
a) vtikač električne naprave mora odgovarjati mrežni vtičnici. vtikača nikoli 
ne popravljajtesami. za napravo, ki ima na vtikaču zaščitni kontakt, nikoli 
ne uporabljajte razdelilcev ali drugih adapterjev. nepoškodovan vtikač in 
primerna vtičnica omejita nevarnost poškodbe pri udaru električnega toka. 
Poškodovani ali zapleteni napajalni kabli povečujejo nevarnost poškodbe 
pri udaru električnega toka. če je mrežni kabel poškodovan, ga je ob-
vezno potrebno nadomestiti z novim mrežnim kablom, ki ga lahko dobite v 
pooblaščenem servisnem centru ali pri dobavitelju.
b) izogibajte se stiku telesa z ozemljenimi predmeti, kot so npr. cevne in-
stalacije, naprave centralnega ogrevanja, štedilniki in hladilniki. nevarnost 
poškodbe pri udaru električnega toka je večja, če je vaše telo povezano 
z zemljo.
c) ne izpostavljajte električne naprave dežju, vlagi ali mokroti. Električne 
naprave se 
nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami. Električne naprave nikoli ne umivajte 
pod tekočo vodo, niti je nikoli ne potopite v vodo.
d) napajalnega kabla ne uporabljajte za namene, za katere ni bil namen-
jen. Električne naprave nikoli ne nosite in ne vlecite za napajalni kabel. 
vtikača nikoli ne vlecite iz vtičnice za kabel. Preprečite mehanske poškodbe 
električnih kablov, povzročene z ostrimi ali vročimi predmeti.
e) El. naprava je bila izdelava izključno za napajanje z izmeničnim el. tokom. 
vedno preverite, če električna napetost odgovarja podatku, navedenemu na 
tipski nalepki naprave.
f) nikoli ne delajte z napravo, ki ima poškodovan el. kabel ali vtikač, ali z 
napravo, 
ki je padla na tla ali je na kakršen koli način poškodovana.
g) Pri uporabi podaljška vedno preverite, če njegovi tehnični parametri 
odgovarjajo podatkom, navedenim na tipski nalepki naprave. v primeru, 
da električno napravo uporabljate zunaj, uporabljajte kabel, primeren za 
zunanjo uporabo. Pri uporabi kolutnega podaljška, je kabel potrebno razviti, 
da ne bi prišlo do pregretja.
h) če električno napravo uporabljate v vlažnih prostorih ali zunaj, jo je do-
voljeno uporabljati izključno, če je priklopljena na el. krogotok s fiD zaščitnim 
stikalom ≤30 ma. Uporaba el. krogotoka s fiD zaščitnim stikalom zmanjšuje 
tveganje poškodbe zaradi udara električne energije.
i) ročno el. napravo držite izključno za izolirane površine, namenjene opri-
jemu; pri delovanju namreč lahko pride do kontakta rezalnega ali vrtalnega 
dela s skritim vodnikom ali napajalnim kablom.
3. varnost oseb
a) Pri uporabi električne naprave bodite osredotočeni, namenite maksimalno 
pozornostdejavnosti, ki jo izvajate. osredotočite se na delo. ne uporabljajte 
električne naprave če ste utrujeni, ali če ste pod vplivom drog, alkohola ali 
zdravil. tudi trenutek nepozornosti pri uporabi električnega orodja lahko 
privede do resne poškodbe oseb. Pri delu z električnim orodjem ne vozite, 
ne pijte in ne kadite.
b) Uporabljajte zaščitne pripomočke. vedno uporabljajte zaščito za vid. Upo-
rabljajte zaščitna sredstva, ki odgovarjajo tipu dela, ki ga izvajate. zaščitni 
pripomočki, npr. dihalni aparat, zaščitna obutev s zaščito proti drsenju, na-
glavno pokrivalo ali zaščita za sluh, ki jih uporabljate v skladu s pogoji dela, 
znižujejo možnost poškodb.
c) izogibajte se nenamernemu vklapljanju naprave. naprave, ki je priključena 
na električno omrežje, ne prenašajte s prstom na stikalu ali na zaganjaču. 
Pred priklopom na električno omrežje se prepričajte, da sta stikalo ali 
zaganjač v položaju ˝izključeno˝. Prenašanje naprave s prstom na stikalu 
ali vklapljanje vtikača v vtičnico z vključenim stikalom lahko povzroči resne 
poškodbe.
d) Pred vklopom naprave odstranite vse pripomočke na vrtljivih delih 
naprave. Pripomočki, ki ostanejo pritrjeni na vrtljivi del električne naprave, 
lahko povzročijo telesne poškodbe.
e) ohranjajte stabilno držo in ravnotežje. Delajte samo tam, do koder lahko 
varno sežete. nikoli ne precenjujte lastnih zmožnosti. Električne naprave ne 
uporabljajte, če ste utrujeni.
f) oblecite se delu primerno. Uporabljajte delovno obleko. ne nosite oblačil 
za prosti čas ali nakita. bodite pozorni na to, da vaši lasje, obleka, rokavica ali 

drug del vašega telesa ne pride preblizu vrtljivih ali vročih delov el. naprave. 
g) Priključite sistem na sesanje prahu. če ima naprava možnost priključitve 
na sistem za lovljenje ali sesanje prahu, ga redno uporabljajte. Uporaba teh 
sistemov lahko omeji nevarnosti, ki jih lahko povzroči prah.
h) obdelovanec čvrsto pričvrstite. za pričvrstitev kosa, ki ga boste obdelova-
li, uporabite mizarsko spono ali primež.
i) Električne naprave ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola, drog, 
zdravil ali drugih psihotropnih snovi.
j) ta naprava ni namenjena v uporabo osebam (vključno z otroki) z znižanimi 
fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj 
in znanja, razen če so pod nadzorom ali če so dobile navodila glede na upo-
rabo naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. otroci morajo biti 
pod nadzorom, da se prepričate, da se ne igrajo z napravo.
4. Uporaba električnega orodja in vzdrževanje
a) v primeru kakršnihkoli težav pri delu, pred vsakim čiščenjem ali 
vzdrževanjem, pri vsakem premiku ali po končanem delu el. napravo vedno 
izklopite iz el. omrežja! nikoli ne delajte z el. napravo, če je na kakršenkoli 
način poškodovana.
b) v primeru, da naprava začne oddajati neobičajen zvok ali vonj, takoj 
prenehajte z delom.
c) El. naprave ne preobremenjujte. Električna naprava bo delovala bolje in 
bolj varno, če jo boste uporabljali na obratih, za kakršne je bila predvidena. 
Uporabljajte brezhibno napravo, ki je namenjeno dani dejavnosti.  brezhib-
na naprava bo opravljala delo, za kakršno je bila sestavljena, bolje in bolj 
varno.
d) ne uporabljajte električne naprave, ki je ni mogoče varno vklopiti in izk-
lopiti z nadzornim stikalom. Uporaba takšne naprave je nevarna. stikalo v 
okvari mora popraviti pooblaščeni serviser.
e) napravo izklopite iz vira električne energije preden začnete s prilagajan-
jem, zamenjavo dodatnih delov ali z vzdrževanjem. to opozorilo omejuje 
nevarnost naključnega vklopa.
f) Električno napravo, ki je ne uporabljate, očistite in shranite tako, da ne 
bo na dosegu otrok in oseb, ki jim dostop ni dovoljen. Električna naprava v 
rokah neizkušenih uporabnikov je lahko nevarna. Električno napravo shran-
jujte na suhem in varnem mestu.
g) Električno napravo vzdržujte v dobrem stanju. redno pregledujte pri-
lagoditev premičnih delov in njihovo premičnost. Preverjajte, če ni morda 
prišlo do poškodbe zaščitnih pokrovov ali drugih delov, ki bi lahko ogrozili 
varno delovanje električne naprave. če je naprava poškodovana, jo pred 
naslednjo uporabo oddajte v popravilo. slabo vzdrževane električne naprave 
povzročijo veliko poškodb.
h) rezalne dele vzdržujte ostre in čiste. Pravilno vzdrževani in naostreni deli 
olajšajo delo, omejujejo nevarnost poškodb, delo z njimi pa je lažje kontro-
lirati. Uporaba pripomočkov, ki niso navedeni v navodilih za uporabo, lahko 
poškodujejo napravo ali povzročijo telesne poškodbe.
i) Električno napravo, pripomočke, delovne stroje, itd. uporabljajte v skladu 
s temi navodili in na način, ki je predpisan za konkretno električno napravo, 
in sicer glede na dane delovne pogoje in vrsto izvajanega dela. Uporaba 
naprave za namene, ki ne odgovarjajo namenu naprave, lahko privede do 
nevarnih situacij. 
5. Uporaba baterije
a) Pred vstavljanjem baterije se prepričajte, da je stikalo za izklop v položaju 
˝0- izklopljeno˝.
vstavljanje baterije v napravo v delovanju lahko povzroči nevarne situacije.
b) za polnjenje baterije uporabljajte izključno polnilnike, ki jih je predpisal 
proizvajalec. Uporaba polnilnika za drugi tip baterije lahko baterijo poškoduje 
in zaneti požar.
c) Uporabljajte izključno baterije, ki so namenjene določeni napravi. Uporaba 
drugih baterij lahko povzroči poškodbe ali zaneti požar.
d) če baterija ni v uporabi, jo shranite ločeno od kovinskih predmetov kot 
so npr. spone, ključi, vijaki in drugi drobni kovinski predmeti, ki bi lahko 
povzročili prevod enega kontakta baterije z drugim. kratek stik v bateriji 
lahko povzroči telesne poškodbe, opekline ali zaneti požar.
e) z baterijo ravnajte varčno, v nasprotnem primeru lahko iz baterije izteče 
kemična snov. izogibajte se kontaktu s to snovjo, če pa kljub temu pride do 
kontakta, si poškodovano mesto dobro operite pod tekočo vodo. če pride 
kemična snov v oči, takoj poiščite zdravniško pomoč. kemična snov iz bat-
erije lahko povzroči resne poškodbe.
6. servis
a) Delov naprave ne menjajte, popravil ne izvajajte sami, niti na kakršenkoli 
način ne posegajte v napravo. Popravilo naprave zaupajte pooblaščenim 
osebam.
b) Popravilo ali sprememba izdelka brez pooblastila našega podjetja ni do-
voljeno (lahko povzroči telesno poškodbo ali materialno škodo uporabniku).
c) Električno napravo vedno predajte v popravilo na pooblaščeni servis. 
Uporabljajte izključno originalne ali priporočene nadomestne dele. s tem 
zagotovite varnost tako sebi kot tudi vaši napravi.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

ta varnostna navodila natančno preberete, pomnenje in ohraniti
oPozorilo: Pri uporabi električnih strojev in električnih naprav je zaradi zaščite pred poškodbami z električnim tokom, poškodbami oseb in nevarnostjo nastanka 
požara obvezno potrebno upoštevati ta varnostna navodila. z izrazom ˝električna naprava˝ so v vseh spodaj navedenih navodilih mišljene tako električne naprave, ki 
se napajajo iz omrežja (preko napajalnega kabla) kot tudi naprave, ki se napajajo preko baterij (brez napajalnega kabla).
shranite vsa opozorila in navodila za naslednjo uporabo.



DODATNA VARNOSTNA NAVODILA

navoDila Pozorno PrEbEritE: Preberite vsa 
navodila in jih upoštevajte. shranite vsa opozorila in 
navodila za naslednjo uporabo. ne dovolite, da bi z 
napravo rokovala oseba ki ni prebrala navodil za 
uporabo. 

opozorilo: Da bi se izognili pregrevanju, med uporabo 
grelnika nE PrEkrivajtE.
Pri uporabi električne naprave je treba vedno 
upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z na-
slednjimi navodili:
ventilatorski grelnik ni primeren za zunanjo uporabo v 
vlažnih vremenskih razmerah, v kopalnicah ali v drugih 
vlažnih ali mokrih okoljih.
Upoštevajte, da je ventilatorski grelnik lahko zelo 
vroč in bi moral biti zato nameščen na varni razdalji 
od vnetljivih predmetov, kot so pohištvo, zavese in po-
dobno.
ventilatorskega grelnika nE PrEkrivajtE.
ventilatorskega grelnika nE naMEŠčajtE neposred-
no pod vtičnico. 
ventilatorskega grelnika nE vkljUčUjtE s pomočjo 
vklopnega ali izklopnega časovnika ali drugih naprav, 
ki lahko aparat avtomatično vklopijo. 
ventilatorski grelnik ne sme biti nameščen v prostorih, 
kjer se uporablja ali shranjuje vnetljive tekočine ali 
pline.
če se uporablja podaljšek, mora biti ta čim krajši in 
vedno povsem odvit.
v vtičnico, v katero je priključen ventilatorski grelnik, 
ne smete priključevati drugih naprav. 
grelnika ne smete uporabljati neposredno v kopalnici, 
tuš kabini ali v/pri bazenu.
če je kabel grelnika poškodovan, ga mora popraviti 
proizvajalec ali pa pooblaščen serviser.
grelnik mora biti vedno pod nadzorom in ne sme biti 
dostopen otrokom in živalim. 
naprave ne nameščajte na premikajoče se vozilo ali 
na mesto kjer se lahko prevrne. 
če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo izklopite 
iz vtičnice. ne pustite, da grelec deluje dolgo časa. 
napravo izklopite tako, da primete vtič in ga izvlečete 
iz vtičnice. naprave nikoli ne izklapljajte s potegom za 
kabel. 
grelnik postavite na mesto stran od zaves ali mest, ki 
bi lahko zablokirala dovod zraka.
 ko ni v uporabi, je napajalni del vodotesen. Da bi 
preprečili morebitni  udar električnega toka ali uhajanje 
toka, nikoli ne uporabljajte aparata, če imate mokre 
roke ali če je na napajalnem kablu voda.
Električnih naprav ne odlagajte v smetnjak skupaj z 
navadnimi gospodinjskimi odpadki. Uporabite ločene 
zmogljivosti za zbiranje. za informacije o sistemih za 
zbiranje odpadkov pokličite snago. če se elektronske 
naprave odlaga na odlagališčih, lahko pride do proni-
canja nevarnih snovi v podtalnico in posledično do 
vdora v prehranjevalno verigo, kar pa lahko škoduje 
vašemu zdravju.
te narave ne smejo uporabljati osebe, (vključno z 
otroci) z zmanjšano fizično, senzorično ali duševno 
kapaciteto ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, v 

kolikor niso pod nadzorom ali v kolikor niso dobili na-
vodil o uporabi naprave s strani osebe odgovorne za 
njihovo varnost.

- Uporabljajte zaščitna sredstva proti hrupu, prahu in 
vibracijam!!!
ta varnostna navoDila shranitE!!! 

OPIS

ta grelnik je električni ventilatorski grelnik/ grelnik 
z ventilatorskim motorjem, ki se lahko uporablja v 
gospodinjstvih, skladiščih, delavnicah ali rastlinjakih. 
ima termostat in funkcijo avtomatičnega izklopa 
termostata. termostat zazna temperaturo dovodnega 
zraka in uravnava sobno temperaturo. zaradi varnosti 
se grelec ob pregretju izklopi. termostat ne regulira 
motorja ventilatorja. ko termostat odklopi grelno telo, 
se ventilator ne izklopi. 
ob prvem zagonu grelnika lahko opazite rahel izpust 
dima. to je povsem običajen pojav, ki po kratkem času 
izgine. grelni element je izdelan iz nerjavečega jekla 
in je bil med proizvodnjo premazan z zaščitnim oljem. 
Dim je posledica izhlapevanja omenjenega olja med 
segrevanjem.

1  levi vrtljiv gumb - nastavitev moči.
2  Desni vrtljiv gumb - regulacija termostata.
3 toplotne plošče

 UPORABA IN DELOVANJE

orodje asist je namenjeno izključno za domačo ali 
hobi uporabo. 
Proizvajalec in uvoznik ne priporočata uporabe 
naprave v ekstremnih pogojih ter pri visoki obremenitvi. 
kakršne koli dodatne zahteve so predmet dogovora 
med proizvajalcem in kupcem.

ventilatorski grelnik postavite tako, da stoji pokončno 
na trdni površini in na varni razdalji od vlažnega okolja 
in vnetljivih predmetov.
Priključite ventilatorski grelnik v električno omrežje.
vrtljiv gumb termostata nastavite na vrednost MaX in 
pustite, da grelec deluje pri polni moči. 
ventilatorski grelnik se vklopi, ko je stikalo grelnika 
nastavljen na eno izmed nastavitev zmogljivosti.
ko soba doseže želeno temperaturo, se grelni element 
izklopi, ventilator pa še naprej deluje. ko temperatura 
pade, se grelni element znova zažene.
Da bi držal konstantno temperaturo prostora se bo 
ventilatorski grelnik sedaj avtomatično vkljapljal in 
izklapljal.
Pred izklopom grelca preklopite termostat v položaj 
off (izklopljeno) in obrnite vrtljiv gumb za ogrevanje 
v položaj „ventilator“ ali „izklopljeno“. napravo pustite 
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dve minuti, da se ohladi. 
časovno zakasnjen izklop termostata: če ste pred 
izklopom grelnika termostat pozabili preklopiti v 
položaj off (izklopljeno) bosta termostat in ventilator 
delovala ko se bo temperatura sprednje mrežice 
grelnika približala 45°c. če temperatura pade pod 40 
°c, se bo termostat izklopil, ventilator pa bo prenehal 
delovati. grelnik se bo ohladil.
Pri grelnikih razreda Ey lahko s pomočjo vijakov na 
dveh stranskih ploščah nastavite kot približno 20°.
Po uporabi najprej izklopite grelnik, nato izvlecite vtič 
iz vtičnice.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

! Pred čiščenjem in vzdrževanjem naprave vedno na-
jprej izključite dovodni kabel iz vtičnice.
Pred čiščenjem iztaknite dovodni kabel iz vtičnice in 
pustite da se naprava ohladi.  Pokrov se lahko umaže, 
zato ga pogosto obrišite z mehko gobico. vsak 
umazan del očistite z gobico namočeno v mešanico 
vode (<45 °c) in nežnega čistilnega sredstva, nato 
obrišite pokrov grelca s čisto krpo. Pazite, da ne bi 
prišlo do vdora vode v napravo.  Pazite, da grelca ne 
poškropite z vodo. Da bi zaščitili pokrov, za čiščenje pa 
nikoli ne uporabljajte topil, kot so npr. bencin, izoamil 
acetat, toluen itd.
očistite kabel in priključek, ju posušite in zavijte v 
plastično vrečko. 
Preden boste grelec shranili, ga pustite, da se ohladi. 
naprave ne močite.  Potem ga pokrijte s plastično 
vrečko, ga položite v škatlo in shranite v suhem, 
zračnem prostoru. 

odpravljanje težav
veliko pogostih težav lahko rešite sami na preprost 
način in tako prihranite stroške morebitnega obiska 
servisne službe. 
Preden se obrnete na servisni center, preberite spodaj 
zapisane nasvete, da ugotovite, ali lahko težavo rešite 
sami. 

grelnik ne deluje, tudi če je priključen, stikalo in termo-
stat sta vključena. 
vtikač je zrahljan, slabo priključen, 
odstranite vtič, preverite priključke vtiča in vtičnice. 
nato napravo ponovno priključite.

vtičnica se ne napaja. 
vtič vtaknite v delujočo vtičnico.

grelni element žari 
vstopna napetost je previsoka ali prenizka 
Uporabljajte primerno napetost skladno z oznako na 
tipski ploščici. 
Mrežica za dovod zraka je blokirana 
Prepričajte se, da je grelec oddaljen od predmetov, kot 
so zavese, plastične vrečke, papir in druge stvari, ki 
bi lahko prekrile ali zlahka pokrile odprtino za dovod 
zraka.

naprava se ne segreje, 
deluje le ventilator 

stikalo ni nastavljeno na gretje 
Prestavite stikalo na funkcijo gretja
termostat deluje 
obrnite termostat in prisluhnite če slišite zvok odpiran-
ja / zapiranja. v kolikor ne zaslišite klika in termostat ni 
poškodovan, se bo grelnik avtomatično vključil, ko se 
bo naprava ohladila. 
Prišlo je do ne avtomatske zaustavitve 
odklopite napravo iz električnega omrežja, primite 
dolg predmet (npr. palico) in ga vstavite v odprtino za 
ponastavitev na nadzorni plošči, pritisnite gumb za po-
nastavitev in priključite vezje.
nenavaden zvok 
naprava ni postavljena pokončno 
namestite grelnik na ravno površino

shranjevanje ob dolgotrajnejši neuporabi
naprave ne shranjujte na mestih z visoko temperaturo. 
če je le mogoče, napravo shranjujte na mestu s stalno 
temperaturo in vlago.

 TEhNIČNI PODATKI AE7HE20-ZH

napajanje: 220-240v / 50hz
nominalna moč: 2 kw
nastavitve izhodne moči:  25 / 1000 / 2000w
Pretok zraka: 120 m3 / h
avtomatski izklop termostata: 75 °c
razred vodotesnosti:  iPX4
tok: 9,0 a
zahtevane varovalke: 10 a
neto teža: 3,5 kg
Dimenzije izdelka: 210x200x330 mm
varnostni razred / ii.  

 TEhNIČNI PODATKI AE7HE30-ZH

napajanje: 220-240v / 50hz
nominalna moč: 3 kw
nastavitve izhodne moči:  25 / 1500 / 3000w
Pretok zraka: 280 m3 / h
avtomatski izklop termostata: 75 °c
razred vodotesnosti:  iPX4
tok: 13 a
zahtevane varovalke: 16 a
neto teža: 5 kg
Dimenzije izdelka: 250x250x410 mm
varnostni razred / ii.  

 TEhNIČNI PODATKI AE7HE30-Z0

napajanje: 220-240v / 50hz
nominalna moč: 3 kw
nastavitve izhodne moči:  29 / 1500 / 3000w
Pretok zraka: 280 m3 / h
avtomatski izklop termostata: 75 °c
razred vodotesnosti:  iPX4
tok: 13 a
zahtevane varovalke: 15 a
neto teža: 5,7 kg
Dimenzije izdelka: 320x320x380 mm
varnostni razred / ii.  
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opozorilo: vrednost vibracij med uporabo električne 
ročne naprave se lahko razlikuje od deklarirane 
vrednosti glede na način, na katerega se naprava upo-
rablja ter glede na naslednje okoliščine: način uporabe 
el. naprave in vrsto dletanega ali vrtanega materiala, 
stanje naprave in način vzdrževanja, pravilnost izbire 
uporabljane dodatne uporabe ter zagotovitev njene 
ostrine in dobrega stanja, moč oprijema ročaja, upo-
raba protivibracijskih naprav, primernost uporabe el. 
naprave za namen, za katerega je bila načrtovana ter 
upoštevanje delovnih postopkov v skladu z zahtevami 
proizvajalca. v primeru, da naprava ni uporabljana 
pravilno, lahko pripelje do sindroma tresoče roke ali 
ramena.

opozorilo: za podrobnosti je potrebno vzeti v obzir ra-
ven pojavljanja vibracij v konkretnih pogojih uporabe 
v vseh delovnih režimih, kot je na primer čas, ko je 
ročno orodje poleg časa delovanja tudi izključeno in ko 
je v prostem teku in takrat ne opravlja dela. to lahko 
občutno zniža raven izpostavljanja tekom celotnega 
delovnega cikla. zmanjšajte tveganje vpliva tresljajev 
in uporabljajte, uporabljajte ostra dleta, svedre in nože. 
napravo vzdržujte v skladu s temi navodili ter zagoto-
vite, da bo naprava temeljito mazana. Pri redni uporabi 
naprave investirajte v antivibracijske naprave. 
naprave ne uporabljajte pri temperaturi, nižji od 10°c.
svoje delo načrtujte tako, da boste delo z el. napravo, 
ki proizvaja visoko tresenje, razdelili na več dni.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

VAROVANJE OKOLJA RAVNANJE Z ODPAD-
KI

  
zaradi varovanja okolja je  elektronsko orodje, dodat-
no opremo in embalažo potrebno reciklirati. 

Elektronskega orodjane odlagajte skupaj z gospodin-
jskimi odpadki!
skladno z evropsko uredbo wEEE (2012/19/EU) o 
starih električnih in elektronskih napravah in v skladu z 
njeno uporabo v nacionalni zakonodaji, mora biti  ele-
ktronsko orodje, ki ni več v uporabi, vrnjeno na kraj 
nakupa  ali na zbirno mesto, kije namenjeno za zbi-
ranje in uničevanje elektronskih naprava. na ta način 
se elektronske naprave zbirajo, razstavijo in reciklirajo 
na okolju prijazen način. 

GARANCIJA
v priloženem materialu boste našli specifikacijo garan-
cijskih pogojev. 

DATUM PROIZVODNJE

Datum proizvodnje je vključen v serijsko številko na 
etiketi izdelka.
serijska številka ima format orD-yy-MM-sEri, kjer 
je orD številka naročila, yy je leto izdelave, MM je 
mesec proizvodnje, sEri je serijska številka izdelka.
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AE7hE20-Zh, AE7hE30-Zh, AE7hE30-ZO - Grzejniki 
elektryczne z wentylatoremPL

20

1. Środowisko pracy
a) Utrzymuj miejsce pracy w czystości oraz dbaj o dobre oświetlenie. bałagan i 
niedoświetlone miejsca na stanowisku pracy bywają przyczyną urazów. Uprzątnij 
narzędzia, których właśnie nie używasz.
b) nie używaj elektrycznych narzędzi w środowisku zagrożonym powstaniem 
pożaru lub wybuchem, to znaczy w miejscach, gdzie występują łatwopalne ciec-
ze, gazy lub pył. na komutatorze narzędzia elektrycznego powstaje iskrzenie, 
które może być przyczyną zapalenia pyłu lub oparów.
c) Przy eksploatacji narzędzi elektrycznych należy ograniczyć dostęp do obszaru 
pracy osobom niepowołanym, zwłaszcza dzieciom! jeżeli stracisz koncentrację, 
możesz stracić kontrolę nad przeprowadzoną czynnością. w żadnym przypadku 
nie zostawiaj narzędzia elektrycznego bez nadzoru. Podejmij wszelkie kroki, aby 
uniemożliwić dostęp do urządzenia zwierzętom.
2. bezpieczeństwo elektryczne
a) wtyczka kabla zasilającego narzędzia elektrycznego musi odpowiadać gni-
azdku sieciowemu. nigdy w żaden sposób nie modyfikuj wtyczki. w przypadku 
narzędzi, które mają na wtyczce kabla zasilającego bolec zabezpieczający, nie 
używaj rozgałęziaczy ani innych adapterów. nieuszkodzone wtyczki i odpowied-
nie gniazdka ograniczą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Usz-
kodzone lub poplątane kable zasilające zwiększają ryzyko niebezpieczeństwa 
porażenia prądem elektrycznym. jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony, koniec-
zne jest zastąpienie go nowym kablem sieciowym, który można pozyskać w au-
toryzowanym punkcie serwisowym lub u dostawcy.
b) wystrzegaj się kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejni-
ki centralnego ogrzewania, kuchenki gazowe czy chłodziarki. niebezpieczeństwo 
porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli twoje ciało ma kontakt z 
ziemią.
c) nie narażaj narzędzia elektrycznego na deszcz, wilgoć lub zmoczenie. nigdy 
nie dotykaj narzędzia elektrycznego mokrymi rękoma. nigdy nie myj narzędzia 
elektrycznego pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go w wodzie.
d) nie używaj kabla zasilającego do innego celu niż jest przeznaczony.
nigdy nie noś i nie ciągnij narzędzia elektrycznego za kabel zasilający. nie 
wyciągaj wtyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie za kabel. nie dopuść do mechan-
icznego uszkodzenia kabli elektrycznych ostrymi lub gorącymi przedmiotami.
e) narzędzie elektryczne zostało wyprodukowane wyłącznie do zasilania zmien-
nym prądem elektrycznym.
zawsze kontroluj, czy napięcie elektryczne odpowiada informacjom zamieszczo-
nym na tabliczce znamionowej narzędzia.
f) nigdy nie pracuj z narzędziem, które ma uszkodzony kabel elektryczny lub 
wtyczkę, lub spadło na ziemię i jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.
g) w przypadku użycia kabla przedłużającego, zawsze sprawdzaj, czy jego 
parametry techniczne odpowiadają danym zamieszczonym na tabliczce 
znamionowej narzędzia. jeżeli narzędzie jest używane na zewnątrz, używaj 
kabla przedłużającego odpowiedniego do użytkowania na zewnątrz. Przy użyciu 
bębnów przedłużających konieczne
jest ich rozwinięcie, aby nie dochodziło do przegrzania kabla.
h) jeżeli elektryczne narzędzie jest używane w wilgotnych pomieszczeniach lub 
na zewnątrz, jego użytkowanie jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli jest podłączone 
do obwodu elektrycznego z wyłącznikiem różnicowoprądowym ≤30 ma. wyko-
rzystanie elektrycznego obwodu z wyłącznikiem /rcD/ obniża ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.
i) ręczne narzędzie elektryczne trzymaj wyłącznie za zaizolowane obszary 
przeznaczone do chwytu, ponieważ w trakcie eksploatacji może dojść do kon-
taktu osprzętu tnącego czy wiercącego z ukrytym przewodem lub ze sznurem 
zasilającym narzędzia.
3. bezpieczeństwo osób
a) Przy używaniu narzędzia elektrycznego bądź uważny i ostrożny, poświęcaj 
maksymalną uwagę czynności, którą wykonujesz. skup się na pracy. nie pracuj 
z narzędziem elektrycznym, jeżeli jesteś zmęczony lub jesteś pod wpływem 
narkotyków, alkoholu lub leków. również chwilowa nieuwaga przy używaniu 
narzędzia elektrycznego może prowadzić do poważnego urazu osób. Przy pracy 
z narzędziem elektrycznym nie jedz, nie pij i nie pal.
b) Używaj środków ochronnych. zawsze używaj środków chroniących wzrok.
Używaj środków ochronnych odpowiadających rodzajowi pracy, którą 
wykonujesz. Środki ochronne, jak na przykład respirator, antypoślizgowe obuwie 
ochronne, nakrycie głowy lub ochrona słuchu używane w zgodzie z warunkami 
pracy, obniżają ryzyko zranienia osób.
c) wystrzegaj się nieumyślnego załączania narzędzia. nie przenoś narzędzia, 
które jest podłączone do sieci elektrycznej z palcem na włączniku lub spuście. 
Przed przyłączeniem do napięcia elektrycznego, upewnij się że włącznik lub 
spust są w pozycji „wyłączony”. Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku 
lub wkładanie wtyczki narzędzia do gniazdka z załączonym włącznikiem może 
być przyczyną poważnych urazów.
d) Przed włączeniem narzędzia usuń wszelkie klucze i przyrządy ustawiające. 
klucz lub przyrząd nastawiający, który zostanie przymocowany do obracającej 
się części może być przyczyną zranienia osób.
e) zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę. Pracuj tylko tam, gdzie masz 
bezpieczny dostęp. nigdy nie przeceniaj własnych sił. nie używaj narzędzi ele-
ktrycznych, jeżeli jesteś zmęczony.
f) Ubieraj się w odpowiedni sposób. Używaj odzieży roboczej. nie noś luźnych 
ubrań i biżuterii. Dbaj o to, aby twoje włosy, odzież, rękawice lub inne części 
twojego ciała nie znalazły się zbyt blisko obracających się lub rozgrzanych części 
narzędzia elektrycznego.
g) Podłącz urządzenie do odsysania pyłu. jeżeli narzędzie posiada możliwość 
podłączenia urządzenia do wychwytywania lub odsysania pyłu, zapewnij aby 
doszło do jego odpowiedniego podłączenia i użytkowania. wykorzystanie tych 

urządzeń może ograniczyć niebezpieczeństwo powstające z powodu pyłu.
h) stabilnie przymocuj obrabiany przedmiot. Użyj ścisku stolarskiego lub imadła 
w celu zamocowania części, którą będziesz obrabiać.
i) nie używaj narzędzia elektrycznego, jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu, 
narkotyków, leków lub innych środków odurzających lub uzależniających.
j) opisywane urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o 
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych, mentalnych (włącznie z 
dziećmi) lub przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i wiedzą, jeżeli 
nie znajdują się one pod nadzorem lub nie otrzymały wskazówek dot. użytkowania 
od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem, aby była pewność, że nie bawią 
się urządzeniem.
4. Używanie narzędzia elektrycznego i jego konserwacja
a) w przypadku jakichkolwiek problemów przy pracy, przed każdym czyszc-
zeniem lub konserwacją, przy każdym przesunięciu oraz po ukończeniu pracy, 
narzędzie elektryczne należy zawsze odłączyć od sieci elektrycznej. nigdy nie 
pracuj z narzędziem elektrycznym, jeżeli jest ono w jakikolwiek sposób uszkod-
zone.
b) jeżeli narzędzie zacznie wydawać nienaturalny dźwięk lub zapach, natych-
miast zakończ pracę.
c) nie przeciążaj narzędzia elektrycznego. narzędzie elektryczne będzie 
pracować lepiej i bezpieczniej, jeżeli będziesz go używać jedynie przy obrotach, 
które są dla niego zalecane. Używaj odpowiedniego narzędzia, przeznaczon-
ego dla danej czynności. odpowiednie narzędzie będzie lepiej i bezpieczniej 
wykonywać pracę, dla której zostało
skonstruowane.
d) nie używaj narzędzia elektrycznego, którego nie da się bezpiecznie włączyć i 
wyłączyć włącznikiem sterowania. Używanie takiego narzędzia jest niebezpiec-
zne. wadliwe włączniki muszą być naprawione przez certyfikowany serwis.
e) Przed rozpoczęciem regulacji, wymiany osprzętu lub konserwacji odłącz 
narzędzie od źródła energii elektrycznej. ten krok ograniczy niebezpieczeństwo 
przypadkowego uruchomienia.
f) nieużywane narzędzie elektryczne wyczyść i schowaj tak, by znajdowało się 
poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych. narzędzie elektryczne w rękach 
niedoświadczonych użytkowników może być niebezpieczne. narzędzie elektry-
czne przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu.
g) Utrzymuj narzędzie elektryczne w dobrym stanie. systematycznie kontroluj 
wyregulowanie ruchomych części oraz ich ruch. kontroluj, czy nie doszło do 
uszkodzeń obudowy ochronnej lub innych części, których uszkodzenia mogą 
zagrozić bezpiecznemu działania narzędzia elektrycznego. jeżeli narzędzie jest 
uszkodzone, spraw, aby przed kolejnym użyciem zostało w pełni naprawione. 
wiele urazów jest spowodowanych przez złą konserwację narzędzie elektryc-
znego.
h) Przyrządy tnące utrzymuj w czystości oraz dbaj o ich ostrość. odpowiednie 
utrzymane i naostrzone narzędzia ułatwiają pracę, ograniczają niebezpieczeństwo 
zranienia, a pracę z nimi się łatwo kontroluje. Użycie innego wyposażenia niż 
to, które zostało podane w instrukcji obsługi, może spowodować uszkodzenie 
narzędzia i być przyczyną zranienia.
i) narzędzi elektrycznych, wyposażeni, sprzętu roboczego itp. używaj w zgodzie 
z niniejszą instrukcją w sposób, który jest przypisany dla konkretnego narzędzia 
elektrycznego, dodatkowo z uwagą na dane warunki pracy oraz rodzaj wykony-
wanej pracy. Używanie narzędzia do innych celów, niż jest przeznaczone, może 
prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
5. Używanie narzędzia akumulatorowego
a) Przed włożeniem akumulatora, upewnij się, że włącznik znajduje się w pozycji 
„0 - wyłączony”.
włożenie akumulatora do włączonego narzędzia może być przyczyną niebez-
piecznych sytuacji.
b) Do ładowania akumulatorów stosuj jedynie ładowarki wskazane przez produ-
centa.
Użycie ładowarki przeznaczonej dla innego typu akumulatora może spowodować 
jego uszkodzenie oraz pożar.
c) Używaj akumulatorów, które są przeznaczone jedynie dla danego narzędzia. 
Użycie innych akumulatorów może być przyczyną zranienia lub powstania 
pożaru.
d) jeżeli akumulator nie jest używany, przechowuj go bez kontaktu z metalowymi 
przedmiotami, na przykład: zaciskami, kluczami, śrubami i innymi drobnymi meta-
lowymi przedmiotami, które mogłyby spowodować kontakt jednego styku akumu-
latora z drugim. zwarcie akumulatora może spowodować zranienie, poparzenia 
lub pożar.
e) obchodź się ostrożnie z akumulatorami. Przy nieostrożnym obchodzeniu 
się może z akumulatora wyciec substancja chemiczna. Unikaj kontaktu z tą 
substancją, a jeżeli dojdzie do kontaktu z nią, dokładnie wymyj miejsce kontaktu 
pod bieżącą wodą. jeżeli substancja chemiczna dostanie się do oczu, naty-
chmiast kontaktuj się z lekarzem. substancja chemiczna z akumulatora może 
spowodować poważne zranienia.
6. serwis
a) nie wymieniaj sam części narzędzia, nie przeprowadzaj samodzielnych 
napraw, ani w żaden inny sposób nie ingeruj w konstrukcję narzędzia. naprawy 
narzędzia zlecaj wykwalifikowanym osobom.
b) każda naprawa lub modyfikacja produktu przeprowadzona bez upoważnienia 
przez naszą firmę jest niedopuszczalna (może spowodować uraz lub szkodę 
użytkowników).
c) narzędzia elektryczne zawsze oddawaj do naprawy do certyfikowanego punk-
tu serwisowego. Używaj tylko oryginalnych lub 
polecanych części zamiennych. zapewnisz w ten sposób bezpieczeństwo sobie 
i twojemu narzędziu.

OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przechowaj	wszelkie	ostrzeżenia	oraz	instrukcje,	w	celu	wykorzystania	w	przyszłości.
z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa należy się szczegółowo zapoznać, zapamiętać ją oraz zachować
ostrzEŻEniE: w związku z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym, zranieniem osób oraz niebezpieczeństwem powstania pożaru należy 
przy eksploatacji maszyn elektrycznych oraz elektrycznych narzędzi respektować i przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa. Pod pojęciem 
„narzędzi elektrycznych” rozumie się we wszystkich poniższych wytycznych narzędzia zasilane z sieci (kablem zasilającym), oraz narzędzia zasilane 
bateriami - akumulatorami (bez kabla zasilającego).



UZUPEŁNIAJĄCA INSTRUKCJA 
BEZPIECZEŃSTWA

zaPoznaj siĘ DokłaDniE z instrUkcjĄ: 
Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instruk-
cjami. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu 
w celu użycia w przyszłości. nie zezwalaj osobie, 
która nie przeczytała niniejszych instrukcji, na montaż, 
włączanie, ustawianie lub obsługę urządzenia.

ostrzeżenie: by uniknąć przegrzania, niE Przykry-
waj urządzenia.
korzystając z urządzenia, stosuj się zawsze do podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących 
wskazówek:
Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz w 
wilgotnym powietrzu, w łazienkach lub w innych wilgot-
nych lub mokrych środowiskach.
należy pamiętać, że urządzenie może być bardzo 
gorące i dlatego powinno być umieszczone w bezpiec-
znej odległości od łatwopalnych przedmiotów, takich 
jak meble, zasłony i tym podobne.
grzejnika z wentylatorem niE Przykrywaj.
niE UMiEszczaj grzejnika z wentylatorem 
bezpośrednio pod gniazdem sieciowym.
niE PoDłĄczaj urządzenia z wentylatorem do 
włącznika czasowego lub innego urządzenia, które 
może spowodować automatyczne włączenie. 
grzejnika z wentylatorem nie wolno umieszczać 
w pomieszczeniach, w których są używane lub 
przechowywane łatwopalne ciecze lub gazy.
jeśli korzystasz z przedłużacza, musi być jak na-
jkrótszy i zawsze w pełni rozciągnięty.
nie podłączaj innych urządzeń do tego samego gni-
azda, do którego jest podłączony grzejnik.
z grzejnika nie można korzystać w łazience, pod 
prysznicem i w basenie.
jeśli kabel grzejnika został uszkodzony, musi zostać 
naprawiony przez producenta lub w punkcie serwisow-
ym.
Upewnij się, że grzejnik jest zawsze pod obserwacją i 
że dzieci i zwierzęta nie mają do niego dostępu.
nie umieszczaj urządzenia w poruszającym się 
pojeździe lub w miejscu, w którym może się łatwo 
przewrócić.
jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, 
odłącz je od gniazda. nie pozostawiaj grzejnika 
działającego przez dłuższy czas. odłącz urządzenie, 
ciągnąc bezpośrednio za wtyczką, nigdy nie odłączaj 
wtyczki, ciągnąc za kabel.
grzejnik należy przechowywać poza zasięgiem zasłon 
lub miejsc, w których można łatwo zablokować dopływ 
powietrza.
wtyczka jest wodoszczelna, jeśli nie jest podłączona 
do gniazdka. by zapobiec ewentualnemu porażeniu 
prądem elektrycznym lub wyciekowi prądu, nigdy nie 
korzystaj z urządzenia, mając mokre ręce lub kiedy na 
kablu sieciowym znajduje się woda.
nie likwiduj urządzeń elektrycznych jako niesegregow-
anych odpadów komunalnych. korzystaj z samodziel-
nych punktów zbiórki. informacje o dostępnych 
punktach zbiórki uzyskasz od miejscowej adminis-
tracji. jeżeli przyrządy elektryczne likwiduje się na 

wysypiskach, do ziem gruntowych mogą przeniknąć 
niebezpieczne substancje, a następnie dostać się do 
łańcucha pokarmowego, co spowoduje uszczerbki na 
zdrowiu.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez 
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, 
organoleptycznych lub umysłowych (włącznie z 
dziećmi) lub przez osoby z niewystarczającym 
doświadczeniem i wiedzą, o ile te osoby nie znajdują 
się pod nadzorem lub nie otrzymały wskazówek dot. 
użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za 
ich bezpieczeństwo.

- Używaj środków ochronnych przeciwko hałasowi, 
pyłowi oraz wibracjom!!!
zachowaj niniEjszĄ instrUkcjĘ 
bEzPiEczEŃstwa!!!

 OPIS 

Urządzenie jest grzejnikiem elektrycznym z wentyla-
torem / silnikiem wentylatora, które może być używana 
w domach, magazynach, warsztatach lub szklarni-
ach. Posiada termostat oraz funkcję samoczynnego 
wyłączania termostatu. termostat mierzy temperaturę 
zasysanego powietrza i reguluje temperaturę w 
pomieszczeniu. Urządzenie wyłączy się w razie 
przegrzania. silnik wentylatora nie jest regulowany 
termostatem; jeśli termostat wyłączy element grzejny, 
wentylator pracuje dalej.
Przy pierwszym uruchomieniu, może pojawić się 
niewielka ilość dymu. jest to normalne zjawisko, które 
po chwili zniknie. Element grzejny jest wykonany ze 
stali nierdzewnej i został pokryty olejem ochronnym 
podczas produkcji. Uwolnienie dymu jest spowodow-
ane odparowaniem oleju.

1  lewe pokrętło - ustawienie mocy.
2  Prawe pokrętło - ustawienie termostatu.
3  Panele grzewcze

 UŻYCIE I EKSPLOATACJA

narzędzie asist jest przeznaczone jedynie do użycia 
domowego lub hobbystycznego.
Producent i dostawca nie zalecają używania tego 
narzędzia w warunkach ekstremalnych oraz przy 
wysokim obciążeniu. 

Umieść grzejnik z wentylatorem, tak by stał pionowo 
na twardej powierzchni i w bezpiecznej odległości od 
wilgotnego środowiska i łatwopalnych przedmiotów.
Podłącz urządzenie do sieci.
Ustaw pokrętło termostatu na pozycję MaX i pozwól 
grzejnikowi pracować z pełną mocą.
grzejnik jest włączony, gdy selektor ogrzewania jest 
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ustawiony na jedno z ustawień mocy.
gdy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, el-
ement grzewczy przestaje działać, ale wentylator na-
dal pracuje. Po spadku temperatury element grzewczy 
wznawia pracę.
grzejnik automatycznie włączy się i zatrzyma, aby 
utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu.
Przed wyłączeniem grzejnika, ustaw termostat w pozy-
cji off i ustaw pokrętło ogrzewania na fan lub turn, 
pozostaw urządzenie do ostygnięcia na dwie minuty.
opóźnione wyłączenie termostatu: jeśli zapomnisz 
wyłączyć termostat przed wyłączeniem grzejnika, ter-
mostat i wentylator będą działać, gdy temperatura prz-
edniej kratki wyniesie około 45°c. kiedy temperatura 
spadnie do około 40°c, termostat wyłączy się i wenty-
lator przestaje działać. temperatura grzejnika spadnie.
w przypadku nagrzewnic kąt około 20°c można 
ustawić zgodnie z wymaganiami użytkownika za 
pomocą śruby na dwóch panelach bocznych.
Po użyciu najpierw wyłącz grzejnik, a następnie 
wyciągnij wtyczkę

ostrzEŻEniE: chroń ręce przed ciepłem.

 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

! Przed czyszczeniem i konserwacją zawsze wyjmij 
kabel zasilający narzędzia z kontaktu.
Przed przeprowadzeniem czyszczenia odłącz 
urządzenie od prądu i pozwól mu wystygnąć. osłona 
ulega łatwemu zabrudzeniu, dlatego przecieraj ją 
często miękką ścierką. każdą zabrudzoną część 
przetrzyj gąbką zamoczoną w wodzie o temperaturze 
powyżej 45°c z dodatkiem delikatnego detergentu. 
następnie wytrzyj osłonę do sucha czystą ściereczką. 
Uważaj, żeby do urządzenia nie dostała się woda. Uni-
kaj rozpylania wody na urządzeniu i nigdy nie używaj 
rozpuszczalników, takich jak benzyna, octan izoamylu, 
toluen itp. Podobne substancje mogą zagrozić osłonie.
oczyść kabel i konektor, wysusz i zapakuj w plas-
tikowy woreczek.,
Przed odłożeniem urządzenia, pozwól mu wystygnąć; 
dbaj, by było suche. Przykryj je plastikowym worecz-
kiem, włóż do pudełka i przechowuj w suchym, prze-
wiewnym miejscu.

rozwiązywanie problemów
wiele usterek możesz usunąć sam, unikając kosztów 
związanych z dzwonieniem do serwisu. zanim skon-
taktujesz się z serwisem, wypróbuj poniższe sposoby 
rozwiązywania częstych problemów.

Urządzenie nie działa, mimo że jest podłączone do 
sieci a termostat i włącznik są włączone. 
wtyczka jest luźna, źle podłączona. 
wyciągnij wtyczkę, sprawdź wtyczkę i gniazdko. Ponown-
ie podłącz.
w gniazdku nie ma prądu. 
Podłącz wtyczkę do działającego gniazdka.

Element grzejny jest rozgrzany. 
napięcie sieci jest zbyt niskie lub zbyt wysok-
ie. 

korzystaj z napięcia zgodnie z oznaczeniem na 
etykiecie.
kratka wlotu powietrza jest zablokowana. 
zwróć uwagę, żeby urządzenie znajdowało się w 
bezpiecznej odległości od przedmiotów takich jak 
zasłony, plastikowe torby, papier oraz inne, które mogą 
zatamować przepływ powietrza w urządzeniu

Urządzenie nie działa, działa tylko wentylator 
włącznik nie jest ustawiony w pozycji ogrzewanie 
Ustaw włącznik w pozycji ogrzewanie
termostat pracuje 
obróć termostat i sprawdź, czy usłyszysz dźwięk 
zamykania/otwierania. jeśli nie usłyszysz żadnego 
dźwięku a termostat nie jest uszkodzony, urządzenie 
włączy się automatycznie, kiedy jego temperatura 
spadnie.
 Urządzenie wyłączyło się inaczej niż samoczynnie. 
odłącz zasilanie, weź długi przedmiot (np.kij) i włóż 
go do otworu do resetowania na panelu sterowania, 
naciśnij przycisk zerowania i podłącz obwód.

nietypowy hałas 
Urządzenie nie stoi prosto 
Ustaw urządzenie na równej powierzchni

Przechowywanie w spoczynku w dłuższym okresie 
czasu 
narzędzia nie należy przechowywać w miejscu, w 
którym występuje wysoka temperatura.
o ile jest to możliwe, przechowuj narzędzie w miejscu 
o stałej temperaturze i ze stałą wilgotnością.
 
 DANE TEChNICZNE AE7HE20-ZH

sieć: 220-240v / 50hz
Moc znamionowa: 2 kw
Ustawienia mocy 25 / 1000 / 2000w
Przepływ powietrza: 120 m3 / h
samoczynne wyłączanie się termostatu: 75 °c
klasa wodoszczelności: iPX4
zasilanie: 9,0 a
wymagane bezpieczniki: 10 a
Masa netto 3,5 kg
wymiary produktu: 210x200x330 mm
klasa zabezpieczenia / ii.  

 DANE TEChNICZNE AE7HE30-ZH

sieć: 220-240v / 50hz
Moc znamionowa: 3 kw
Ustawienia mocy 25 / 1500 / 3000w
Przepływ powietrza: 280 m3 / h
samoczynne wyłączanie się termostatu: 75 °c
klasa wodoszczelności: iPX4
zasilanie: 13 a
wymagane bezpieczniki: 16 a
Masa netto 5 kg
wymiary produktu: 250x250x410 mm
klasa zabezpieczenia / ii.  

 DANE TEChNICZNE AE7HE30-Z0
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sieć: 220-240v / 50hz
Moc znamionowa: 3 kw
Ustawienia mocy 29 / 1500 / 3000w
Przepływ powietrza: 280 m3 / h
samoczynne wyłączanie się termostatu: 75 °c
klasa wodoszczelności: iPX4
zasilanie: 13 a
wymagane bezpieczniki: 15 a
Masa netto 5,7 kg
wymiary produktu: 320x320x380 mm
klasa zabezpieczenia / ii.  

ostrzeżenie: wartość wibracji w trakcie aktualnego 
użycia elektrycznego narzędzia ręcznego może 
różnić się od deklarowanej wartości w zależności 
od sposobu, w jaki narzędzie jest użyte oraz w 
zależności od następujących okoliczności: sposób 
użycia narzędzia elektrycznego i rodzaj ciętego lub 
przewiercanego materiału, stan narzędzia i sposób 
jego konserwacji, poprawność wyboru wykorzys-
tanych przyrządów oraz zabezpieczenie ich ostrości 
i dobrego stanu, wytrzymałość uchwytu rękojeści, 
użycie urządzeń antywibracyjnych, zgodność użycia 
narzędzia elektrycznego z celem, dla którego było pro-
jektowane, przebieg pracy zgodny ze wskazówkami 
producenta. jeśli narzędzie będzie używane niepo-
prawnie, może wystąpić syndrom trzęsienia ręki-
ramienia. ostrzeżenie: aby osiągnąć dokładniejsze 
wyniki należy wziąć pod uwagę stopień oddziaływania 
wibracji w konkretnych warunkach we wszystkich try-
bach pracy, a więc czas, w którym ręczne narzędzie 
jest wyłączone poza okresem pracy oraz czas, w 
którym działa bez obciążenia, więc nie wykonuje 
pracy. Może to wyraźnie obniżyć poziom ekspozycji w 
trakcie całego cyklu pracy. Minimalizuj ryzyko wpływu 
drgań - używaj ostrych dłut, wierteł i noży. konserwuj 
narzędzie zgodnie z niniejszą instrukcją i zapewnij 
dokładne smarowanie.
Przy regularnym użytkowaniu narzędzia, zainwestuj 
w wyposażenie antywibracyjne. nie używaj narzędzia 
przy temperaturach niższych niż 10 °c.
swoją pracę zaplanuj tak, by zadania z wykorzyst-
aniem elektrycznego narzędzia produkującego duże 
wstrząsy była rozłożona na kilka dni.
zastrzegamy prawo do zmian.

OChRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
PRZETWARZANIE ODPADÓW

  
narzędzia elektryczne, osprzęt i opakowania powinny 
zostać przekazane do odzysku odpadów, które nie 
zagrażają środowisku naturalnemu.
nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych do domowych 
odpadów!
zgodnie z dyrektywą europejską wEEE (2012/19/
EU) o starych urządzeniach elektrycznych i elektron-
icznych i jej realizacji w krajowych prawodawstwach, 
nieużyteczne elektronarzędzie musi zostać odd-
ane do miejsca zakupu podobnego narzędzia lub w 

dostępnych miejscach zbierających i likwidujących 
elektronarzędzia. w ten sposób dostarczone 
narzędzia elektryczne, zostaną zgromadzone, roze-
brane i przekazane do odzysku odpadów, który nie 
zagraża środowisku naturalnemu.

 GWARANCJA
w dołączonym materiale znajdziesz specyfikację 
warunków gwarancyjnych.

Data produkcji
Data produkcji jest włączana do numeru seryjnego na 
etykiecie produktu.
numer seryjny ma format orD-yy-MM-sEri, gdzie 
orD to numer zamówienia, yy to rok produkcji, MM 
to miesiąc produkcji, sEri to numer seryjny produktu

23



AE7HE20-ZH, AE7HE30-ZH, AE7HE30-ZO -  
ElektroheizlüfterDE

24

1. Arbeitsumfeld
a) halten sie den arbeitsbereich im sauberen zustand aufrecht und achten 
sie auf ausreichende beleuchtung. Unordnung und dunkle Ecken auf dem ar-
beitsplatz sind häufige Unfallquellen. räumen sie das werkzeug auf, das sie 
gerade nicht nutzen.
b) verwenden sie keine Elektrowerkzeuge in einer Umgebung, in der brand- 
oder Explosionsgefahr besteht, d.h. dort, wo sich brennbare flüssigkeiten, 
gase oder staub befinden. Das Elektrowerkzeug erzeugt einen funkelneffekt 
am kommutator, der zur staub- oder Dampfentzündung führen kann.
c) bei der verwendung von elektrischen werkzeugen verhindern sie, dass 
Unbefugte, insbesondere kinder, auf den arbeitsbereich zugreifen können! 
wenn sie gestört sind, können sie die kontrolle über die durchgeführte tätig-
keit verlieren. lassen sie auf keinen fall das Elektrowerkzeug ohne aufsicht. 
verhindern sie den tieren den zugang zu Elektroanlagen. 
2. Elektrische Sicherheit
a) Die gabel des netzkabels am Elektrowerkzeug muss der steckdose ent-
sprechen. Ändern sie niemals die gabel zum werkzeug, das auf der gabel 
des netzkabels einen Erdungsstift hat, verwenden sie keine gabelungen oder 
sonstige adapter. Unbeschädigte gabeln und entsprechende steckdosen re-
duzieren die gefahr des stromschlags. beschädigte oder verschlaufene ver-
sorgungskabel erhöhen die Unfallgefahr des stromschlags. Ein beschädigtes 
netzkabel ist gegen ein neues zu ersetzen, das im autorisierten service oder 
beim importeuer erhältlich ist.
b) vermeiden sie den körperkontakt mit den geerdeten gegenständen, wie z. 
b. rohrleitungen, körper der zentralheizung, herde und kühlschränke. strom-
schlag-gefahr ist größer, wenn sie auf dem boden stehen. 
c) setzen sie die Elektrowerkzeuge nicht dem regen, der feuchtigkeit oder 
nässe aus. berühren sie die Elektrowerkzeuge niemals mit nassen händen. 
waschen sie das Elektrowerkzeug niemals unter fließendem wasser und 
tauchen sie es nicht ins wasser.
d) verwenden sie das netzkabel zu keinem anderen, als dem vorgesehenen 
zweck. tragen und ziehen sie das Elektrowerkzeug nie mit dem netzkabel. 
ziehen sie die gabel aus der steckdose nicht mit dem kabelzug aus. vermei-
den sie mechanische beschädigung der elektrischen kabel durch scharfe oder 
heiße gegenstände. 
e) Das elektrische werkzeug wurde ausschließlich für wechselstrom herges-
tellt. Überprüfen sie immer, ob die elektrische spannung mit den angaben auf 
dem typenschild des werkzeugs übereinstimmt.
f) arbeiten sie niemals mit werkzeug mit beschädigtem kabel oder beschä-
digter gabel, mit werkzeug, dass auf den boden gefallen ist und ist wie auch 
immer beschädigt.
g) Überzeugen sie sich, dass die technischen Parameter des verlängerung-
skabels den angaben auf den werkzeug-typenschild entsprechen. wenn sie 
das werkzeug draußen verwenden, benutzen sie das kabel für verwendung im 
freien. Das kabel auf den verlängerungsspulen muss aufgerollt werden, sonst 
kommt es zu seiner Überhitzung.
h) wenn das Elektrowerkzeug in feuchten räumen oder im freien verwendet 
wird, darf es nur verwendet werden, wenn es an stromkreis mit fehlerstorm-
schutzschalter ≤30 ma. angeschlossen ist. verwendung des stromkreises mit 
einem schutzschalter /rcD/ reduziert das risiko des stromschlags.
i) handelektro werk zeug halten sie ausschließlich auf isolierter fläche für 
anfassen, weil es beim betrieb zum kontakt des schneide- oder bohrzubehörs 
mit einem verdeckten leiter oder mit dem netzkabel des werkzeugs kommen 
kann.
3. Sicherheit der Personen
a) bei verwendung des Elektrowerkzeugs seien sie vorsichtig und widmen sie 
der ausgeübten tätigkeit maximale aufmerksamkeit. konzentrieren sie sich auf 
die arbeit. arbeiten sie mit dem Elektrowerkzeug nicht, wenn sie müde oder 
unter dem Einfluss von Drogen, alkohol oder Medikamenten sind. schon ein 
Moment der Unachtsamkeit beim gebrauch von Elektrowerkzeugen kann zu 
ernsthaften verletzungen führen. während der arbeit mit dem Elektrowerkzeug 
essen sie nicht, trinken sie nicht und rauchen sie nicht. 
b) verwenden sie die schutzmittel. tragen sie immer den augenschutz. 
verwenden sie eine schutzausrüstung, die ihrer arbeit entspricht. Die schut-
zausrüstung wie atemschutzmaske, rutschfeste sicherheitsschuhe, kopfschutz 
oder gehörschutz, die in Übereinstimmung mit den arbeitsbedingungen ver-
wendet werden, verringern das risiko von Personen-verletzungen.
c) vermeiden sie unbeabsichtigte Einschaltung des werkzeugs. Übertragen 
sie nicht werkzeug, das an stromnetz angeschlossen ist, mit dem finger 
an dem schalter oder an dem auslöser. vor dem anschluss an stromnetz 
vergewissern sie sich, dass der schalter oder der auslöser in der Position 
„aUs“ sind. Übertragung des werkzeugs mit dem finger an dem schalter 
oder Einschiebung der gabel vom werkzeug in die steckdose mit dem einge-
schalteten schalter kann schwere Unfälle verursachen. 
d) vor Einschaltung des werkzeugs entfernen sie alle Einstellschlüssel und 
werkzeuge. Der Einstellschlüssel oder das werkzeug, das zum Drehteil des 
Elektrowerkzeugs befestigt ist, kann Personenverletzung verursachen. 
e) halten sie immer eine stabile körperhaltung und gleichgewicht. arbeiten 
nur dort, wohin sie sicher reichen können. Überschätzen sie niemals ihre ei-
gene kraft. verwenden sie kein Elektrowerkzeug, wenn sie müde sind.
f) tragen sie geeignete kleidung. tragen sie arbeitskleidung. tragen sie 
keine lose kleidung und keinen schmuck. achten sie darauf, dass ihr haar, ihre 
kleidung, handschuhe oder körperteile nicht zu nahe der Dreh- oder heizteile 
des Elektrowerkzeugs sind. 

g) schließen sie den staubsauger an. wenn es das werkzeug ermöglicht, 
schließen sie eine Einrichtung für auffangen oder absaugung des staubs an 
und stellen sie sicher, dass sie richtig angeschlossen und verwendet wird. 
Der Einsatz dieser Einrichtung kann die gefahr beschränken, die durch staub 
entsteht. 
h) befestigen sie das werkstück. verwenden sie die tischlerklammer oder 
einen schraubstock für befestigung des teils, den sie bearbeiten. 
i) verwenden sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn sie unter Einfluss von al-
kohol, Drogen, Medikamenten oder anderen rausch- oder suchtmittel sind.
j) Diese Einrichtung ist nicht für verwendung von Personen und kindern mit 
verminderten physischen oder geistigen fähigkeiten oder mit ungenügenden 
Erfahrungen und kenntnissen vorgesehen, wenn diese nicht unter aufsicht 
sind oder wenn sie bzgl. verwendung der anlage von einer für deren sicherheit 
beauftragten Person nicht unterwiesen wurden. kinder müssen sich unter auf-
sicht befinden, um sicherzustellen, dass sie mit der Einrichtung nicht spielen.
4. Verwendung des Elektrowerkzeugs und dessen Wartung
a) Das Elektrowerkzeug ist bei jedem Problem während der arbeit, vor jeder 
reinigung oder wartung, bei jeder verlegung und nach beendigung der arbeit 
vom stromnetz abzuschalten! arbeiten sie niemals mit beschädigtem Elektrow-
erkzeug.
b) wenn das werkzeug ungewöhnliche geräusche oder geruch gibt, beenden 
sie sofort die arbeit.
c) Überlasten sie das Elektrowerkzeug nicht. Das elektrische werkzeug wird 
besser und sicherer arbeiten, wenn sie es mit der vorgegebenen Drehzahl be-
treiben werden. verwenden sie das richtige werkzeug, das für die jeweilige 
tätigkeit vorgesehen ist. Das richtige werkzeug wird die arbeit besser und si-
cherer ausüben, für die es konstruiert wurde.
d) verwenden sie kein Elektrowerkzeug, das mit dem betätigungsschalter 
nicht sicher ein- und auszuschalten ist. Die verwendung so eines werkzeugs 
ist gefährlich. fehlerhafte schalter müssen vom zertifizierten service repariert 
werden. 
e) schalten sie das werkzeug vom stromnetz ab, ehe sie mit seiner Ein-
richtung mit austausch des zubehörs oder mit wartung beginnen. Diese 
Maßnahme verhindert seinen zufälligen start.
f) Entsorgen sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge und bewahren sie sie 
außerhalb der reichweite von kindern und unbefugten Personen auf. Elektrow-
erkzeuge in den händen unerfahrener benutzer können gefährlich sein. lagern 
sie Elektrowerkzeuge an einem trockenen und sicheren ort.
g) halten sie das Elektrowerkzeug im guten zustand. Überprüfen sie 
regelmäßig die beweglichen teile und ihre beweglichkeit. Überprüfen sie, ob 
die schutzabdeckungen oder andere teile nicht beschädigt sind, die den si-
cheren betrieb des Elektrowerkzeugs gefährden könnten. wenn das werkzeug 
beschädigt ist, muss es vor seinem nächsten Einsatz ordnungsgemäß repariert 
werden. viele Unfälle sind durch schlecht gewartetes Elektrowerkzeug verur-
sacht. 
h) halten sie die schneidewerkzeuge scharf und sauber. richtig gewartete 
und angeschärfte werkzeuge erleichtern die arbeit, reduzieren die verlet-
zungsgefahr und die arbeit damit kann man besser kontrollieren. verwend-
ung eines anderen zubehörs als in der bedienungsanleitung angezeigt, kann 
werkzeugbeschädigung verursachen und eine verletzungsursache sein. 
i) Elektrowerkzeuge, zubehör, arbeitswerkzeuge usw. verwenden sie gemäß 
diesen anweisungen und in der für das jeweilige Elektrowerkzeug vorgeschrie-
benen weise, unter berücksichtigung der gegebenen arbeitsbedingungen und 
der art der auszuführenden arbeiten. Die verwendung des werkzeugs zu an-
deren als den vorgesehen zwecken kann gefährliche situationen hervorrufen. 
5. Verwendung des Akkumulatorwerkzeugs
a) bevor sie den akku einlegen, überzeugen sie sich, dass der schalter in 
der Position „0-ausgeschaltet“ befindet. Das Einlegen des akkumulators in ein 
eingeschaltetes werkzeug kann gefährliche situationen verursachen. 
b) zum aufladen der akkumulatoren verwenden sie nur die vom hersteller vor-
geschriebenen ladegeräte. verwendung des ladegeräts für einen anderen ak-
kumulator-typ kann seine beschädigung sowie brandentstehung verursachen.
c) verwenden sie immer nur die für das jeweilige werkzeug vorgesehenen 
akkumulatoren. verwendung von anderen akkumulatoren kann verletzungen 
oder brandentstehung verursachen. 
d) wenn die batterie nicht verwendet wird, lagern sie sie getrennt von Met-
allgegenständen wie klemmen, schraubenschlüsseln, schrauben und anderen 
kleinen Metallgegenständen, die dazu führen können, dass ein batteriekontakt 
mit einem anderen verbunden wird. kurzschließung des akkumulators kann zu 
verletzungen, verbrennungen oder feuer führen.
e) behandeln sie die akkumulatoren schonend. bei ungleichmäßiger hand-
habung kann eine chemikalie aus der batterie austreten. vermeiden sie kon-
takt mit dieser substanz und wenn es trotzdem zum kontakt kommt, waschen 
sie die betroffene stelle mit fließendem wasser. wenn die chemikalie in die 
augen gelangt, sofort einen arzt aufsuchen. Die chemikalie aus der batterie 
kann zu schweren verletzungen führen.
6. Service
a) tauschen sie keine werkzeugteile aus, reparieren sie das werkzeug nicht 
selbst und greifen sie in die werkzeugkonstruktion nicht ein. Überlassen sie die 
reparatur des werkzeugs qualifiziertem Personal.
b) jede reparatur oder Änderung des Produkts ohne berechtigung von un-
serer gesellschaft ist unzulässig (Unfall- oder schadensgefahr). 
c) lassen sie das werkzeug immer in einem zertifizierten service reparieren. 
verwenden sie nur originalteile oder empfohlene Ersatzteile. nur so können 
sie ihre sicherheit und sicherheit ihres werkzeugs sicherstellen.

ALLGEMEINE SIChERhEITShINWEISE
Lesen Sie diese Sicherheitsvorschriften eingehend durch, behalten sie im Gedächtnis und aufbewahren sie.
HINWEIS: beachten sie beim Umgang mit elektrischen Maschinen und Elektrowerkzeugen die folgenden sicherheitshinweise zum schutz vor stromschlägen, 
Personenschäden und brandgefahr. Der begriff “Elektrowerkzeug” wird in allen folgenden anweisungen verwendet und bezeichnet sowohl Elektrowerkzeuge (mit 
netzkabel) als auch batteriebetriebene werkzeuge (ohne netzkabel).
bewahren sie alle verwarnungen und hinweise für künftigen gebrauch



ZUSÄTZLIChE SIChERhEITShINWEISE

lEsEn siE DiE anlEitUng aUfMErksaM: lesen 
und befolgen sie alle hinweise. bewahren sie die 
anweisungen zur späteren bezugnahme an einem 
sicheren ort auf. Erlauben sie niemanden, der diese 
anleitung nicht gelesen hat, das heizgerät zu mon-
tieren, anzumachen, einzustellen oder zu bedienen.

warnung: bitte DEckEn siE das heizgerät während 
seiner benutzung nicht ab, um Überheizung zu ver-
meiden.
wenn sie ein Elektrogerät benutzen, sollten grundle-
gende vorsichtsmaßnahmen einschließlich der unten 
stehenden immer eingehalten werden:
Der heizlüfter ist nicht für den außengebrauch in 
feuchtem wetter, in badezimmern oder in nassen oder 
feuchten Umgebungen geeignet.
bitte beachten sie, dass der heizlüfter sehr heiß 
werden kann und deshalb in einer sicheren Entfernung 
von leicht brennbaren objekten wie Möbel, gardinen 
und Ähnlichem aufgestellt werden sollte.
bEDEckEn siE den heizlüfter nicht.
stellen sie den heizlüfter nicht unmittelbar unter 
eine wandsteckdose.
schließen sie den heizlüfter nicht an, indem sie 
eine ein/aus schaltuhr oder anderes gerät benutzen, 
das das gerät automatisch anstellen kann.
Der heizlüfter darf nicht in räumen aufgestellt 
werden, in denen entflammbare flüssigkeiten oder 
gase aufwenn eine verlängerungsschnur benutzt 
wird, sollte sie so kurz wie möglich sein und immer voll 
ausgedehnt werden.
sie dürfen keine anderen Elektrogeräte an dieselbe 
netzsteckdose wie den heizlüfter anschließen.
Der heizlüfter darf nicht direkt in badezimmern, 
Duschkabinen und swimmingpools benutzt werden.
wenn die schnur des heizlüfters beschädigt wurde, 
muss sie von dem hersteller oder stationswartungsdi-
enst repariert werden.
stellen sie sicher, dass der heizlüfter immer unter auf-
sicht ist und halten sie kinder und tiere davon entfernt.
stellen sie das Elektrogerät nicht auf sich beweg-
ende fahrzeuge oder dahin, wo es leicht umgestoßen 
werden kann.
schließen sie den netzkabel ab, wenn sie das Elek-
trogerät für eine längere zeit nicht benutzen. lassen 
sie den heizlüfter nicht für längere zeit unbeauf-
sichtigt, wenn er in betrieb ist. ziehen sie den an-
schlussstecker direkt aus, ziehen sie ihn nicht heraus, 
indem sie an der schnur ziehen.
stellen sie das heizgerät entfernt von gardinen oder 
Plätzen, an denen der lufteinlass leicht blockiert 
werden kann, auf.
Das strom-couplet ist wasserbeständig, wenn 
es nicht in betrieb ist. Um einen möglichen elek-
trischen 
schock oder leckstrom zu vermeiden, benutzen 
sie das Elektrogerät niemals mit nassen händen und 
stellen sie das Elektrogerät nicht an, wenn wasser auf 
dem stromkabel ist.
Entsorgen sie elektrische geräte nicht auf die selbe 
weise wie hausmüll, benutzen sie getrennte sammel-

stellen. kontaktieren sie ihre kommunalverwaltung für 
informationen hinsichtlich des zugängigen sammel-
systems. wenn elektrische geräte auf abfalldeponien 
oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche 
substanzen in das grundwasser auslaufen und in die 
Ernährungskette gelangen, wodurch ihre gesundheit 
und ihr wohlbefinden beschädigt wird.
Das Elektrogerät ist nicht für den gebrauch von Per-
sonen (einschließlich kindern) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung und wissen geeignet, es 
sei denn, dass sie von einer für ihre sicherheit verant-
wortlichen Person im hinblick auf den gebrauch des 
Elektrogerätes beaufsichtigt und angeleitet wurden.
verwenden sie schutzmittel gegen lärm, staub und 
vibrationen !!!

BEWAHREN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE 
AUF!!!

BESChREIBUNG

Dieses heizgerät ist ein elektrisches heizgerät mit 
ventilatormotor. Es kann im haushalt, lager, werkstatt 
oder glashaus benutzt werden. Es enthält ein 
thermostat und ein selbstzurückstellendes thermostat. 
Das thermostat fühlt die lufteinlasstemperatur 
und kontrolliert die raumtemperatur. Es stellt das 
heizgerät bei Überhitzung ab, um die sicherheit zu 
garantieren. Der ventilatormotor wird nicht von dem 
thermostat kontrolliert, wenn das thermostat das 
heizelement abschaltet, wird der ventilator weiter 
betrieben.
wenn sie das heizgerät zum ersten Mal benutzen, 
können sie vielleicht eine leichte rauchentweichung 
spüren. Das ist ziemlich normal und hört nach einer 
kurzen zeit auf. Das heizelement ist aus Edelstahl 
und mit schutzöl beschichtet. Der rauch wird beim 
aufheizen von dem restlichen Öl verursacht.

1  Der linke knopf stromeinstellungen.
2  Der rechte knopf thermostatkontrolle.
3 heizplatten

ANWENDUNG UND BETRIEB

asist-tools sind nur für den heim- oder hobby-
gebrauch vorgesehen¬.
hersteller wie auch importeur empfehlen, dieses wer-
kzeug nicht unter extremen bedingungen und bei ho-
hen belastungen zu verwenden.
alle weiteren zusätzlichen anforderungen müssen ge-
genstand einer vereinbarung zwischen hersteller und 
käufer sein¬.
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stellen sie den heizlüfter so auf, dass er aufrecht auf 
einer festen oberfläche und in einer sicheren Entfer-
nung von feuchten Umgebungen und brennbaren ob-
jekten steht.
schließen sie den heizlüfter an das stromnetz an.
stellen sie den thermostatknopf auf MaX und lassen 
sie das heizgerät mit voller kraft laufen.
Der heizlüfter wird angeschaltet, wenn der heizung-
swähler auf einer der stromeinstellungen eingestellt 
ist.
wenn der raum die gewünschte temperatur erreicht 
hat, hört das heizelement auf zu arbeiten, aber der 
ventilator wird noch betrieben. wenn die temperatur 
sinkt, wird das heizelement in betrieb gesetzt.
Der heizlüfter beginnt und stoppt jetzt automatisch 
und hält deshalb die raumtemperatur gleichmäßig.
bevor sie das heizgerät ausstellen, stellen sie bitte 
das thermostat auf aUs-Position und drehen sie den 
heizknopf auf ventilator oder aUs. lassen sie das 
gerät für zwei Minuten abkühlen.
zeitverzögerte thermostatabschaltung: wenn sie 
vergessen, das thermostat auf die aUs-Position zu 
schalten, bevor sie das heizgerät ausgeschaltet ha-
ben, schaltet das thermostat ab und der ventilator 
wird laufen, wenn die temperatur des vordergrills des 
heizgeräts um 45 °c ist. wenn die temperatur auf um 
40 °c reduziert ist, wird das thermostat abgeschaltet 
und der ventilator wird selbst aufhören zu arbeiten. Er 
wird das heizgerät kühlen.
Das-serien-heizgerät kann in einem winkel von 20 
°c gemäß ihren anforderungen angepasst werden, 
indem sie die beiden seitenabdeckungen aufschrau-
ben.
stellen sie das heizgerät nach gebrauch zuerst ab, 
ziehen sie den anschlussstecker heraus.

warnUng: schützen sie ihre hände vor hitze.

REINIGUNG UND WARTUNG
! ziehen sie vor der reinigung und wartung immer 
das netzkabel aus der steckdose.
schließen sie das gerät von der steckdose ab und 
lassen sie es abkühlen, bevor sie es reinigen. Das 
gehäuse kann leicht schmutzig werden, wischen sie 
es oft mit einem weichen schwamm. wischen sie 
jedes schmutzige teil mit einem in <45 °c warmes 
wasser und mildem reinigungsmittel eingetauchten 
schwamm, trocknen sie danach das gehäuse des 
heizgeräts mit einem sauberen tuch. geben sie acht, 
damit kein wasser in das innere des gerätes gelangt. 
spritzen sie kein wasser auf das heizgerät, benutzen 
sie niemals lösungsmittelextraktionen wie benzin, 
isoamylsäure-toluol usw., um das heizgerät zu reini-
gen, damit das gehäuse geschützt wird.
reinigen sie die schnur und den anschlussstecker, 
trocknen sie es und packen sie es in eine Plastiktüte.
wenn sie das heizgerät lagern, lassen sie es zuerst 
abkühlen, halten sie es trocken. bedecken sie es 
dann mit einer Plastiktasche, legen es in eine verpack-
ung und bewahren es an einem trockenen, gelüfteten 
Platz auf.

Problembeseitigung

sie können viele herkömmliche Probleme leicht 
lösen und sich die kosten eines möglichen service-
anrufs ersparen. Probieren sie die unten stehenden 
vorschläge aus, um zu sehen, ob sie das Problem lös-
en können, bevor sie das service-zentrum anrufen.

Das heizgerät funktioniert nicht, auch wenn es ange-
schlossen ist und der schalter, das thermostat ange-
schaltet sind. 
Der anschlussstecker ist lose, schlechte verbindung, 
ziehen sie den anschlussstecker heraus, kontrollieren 
sie die verbindung des anschlussteckers und der 
steckdose. schließen sie dann wieder an.
kein strom in der steckdose. 
stecken sie den anschlussstecker in eine passende 
steckdose.

Das heizgerät glüht 
Die Eingangsspannung ist zu hoch oder zu niedrig 
benutzen sie ausreichende versorgung gemäß der 
leistungsfähigkeit auf dem schild.
Der lufteinlass-grill ist blockiert halten sie das 
heizgerät entfernt von artikeln wie gardinen, Plastik-
tüten, Papier oder anderen gegenständen, die den 
Einlass zudecken oder den lufteinlass leicht abdeck-
en können

Das gerät wurde nicht aufgeheizt, nur der ventilator 
lief 
Der schalter war nicht auf heizeinstellung eingestellt 
Drehen sie den schalter auf heizeinstellung
 
Das thermostat funktionierte 
Drehen sie das thermostat und hören sie, ob es dort 
eine offene/geschlossene stimme gibt. wenn es dort 
kein klicken gibt und das thermostat nicht beschädigt 
ist, schaltet das heizelement automatisch ein, wenn 
das gerät abgekühlt ist.
Die nicht selbst rückstellende ausschaltung wurde 
betätigt 
schließen sie den strom ab, halten sie den stab und 
führen sie ihn in die reset-aushöhlung auf dem be-
dienfeld, drücken sie den reset-knopf und schließen 
sie den kreislauf an.
abnormaler lärm
 Das gerät steht nicht aufrecht 
stellen sie den heizkörper auf eine ebene fläche

aufbewahrung bei längerer nichtbenutzung
bewahren sie das werkzeug nicht an einem ort auf, 
an dem hohe temperaturen herrschen. wenn möglich, 
das werkzeug an einem ort mit konstanter tempera-
tur und luftfeuchtigkeit lagern.

 TEChNISChE DATEN AE7HE20-ZH

stromversorgung: 220-240v / 50hz
leistungsangabe: 2 kw
stromeinstellungen: 25 / 1000 / 2000w
luftstrom: 120 m3 / h
selbst-zurückstellendes thermostat: 75 °c
wasserdichte klasse iPX4
strom: 9,0 a
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Erforderliche Dosis: 10 a
nettogewicht: 3,5 kg
Produktgröße 210x200x330 mm
schutz klasse / ii.  

 TEChNISChE DATEN AE7HE30-ZH

stromversorgung: 220-240v / 50hz
leistungsangabe: 3 kw
stromeinstellungen: 25 / 1500 / 3000w
luftstrom: 280 m3 / h
selbst-zurückstellendes thermostat: 75 °c
wasserdichte klasse iPX4
strom: 13 a
Erforderliche Dosis: 16 a
nettogewicht: 5 kg
Produktgröße 250x250x410 mm
schutz klasse / ii.  

 TEChNISChE DATEN AE7HE30-Z0

stromversorgung: 220-240v / 50hz
leistungsangabe: 3 kw
stromeinstellungen: 29 / 1500 / 3000w
luftstrom: 280 m3 / h
selbst-zurückstellendes thermostat: 75 °c
wasserdichte klasse iPX4
strom: 13 a
Erforderliche Dosis: 15 a
nettogewicht: 5,7 kg
Produktgröße 320x320x380 mm
schutz klasse / ii.  

warnung: Der vibrationswert während des 
tatsächlichen Einsatzes des Elektrohandwerkzeugs 
kann von dem angegebenen wert abhängig von der 
verwendung des werkzeugs und abhängig von den 
folgenden Umständen abweichen:
werkzeuge und art des geschnittenen oder gebohrten 
Materials, zustand des werkzeugs und der art und 
weise, wie es gewartet wird, die richtigkeit der 
wahl des verwendeten zubehörs und seine schärfe 
und guter zustand, die griffstärke, die verwendung 
von schwingungsdämpfern, die Eignung des 
Elektrowerkzeugs für den jeweiligen zweck, für den 
es entworfen wurde und Einhaltung der arbeitsabläufe 
wie vom hersteller vorgegeben.

wenn dieses werkzeug unrichtig verwendet wird, 
kann es syndrom des hand-armzitterns verursachen. 

warnung: zur klarstellung ist es erforderlich, 
die vibrationsstärke unter bestimmten 
betriebsbedingungen in allen betriebsmodi zu 
berücksichtigen, z. b. wenn die handwerkzeuge 
ausgeschaltet sind, mit ausnahme der betriebszeit 
und wenn das werk zeugleerläuftund arbeitet nicht. 
Das kann die Exposition während des gesamten 
arbeitszyklus deutlich reduzieren.

Minimieren sie das risiko der vibrationsfolgen, 
verwenden sie scharfe Meißel, bohrer und Messer. 
werkzeug warten sie in Übereinstimmung mit 

diesen anweisungen und sorgen sie für ausreichende 
schmierung.
bei regelmäßiger verwendung des werkzeugs 
investieren sie in das antivibrationszubehör. 
verwenden sie das werkzeug niemals bei 
temperaturen unter 10 °c. bei Planung verteilen 
sie die arbeit mit dem die hohen vibrationen 
produzierenden Elektrowerkzeug in mehrere tage. 

Änderungen vorbehalten

UMWELTSChUTZ ABFALLENTSORGUNG

  
Elektrowerkzeug, zubehör und verpackungen sollten 
zur umweltfreundlichen wiederverwertung abgeliefert 
werden.

werfen sie das Elektrowerkzeug nicht in den hausmüll 
aus!

gemäß der europäischen richtlinie wEEE (2012/19 /
EU) über alte elektrische und elektronische geräte und 
deren angleichung in nationalen gesetzen müssen 
unbrauchbare Elektrowerkzeuge im ort der beschaf-
fung ähnlicher werkzeuge oder in den verfügbaren 
sammelstellen für die sammlung und Entsorgung von 
Elektrowerkzeugen abgegeben werden. Diese Elek-
trowerkzeuge werden gesammelt, demontiert und zu 
umweltfreundlicher wiederverwertung geliefert.

GARANTIE

Die garantiebestimmungen finden sie im angehängten 
Material.

Produktionsdatum

Das Produktionsdatum ist in die seriennummer auf 
dem Produktetikett integriert.
Die Produktionsnummer hat das format  orD-
yy-MM-sEri. orD ist die bestellnummer, yy  
das herstellungsjahr, MM den Produktionsmonat 
darstellen, sEri ist die seriennummer des Produkts.
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AE7HE20-ZH, AE7HE30-ZH, AE7HE30-ZO - 
Električni kaloriferHR
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1. Radna okolina
a) radnu površinu održavajte u čistom stanju i dobro osvijetljen. nered 
i mračna mjesta na radnom mjestu obično su uzrok nesretnog slučaja. 
spremite alat koji trenutno ne koristite.
b) Električni alat nemojte koristiti u okruženju s opasnošću od nastanka 
požara ili eksplozije, to znači na mjestima, gdje se pojavljuju zapaljive 
tečnosti, plinovi ili prašina u električnim alatima stvaraju se na komutatoru 
iskrenja, što može bit uzrok zapaljenja prašine ili isparivanja.
c) Prilikom korištenja el. alata spriječite pristup nezaposlenim osobama, 
naročito djeci, u radni prostor! Ukoliko ste ometani, možete izgubiti kon-
trolu nad vršenjem posla. ni u kom slučaju električni alat nemojte ostavljati 
bez nadzora, spriječite životinjama pristup opremi.
2. Električna sigurnost
a) Žile kabla za napajanje električnog alata mora odgovarati mrežnoj 
utičnici. nikada na bilo koji način nemojte mijenjati žilu. za alat koji na žili 
kabla za napajanje ima zaštitni klin, nikada nemojte koristiti razdjeljivače 
ili druge adaptere. neoštećene vilice i odgovarajuće utičnice sprječavaju 
opasnost od udara električnom strujom. oštećene ili zamotani kablovi 
napajanja povećavaju opasnost udara električnom strujom. Ukoliko je 
mrežni kabel oštećen, neophodno je zamijeniti ga za novi mrežni kabel, 
koji se može dobiti u ovlaštenom servisnom centru ili kod dobavljača.
b) spriječite dodir tijela s uzemljenim predmetima, kao što npr. ci-
jevi, grijači centralnog grijanja, štednjaci i hladnjaci. opasnost od udara 
električnom strujom mnogo je vjerojatnije ako je vaše tijelo povezano sa 
zemljom.
c) Električni alat nemojte izlagati na kišu, vlagu ili na držati na mokrom 
mjestu. Električni alat nikada nemojte dirati mokrim rukama, prati pod 
mlazom tekuće vode te ga nemojte uranjati u  vodu.
d) kabel za napajanje nemojte koristiti u druge svrhe nego za koje je 
namijenjen. Električni alat nikada nemojte nositi i vući držeći za kabel 
napajanja. nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem za kabel. 
spriječite mehaničko oštećenje električnih kabela oštrim ili vrućim pred-
metima.
e) Električni alat proizveden je isključivo za napajanje naizmjeničnom 
el. strujom. Uvijek provjetrite da li električni napon odgovara podacima 
naznačenim na tipskoj pločici alata.
f) nemojte nikada raditi s alatom koji ima oštećeni el. kabel ili žile, ako je 
ispao na tlo ili je na bilo koji način oštećen.
g) U slučaju uporabe produžnog kabla uvijek provjerite da i njegovi 
tehnički parametri odgovaraju podacima naznačenim na tipskoj pločici 
alata. ako električni alat koristite na otvorenom, tada uporabite produžni 
kabel prikladan za vanjsku primjenu. kada koristite produžne bubnjeve 
potrebno ih je razviti, kako bi se spriječilo pregrijavanje kabla.
h) ako se električni alat koristi u vlažnim prostorijama ili na otvorenom, 
dopušteno je koristi ga samo, ako je uključeno u el. krug sa strujnom 
zaštitom ≤30 ma. Primjena el. kruga sa zaštitom /rcD/ smanjuje opas-
nost od udara električnom strujom.
i) ručni  el.  alat  držite  isključivo  za  izolirane  površine  namijenjene  za  
hvata nje, pošto tijekom rada može doći do kontakta opreme za rezanje ili 
bušenje  sa sakrivenim vodičem ili sa kablom  napajanja alata.
3. Sigurnost osoba
a) kada koristite električni alat budite oprezni i pažljivi, obratite najveću 
moguću pozornost tijekom rada koji upravo izvodite. Usredotočite se na 
rad. Ukoliko ste umorni nemojte raditi s električnim alatom, ili ako ste pod 
utjecajem droga, alkohola ili lijekova. i trenutačna ne pozornost tijekom 
korištenja električnog alata može dovesti do ozbiljne povrede osoba. Pri-
likom rada s električnim alatom nemojte jesti, piti ni pušiti.
b) koristite zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu vida. koristite zaštitnu 
opremu primjerenu vrsti rada koji vršite. zaštitna oprema kao je primjerice 
respirator, sigurnosne cipele s protukliznom površinom, marama na glavi 
ili zaštita sluha koja se koristi u skladu s uvjetima rada smanjuju rizik od 
povrede osoba.
c) spriječite nepoželjno uključenje alata. nemojte prenositi alat 
priključen na električnu mrežu držeći prst na prekidaču ili na gumbu. Prije 
priključenja na električnu mrežu uvjerite se da je prekidač ili gumb u poz-
iciji „isključeno“. Prenošenje alata držeći prst na prekidaču ili uključivanje 
utikača u utičnicu ako je prekidač uključen, može biti uzrok ozbiljnih 
ozljeda.
d) Prije uključenja alata uklonite sve podesive ključeve i uređaje. Podesni 
ključ ili uređaj koji ostane pričvršćen za rotirajući dio električnog alata 
može biti uzrok ozbiljne povrede osoba.
e) Uvijek održavajte stabilan postoj i ravnotežu. radite samo tamo gdje 
možete sigurno dosegnuti. nikada nemojte precjenjivati svoj vlastitu 
snagu. Električni alat nemojte koristiti ako ste umorni.
f) obucite se na odgovarajući način. nosite radnu odjeću. nemojte nositi 
komotnu odjeću ili nakit. vodite brigu da vaša kosa, odjeća, rukavice ili 
bilo koji drugi dio vašeg tijela nije previše blizu rotirajućih ili vrućih dijelova 
električnog alata.

g) Priključite uređaj za usisavanje prašine. ako alat ima mogućnost 
priključenja opreme za hvatanje ili usisavanje prašine, osigurajte da se
ispravno priključi i koristi. Uporaba ovih uređaja može spriječiti opasnost 
koja nastaje uslijed prašine.
h) čvrsto priključite izradak. koristite stolarsku stezaljku ili stezaljku za 
pričvršćivanje dijela koji ćete obrađivati.
i) nemojte koristiti električni alat ako ste pod utjecajem alkohola, droga, 
lijekova ili drugih opojnih ili ovisnih sredstva.
j) ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim 
tjelesnim, čulnim ili duševnim sposobnostima, ili bez odgovarajućeg 
iskustva i znanja, ako nisu pod nadzorom ili nisu upoznati s uputama 
za korištenje uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca 
moraju biti pod nadzorom, kako biste se uvjerili da se s uređajem ne ig-
raju.
4. Korištenje električnog alata i njegovo održavanje
a) El. alat uvijek izvucite iz mreže u slučaju bilo kojih problema tijekom 
rada, prije svakog čišćenja ili održavanja, prilikom svakog premještanja i 
poslije završetka rada! nikada nemojte raditi sa el. alatom ako je na bilo 
koji način oštećen.
b) ako alat počne proizvoditi nenormalan zvuk ili loš miris, rad sa njime 
odmah završite.
c) Električni alat nemojte opterećivati. Električni alat će raditi bolje i sig-
urnije ako radi s okretajima za koje je osmišljen. koristite pravilan alat koji 
je namijenjen za određeni rad. Pravilan alat će bolje i sigurnije vršiti rad 
za koji je namijenjen.
d) nemojte koristiti električni alat koji nije moguće sigurno uključiti i 
isključiti na kontrolni prekidač. korištenje takvog alata je opasno. neis-
pravne prekidače potrebno je popraviti u certificiranom servisu.
e) alat isključite iz izvora električne energije prije nego ste počeli vršiti 
njegovo postavljanje, mijenjati opremu ili vršiti održavanje. ova mjera 
opreznosti sprječava opasnost od slučajnog puštanja u rad.
f) Električni alat koji se ne koristi potrebno je spremiti i čuvati izvan 
dosega djece i ne ovlaštenih osoba. Električni alat u rukama neiskusnih 
korisnika može biti opasno. Električni alat čuvati na suhom i sigurnom 
mjestu.
g) Električni alat održavati u dobrom stanju. redovito provjeravajte 
namještanje rotirajućih dijelova i njihovo pokretanje. Provjeravajte da li 
nisu oštećeni zaštitni pokrovi ili drugi dijelovi koji mogu ugrožavati sigurnu 
funkciju električnog alata. ako je alat oštećen, prije ponovne uporabe 
osigurajte njegov pravilan popravak. Puno ozljeda uzrokovano je uslijed 
nepravilnog održavanja električnog alata.
h) alat za rezanje mora biti oštar i čist. Ukoliko se alat pravilno održava 
i brusi olakšan je rad, sprječava se opasnost ozljede i poslovi sa njime 
jednostavnije se kontroliraju. korištenje druge opreme od one koja je na-
vedena u uputama za rukovanje može prouzročiti oštećenje alata i biti 
uzrokom ozljede.
i) Električni alat, opremu, radne uređaje itd. koristite u skladu s ovim 
uputama i na takav način koji je propisan za određeni električni alat te s 
obzirom na uvjete rada i vrstu izvođenog rada. korištenje alata u druge 
svrhe nego za koje je namijenjen, može dovoditi do opasnih situacija.
5. Primjena alata na akumulator
a) Prije nego stavite akumulator uvjerite se da je prekidač u poziciji „0 
isključeno“. stavljanje akumulatora u uključeni alat može biti uzrok opas-
nih situacija.
b) za punjenje akumulatora koristite samo punjače propisane od strane 
proizvođača. Uporaba punjača za drugu vrstu akumulatora za posljedicu 
može imati oštećenje istog i nastanak požara.
c) koristite samo akumulatore namijenjene za određeni alat. Uporaba 
drugih vrsta akumulatora za posljedicu može imati ozljede ili nastanak 
požara.
d) kada se akumulator ne koristi, čuvajte ga odvojeno od metalnih pred-
meta kao što su stezaljke, ključevi, vijci i drugi metalni manji predmeti koji 
bi mogli uzrokovati spajanje jednog kontakta akumulatora s drugim. kratki 
spoj akumulatora može uzrokovati ozljede, opekline ili nastanak požara.
e) s akumulatorima postupajte brižno. U slučaju neopreznog postupanja 
iz akumulatora može isteći kemijska tvar. spriječite kontakt s takvim tva-
rima te ako unatoč tome dođe do kontakta, zahvaćeno mjesto operite pod 
mlazom vode. ako kemijska tvar uđe u oči, odmah potražite liječničku 
pomoć. kemijska tvar iz akumulatora može uzrokovati ozbiljne ozljede.
6. Servis
a) nemojte mijenjati dijelove alata, sami nemojte vršiti popravke ni na 
drugi način nemojte mijenjati konstrukciju alata. Popravak alata povjerite 
kvalificiranim osobama.
b) bilo koji popravak ili promjena proizvoda bez dozvole naše tvrtke nije 
dopušten (može uzrokovati nesretan slučaj ili štetu korisnika).
c) Električni alat uvijek dajte popraviti u certificiranom servisnom centru. 
koristite samo originalne ili preporučene rezervne dijelove. tako ćete 
sami sebi i svom alatu osigurati sigurnost.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE
Ove sigurnosne upute pažljivo pročitajte, zapamtite je i spremite
UPOZORENJE: Prilikom korištenja električnih strojeva i električnog alata potrebno je pridržavati se i poštivati slijedeće sigurnosne upute 
zbog razloga zaštite od udara električnom strujom, ozljede osoba i opasnosti nastanka požara. Pod izrazom „električni alat“ se u svim dolje 
navedenim uputama podrazumijeva kako električni alat napajani iz mreže (kablom za napajanje), tako i alat napajani iz baterija (bez kabla 
za napajanje).sve opaske i upute spremite za sljedeću uporabu.



DODATNE SIGURNOSNE UPUTE

PaŽljivo Pročitati UPUtE: Pročitati i slijediti sve 
upute. Pohraniti upute na sigurnom mjestu za buduće 
korištenje. ne dozvoliti nikome, ko nije pročitao upute, 
da sklapa, uključuje, podešava ili radi sa kaloriferom. 

Upozorenje. U cilju izbjegavanja pregrijavanja, 
nEMojtE PrEkrivati kalorifer tokom korištenja. 
 Prilikom korištenja električnih uređaja, uvijek se treba 
pridržavati sigurnosnih uputa, kako slijedi: 
kalorifer nije pogodan za korištenje na otvorenom, na 
kiši ili vlazi, u kupatilu ili drugim prostorima s vlagom. 
imajte na umu da se kalorifer može značajno zagrijati 
i, zbog toga, treba ga postaviti dalje od zapaljivih 
predmeta, kao što su namještaj, zastori i slično. 
nE PrEkrivati kalorifer. 
 
ne stavljajte kalorifer odmah ispod zidne utičnice. 
ne povezujte kalorifer sa automatskim kontrolnim 
satom ili drugom vrstom opreme, koja bi ga mogla 
automatski uključiti. 
kalorifer se ne smije stavljati u prostorije u kojima se 
skladište zapaljive tekućine ili gasovi. 
Prilikom korištenja produžnog kabela, isti mora biti u 
potpunosti opružen i što kraći. 
na istu utičnicu se ne smiju priključivati drugi električni 
uređaji. 
kalorifer se ne smije koristiti u kupatilu, pod tušem ili 
direktno na bazenu. 
ako se kabel ili kalorifer oštete, mora ih popraviti 
proizvođač ili ovlašteni serviser. 
Pobrinite se da je kalorifer uvijek pod nadzorom i držite 
djecu i životinje dalje od njega. 
ne stavljajte uređaj na pokretne predmete ili na mjesta 
gdje ih je lako oboriti. 
ako se uređaj ne koristi duže vremena, isključite ga 
iz napajanja. kalorifer ne treba raditi duži vremenski 
period. Utikač izvadite direktno iz utičnice, nemojte ga 
povlačiti za kabel. 
kalorifer držite dalje od zastora ili drugih predmeta koji 
mogu zapušiti usis zraka. 
strujni kuplet je vodootporan kada se ne koristi. U 
svrhu spriječavanja elektrošoka ili struje propuštanja, 
uređaj nemojte koristiti mokrim rukama i nemojte ga 
uključivati ako se na strujnom kabelu nalazi voda. 
odlaganje električnih uređaja vršite samo kroz 
posebna odlagališta, nikako kao nesortirani općinski 
otpad. kontaktirajte lokalne vlasti za informacije 
o sistemima prikupljanja otpada ove vrste. ako bi 
se električni uređaj odbacio na standardni otpad, 
supstance koje su u njemu bi mogle ući u zemlju i doći 
do lanca prehrane, čime bi se nanijela šteta dobrobiti 
i zdravlju ljudi. 
ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osoba (i 
djece) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim 
mogućnostima, osobama bez iskustva i znanja, osim 
ako nisu pod nadzorom ili ako ne dobiju upute kako 
koristiti uređaj od osoba koje su odgovorne za njihovu 
sigurnost. 

-  koristite zaštitnu opremu protiv buke, prašine i 
vibracija!!!

sPrEMitE ovE sigUrnosnE UPUtE!!!

 OPIS

ovaj kalorifer je električka naprava sa ventilatorskim 
motorom i može se koristiti u domaćinstvu, skladištu, 
radionici ili u stakleniku. sastoji se od termostata i 
samo-podešavajućeg termostata. termostat osjeća 
temperaturu usisa i kontroliše temperaturu u prostoriji. 
U cilju osiguravanja sigurnosti, on isključuje kalorifer 
u slučaju pregrijavanja. termostat ne kontroliše 
ventilatorski motor. Prilikom isključenja kalorifera, 
ventilator nastavlja sa radom. 
Pri prvom korištenju kalorifera, možda ćete primijetiti 
manje prisustvo dima. ovo je normalno i prestaje 
nakon kratkog vremena. grijač je napravljen od 
nerđajućeg čelika i obložen zaštitnim uljem tokom 
proizvodnog procesa. Prilikom zagrijavanja, dim 
izazivaju ostaci ulja. 

1  lijevi kontrolni krug je za podešavanje snage. 
2  Desni kontrolni krug je za podešavanje termostata. 
3 toplinske ploče

UPORABA I RAD

alat asist namijenjen je samo za kućnu ili hobi 
uporabu.
Proizvođač i uvoznik ne preporučuju uporabu ovog 
alata u ekstremnim uvjetima i kod velikih opterećenja.
svi ostali dodatni zahtjevi moraju biti predmet ugovora 
između proizvođača i kupca.

Postaviti kalorifer tako da stoji uspravno na čvrstoj 
podlozi i na sigurnoj udaljenosti od vlažnih ili zapaljivih 
predmeta. 
Povezati kalorifer na izvor električne energije. 
Postaviti krug za termpostat na MaX i ostaviti uređaj 
da radi sa maksimalnom snagom. 
kalorifer će se upaliti kada se krug za odabir toplote 
postavi na jednu od opcija snage. 
kada temperatura u prostoriji postigne željenu 
temperaturu, grijač će prestati da radi, ali će ventilator 
nastaviti s radom. nakon spuštanja temperature, grijač 
će se ponovno aktivirati. 
5.6 kalorifer se automatski uključuje i isključuje, čime 
održava temperaturu u prostoriji konstantnom. 
Prije isključivanja kalorifera, najprije postavite 
termostat na off poziciju, a zatim kontrolni krug 
termpostata postavite na “fan” ili “off”, kako bi se uređaj 
ohladio u nekoliko minuta. 
automatsko isključivanje sa odgođenim momentom, 
za slučaj da ste zaboravili da podesite termostat 
na poziciju off prije isključivanja kalorifera. U 
ovom slučaju, kalorifer će raditi dok temperatura 
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prednjeg grijača ne dostigne približno 45 °c.kada 
se temperatura smanji na oko 40 °c, termostat se 
isključuje i kalorifer prestaje s radom
automatski. na ovaj način se kalorifer i hladi. 
serija kalorifera može se podseiti po uglu na oko 20 °c 
zavisno od vaših potreba, putem šrafa na dvije strane 
ploče. 
nakon korištenja, najprije isključite kalorifer, a zatim 
izvucite utikač iz utičnice. 

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja uređaja, potrebno ga je isključiti iz 
utičnice i dozvoliti da se ohladi. kućište se lako isprlja; 
često ga brišite mekom spužvom. sve isprljane dijelove 
brišite spušvicom namočenom u rastvor temperature 
ispod 45°c,načinjen od vode i blagog sredstva za 
pranje, a zatim osušite kućište čistom krpom. obratiti 
pažnju da se izbjegne ulazak vode u unutrašnjost 
uređaja. Da biste zaštitili kućište, ne posipati kalorifer 
vodom, nikada ne koristiti razređivače tipa gazolin, 
izoamil acetat toluen, itd. u svrhu čišćenja. 
očistiti kabel i utičak, osušiti i spakovati u plastičnu 
vrećicu. 
 Prilikom skladištenja kalorifera, prvo ga ostaviti da 
se ohladi i osuši. nakon toga, pokriti ga plastičnom 
vrećicom, staviti u kutiju za pakovanje i pohraniti na 
suho, prozračno mjesto. 

Pronalaženje kvara
Mnoge uobičajene probleme možete lako riješiti, bez 
potrebe za dodatnim troškovima pozivanja servisne 
službe. Pokušajte navedene prijedloge prije pozivanja 
servisne službe. 

kalorifer ne radi, čak i ako je priključen na napajanje i 
ako su uključeni termostat i prekidač.  
Priključenje je slabo, ili je loše napajanje
izvucite utikač, provjerite utikač i utičnicu. nakon toga, 
ponovno utaknite utikač. 
 U utičnici nema struje.  Utaknite utikač u ispravnu 
utičnicu. 

grijaći elemenat isijava.  
Ulazni napon je previsok ili prenizak.  
koristite odgovarajuće napajanje, u skladu sa navodom 
na etiketi. 
 
rešetka usisa zraka je zakrčena.  
kalorifer treba držati dalje od predmeta kao što su 
zastori, plastične vrećice, papir i drugi predmeti, koji 
mogu prekriti usis ili mogu zablokirati ulaz zraka. 

Uređaj se nije zagrijao, samo je ventilator 
radio.  
Prekidač nije postavljen na grijanje.  
okrenite prekidač na poziciju grijanja. 
 
rad termostata 
Uključite termostat i poslušajte da li daje otvoreni ili 
zatvoreni zvuk. ako ne čujete “klik” i ako termostat nije 
oštećen, kalorifer će se uključiti automatski kada se 
uređaj ohladi. 

TEhNIČKI PODACI AE7HE20-ZH

napajanje snagom:  220-240v / 50hz
nominalni režim:  2 kw
Podešavanje:  25 / 1000 / 2000w
Protok zraka:  120 m3 / h
samo-podešavajući  75 °c
klasa vodootpornosti:  iPX4
struja:  9,0 a
Potrebni osigurač:  10 a
neto težina:  3,5 kg
veličina proizvoda:  210x200x330 mm
klasa zaštite / ii.  

TEhNIČKI PODACI AE7HE30-ZH

napajanje snagom:  220-240v / 50hz
nominalni režim:  3 kw
Podešavanje:  25 / 1500 / 3000w
Protok zraka:  280 m3 / h
samo-podešavajući  75 °c
klasa vodootpornosti:  iPX4
struja:  13 a
Potrebni osigurač:  16 a
neto težina:  5 kg
veličina proizvoda:  250x250x410 mm
klasa zaštite / ii.  

TEhNIČKI PODACI AE7HE30-Z0

napajanje snagom:  220-240v / 50hz
nominalni režim:  3 kw
Podešavanje:  29 / 1500 / 3000w
Protok zraka:  280 m3 / h
samo-podešavajući  75 °c
klasa vodootpornosti:  iPX4
struja:  13 a
Potrebni osigurač:  15 a
neto težina:  5,7 kg
veličina proizvoda:  320x320x380 mm
klasa zaštite / ii.   

opaska: vrijednost vibracija tijekom trenutne uporabe 
električnog ručnog alata može se razlikovati od 
deklarirane vrijednosti s obzirom na način koji se alat 
koristi te vezano za slijedeće okolnosti:
način uporabe el. alata i vrsta materijala koji se reže 
ili buši, stanje alata i način njegovog održavanja, 
odgovarajući odabir opreme koja se koristi i osiguranje 
oštrica i dobrog stanja istih, čvrstoća držanja rukohvata, 
uporaba opreme protiv vibracija, prikladnost uporabe 
el. alata u svrsi za koju je dizajniran te poštivanje 
radnih postupaka prema uputama proizvođač.

ako se ovaj alat koristi neprikladno, može uzrokovati 
sindrom vibracije ruke-ramena .

opaska: radi pojašnjenja potrebno je uzeti u obzir 
razinu djelovanja vibracija u određenim uvjetima 
uporabe u svim načinima rada, kao što je vrijeme u 
kojem je ručni alat osim vremena rada isključen i kada 
je prazan hod, znači ne radi. ovo može značajno 
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smanjiti razinu izlaganja tijekom cijelog radnog ciklusa.

smanjite rizik utjecaja udaraca, koristite oštra dlijeta, 
bušilice i noževe.
alat čuvajte u skladu s ovim uputama i osigurajte 
njegovo temeljito podmazivanje.
kada alat redovito koristite uložite novac za dodatnu 
opremu protiv vibracija.
alat nemojte koristiti na temperaturama ispod 10 °c. 
Posao planirajte tako da posao s el. alatom koji stvara 
velike vibracije možete rasporediti na više dana.

izmjene zadržane.

ZAŠTITA OKOLIŠA ZBRINJAVANJE OTPA-
DA

   
Električni alat, dodatna oprema i ambalaža trebali bi 
se isporučiti radi ponovne procjene glede opasnosti za 
okoliš.
 
Električni alat nemojte bacati u kućanski otpad!

sukladno europskoj direktivi wEEE (2012/19/EU) o 
starim električnim i elektroničkim uređajima i njihova 
aproksimacija u nacionalne zakone, ne korišteni 
električni alat neophodno je predati u mjesto nabave 
sličnih alata, ili u dostupne centre određene za 
prikupljanje i zbrinjavanje  električnih alata. tako 
prikupljeni električni alati prikupljaju se, rastavljaju i 
isporučuju radi ponovne procjene glede opasnosti za 
okoliš.

Jamstvo
 
U priloženom materijalu naći ćete specifikaciju uvjeta 
jamstva.

Datum proizvodnje

Datum proizvodnje ukomponiran je u broj proizvodnje 
koji je naznačen na etiketi proizvoda. broj proizvodnje 
ima format orD-yy-MM-sEri -
gdje je orD broj naloga, yy je godina proizvodnje, MM 
je mjesec proizvodnje, sEri je serijski broj proizvoda.
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ZÁRUČNÍ  LIST - CZ

	 Záruční	podmínky
 1. na uvedený výrobek zn. asist poskytuje spol. wetra - Xt, čr s.r.o. 24 měsíců záruku od data prodeje. 
 Životnost baterie je 6 měsíců od data prodeje. záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2 záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním. to znamená,  záruka se nevztahuje na uhlíky,
 mazací tuky, pryžová těsnění na pohyblivých částech výrobku či běžné opotřebení pohyblivých částí, apod. 
 vzhledem k tomu, že nářadí asist je určeno pouze pro domácí – hobby použití, výrobce ani dovozce 
 nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou činnost.
 3. v případě, že bude uplatněna zákazníkem záruka na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím
 nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a přirozeným opotřebením, může toto 
 být důvodem pro zamítnutí reklamace.
 4. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem. 
 Používejte výrobek výhradně v souladu s přiloženým návodem k použití.
 5. v případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá 
 vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis prodávajícího. z důvodu 
 rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který 
 je součástí průvodní dokumentace.
 6. Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopií). 
 z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. výrobek doporučujeme zasílat v pevném obalu 
 (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráníte tím případnému poškození při transportu.
 7. reklamaci uplatněte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili, případně v autorizovaném servisu uvedeném 
 v tomto návodě.
 8. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovananého výrobku zjištěno, že závada byla způsobena 
 nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, je možné sjednat mimozáruční opravu, která bude provedena 
 v domluveném termínu a na náklady majitele výrobku.
 9. společnost wEtra-Xt, čr s.r.o. nabízí zákazníkům možnost prodloužení záruky až na 36 měsíců. k získání nároku na 
 tuto prodlouženou záruku nad rámec zákonné záruční doby (24 měsíců) je nutné splnit následujcí podmínky:
 a) Před vypršením zákonné záruční lhůty si nechat funkční výrobek bezplatně prohlédnout v autorizovaném servisu.
 Plně funkční výrobek musí být doručen do servisního střediska v období od 21 měsíců do 24 měsíců od data nákupu výrobku.
 b) k této bezplatné záruční prohlídce za účelem prodloužení záruční doby je zákazník povinen se prokázat originálem 
 tohoto záručního listu potvrzeného prodejcem. v záručním listu musí být čitelně uvedeno datum koupě výrobku, typové označení 
 a seriové čísla výrobku. současně se záručním listem je nutné předložit originál stvrzenky o koupi zboží.
 c) Plně funkční výrobek musí být doručen k servisní prohlídce čistý a kompletní tz. včetně všech součástí a příslušenství.
 d) Po provedení servisní prohlídky bude zákazníkovi v záručním listu potvrzen nárok na bezplatnou prodlouženou záruku
 o jeden rok.
 e) Dopravu ze servisu k zákazníkovi zajištuje výrobce na náklady zákazníka. 

     

Výrobek:

Typ: Seriové číslo:

Razítko a podpis: Datum prodeje:

Záznamy opravny:

 
Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně 
záruční list. vyrobeno pro wetra group v Prc.

Sběrné místo pozáručního servisu:
Wetra - XT, servis nářadí ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4
796 01 Jeseník                  
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ZÁRUČNÍ  LIST - SK

	 Záručné	podmienky
 1. na uvedený výrobok zn. asist poskytuje spol. wetra - Xt, sr s.r.o. 24 mesiacov záruku od dátumu predaja. Životnosť   
 batérie je 6 mesiacov od dátumu predaja. záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
 2. záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním. to znamená, záruka sa nevzťahuje na 
 uhlíky, mazacie tuky, gumové tesnenia na pohyblivých častiach výrobku či bežné opotrebovanie pohyblivých častí, a pod. 
 vzhľadom na to, že náradie asist je určené iba pre domáce - hobby použitie, výrobca ani dovozca neodporúčajú
 používať  toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
 3. v prípade, že bude uplatnená zákazníkom záruka na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením,   
 použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením, môže   
 toto byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.
 4. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
 Používajte výrobok výhradne v súlade s priloženým návodom na použitie.
 5. v prípade uplatnenia reklamácie odporúčame predložiť doklad, ktorým zákazník preukáže zakúpenia výrobku, kde býva
 vyznačené: dátum predaja, typové označenie výrobku, sériové číslo, pečiatku predajne a podpis predávajúceho. z dôvodu
 rýchlejšieho vybavenia reklamácie a ľahšiu identifikáciu výrobku odporúčame nechať si vyplniť záručný list, ktorý
 je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
 6. odporúčame náradie zasielať do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (eventuálne kópií).
 z vyššie uvedených dôvodov odporúčame priložiť vyplnený záručný list. výrobok odporúčame zasielať v pevnom obale
 (odporúčame pôvodný obal uspôsobený priamo na výrobok), zabránite tým prípadnému poškodeniu pri transporte.
 7. reklamáciu uplatnite u predajcov, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili, prípadne v autorizovanom servise uvedenom
 v tomto návode.
 8. Pokiaľ bude servisným technikom pri kontrole reklamovananého výrobku zistené, že závada bola spôsobená
 nesprávnym použitím výrobku a reklamácia bude teda zamietnutá, je možné dojednať mimozáručné opravu, ktorá bude vykonaná
 v dohodnutom termíne a na náklady majiteľa výrobku.
 9. spoločnosť wEtra-Xt, sr s.r.o. ponúka zákazníkom možnosť predĺženia záruky až na 36 mesiacov. na získanie nároku na
 túto predĺženú záruku nad rámec zákonnej záručnej doby (24 mesiacov) je nutné splniť nasledovné podmienky:
 a) Pred uplynutím zákonnej záručnej lehoty si nechať funkčný výrobok bezplatne prezrieť v autorizovanom servise.
 Plne funkčný výrobok musí byť doručený do servisného strediska v období od 21 mesiacov do 24 mesiacov od dátumu nákupu   
 výrobku.
 b) k tejto bezplatnej záručnej prehliadke za účelom predĺženia záručnej doby je zákazník povinný sa preukázať originálom
 tohto záručného listu potvrdeného predajcom. v záručnom liste musí byť čitateľne uvedený dátum kúpy výrobku, typové označenie
 a sériové čísla výrobku. súčasne so záručným listom je nutné predložiť originál potvrdenky o kúpe tovaru.
 c) Plne funkčný výrobok musí byť doručený k servisnej prehliadke čistý a kompletný tz. vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
 d) Po vykonaní servisnej prehliadky bude zákazníkovi v záručnom liste potvrdený nárok na bezplatnú predĺženú záruku
 o jeden rok.
 e) Dopravu zo servisu k zákazníkovi zaisťuje výrobcu na náklady zákazníka.
   

Výrobok:

Typ: Sériové číslo:

Razítko a podpis: Dátum predaja:

Záznamy opravovne:

 
Doporučujeme pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o kúpe výrobku alebo prípadne 
záručný list. Vyrobené pre Wetra group v PRC.
Zberné miesto pozáručného servisu:
WETRA – XT, SR s.r.o.
Nám. A. Hlinku 36/9 , 017 01 Považská Bystrica, Slovenska Repuplika
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JÓTÁLLASI BIZONYÍTVÁNY - h
	 A	jótállási	feltételek.
 1. az adott asist márkájú termékre a wetra – Xt, hU kft. társaság  12 hónap garanciát nyújt  az értékesítés 
  napjától számítva. garancia 12 hónap nem számít, sérült a nem megfelelő kezelés vagy kopás ellentétes utasításokat. 
  az akkumulátor élettartama 6 hónap a vásárlás napjától.
 2. a jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából eredő kopására. Ez azt jelenti, hogy a jótállás nem vonatkozik 
  a szénre, kenőzsírok, gumi tömítések a termék mozgatható részeiben vagy a mozgatható alkatrészek gyakori kopása, 
  E garancia tartalmazza a hibás - sérült részek térítés mentes javítását, illetve cseréjét.
 3. figyelemmel arra, hogy az asist szerszámok házi – hobbi célra vannak tervezve, sem a gyártó, sem 
  az importőr nem ajánlják a szerszámokat szélsőséges feltételek közt, magas igénybevétel mellett használni.
 4. a garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra és károkra, amelyeket szakszerűtlen használat, vagy túlterhelés okozott,
  továbbá a nem megfelelő tartozékok használata, mechanikus sérülés vagy avatatlan személy beavatkozása okozott, illetve 
  a természetes elhasználódásra. a garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétől eltérő, más célra 
  való használatából származó sérülésre.  
 5. sem az importőr, sem az értékesítő nem felel a szakszerűtlen használat és kezelés okozta károkért.
 6. a reklamáció érvényesítése esetén be kell mutatni azt a bizonylatot, amellyel az ügyfél igazolja a termék
  megvásárlását. a bizonylaton szerepelnie kell a következőknek: eladás dátuma, a termék típusjelölése,
  sorozatszáma, az értékesítőhely pecsétje és az eladó aláírása. 
   a reklamáció lehető leggyorsabb intézése érdekében, valamint a termék 
  egyszerű azonosítása céljából ajánljuk a garanciális levél kitöltését, amely a kísérő dokumentáció része.
 7. a szerszámokat garanciális javításra, együtt a rendesen kitöltött beszerzési bizonylattal (esetleg ennek
  másolatával) együtt küldjük. a fenn említett okokból ajánljuk mellékelni a garanciális levezet is. a terméket
  kemény csomagolásban kérjük küldeni (legjobb ha az eredeti csomagolásban, amely megfelel a termék    
  alakjának és méretének), hogy meggátoljuk a sérülését a szállítás folyamán.
 8. a reklamációt annál az értékesítőnél kell érvényesíteni, ahol termék, vaqy a szerzsám megvásárlásra került.
 9. a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a berendezés, vagy a szerszám javítás alatt volt.
 10. ha a reklamált termék ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a meghibásodást a termék helytelen használata okozta és
  ezért a reklamáció elutasításra kerül, a javítás költségeit a termék tulajdonosa köteles megfizetni, amennyiben kéri a javítást.

     
 11. a wEtra-Xt, hU kft. társaság ügyfelei számára akár 36 hónapra növeli a garanciális időszakot. 
  a törvény által meghatározott garanciális időn (12 hónap) felüli meghosszabbított garanciára való jogosultság megszerzéshez 
  a következő feltételeket kell teljesíteni:
 a) a törvény által meghatározott garanciális idő lejárta előtt szakszervizben átnézetni a funkcionális terméket, 
  amit ingyen biztosítunk. teljesen működőképes termék kell szállítani a szolgáltató központ közötti időszakban 
  10 hónapról 12 hónapra a vásárlás napjától.
 b) a garanciális idő meghosszabbítása érdekében elvégzett ingyenes garanciális ellenőrzésnél az ügyfél köteles bemutatni ezen
  garancialevél eladó által igazolt eredeti példányát. 
  a garancialevélben olvashatóan szerepelnie kell a termék vásárlása időpontjának, a termék típusjelölésének 
  és sorozatszámának. a garancialevél mellett be kell mutatni a termék megvásárlását igazoló bizonylat eredetijét.
 c) teljesen működőképes terméket tisztán és komplett állapotban, azaz az összes alkatrésszel és tartozékkal együtt kell átadni 
  az ellenőrzésre. 
 d) a szervizben elvégzett ellenőrzés után az ügyfél számára a garancialevélben igazoljuk az tartó 
  ingyenes meghosszabbított garanciára való jogosultságát.
 e)  közlekedési szolgáltatás az ügyfél által az importőrnek az ügyfelet terheli.

Temék:

Tipus: Sorozatszám:

Bélyegző és aláírás: Eladás dátuma:

Szervis bejegyzése:

 
	A	beszerzési	bizonylat	benyújtása	nélkül,	az	esetleges	reklamációk	nem	lesznek	figyelembe	véve		!!!			 

  a wEtra-Xt group részére gyártva P.r.c.-ben. 
   a garancián túli javítások gyűjtőhelye, importőr: 

wetra-Xt, hU kft. , ipari park északi terület Pf.: 62 , 2330 Dunaharaszti 



Garancijski pogoji SLO
1. Družba wetra - Xt, čr s.r.o. za izdelke znamke asist zagotavlja garancijo v trajanju 12 mesecev od datuma nakupa.
12-mesečna garancija ne velja v primeru večjih poškodb zaradi obrabe ali nepravilnega rokovanja v skladu z navodili za uporabo. 
Življenjska doba baterije je 6 mesecev od dneva nakupa.
2. garancija vključuje brezplačno popravilo ali zamenjavo okvarjenih – poškodovanih delov.
3. glede na to, da je orodje asist namenjeno izključno za domačo ali hobi uporabo, proizvajalec in dobavitelj ne priporočata uporabe 
tega orodja v ekstremnih pogojih ali za podjetniško dejavnost. 
4. garancije ni moč uveljavljati za škodo in napake nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve, uporabe neprimernega orodja, 
mehanskih poškodb, nepooblaščenega popravila in obrabe. 
Prav tako garancija ne krije škode, ki je nastala zaradi uporabe orodja za namen, za katerega ni bilo predvideno. 
5. Dobavitelj ali prodajalec ne odgovarjata za škodo nastalo zaradi nestrokovnega ravnanja s tem izdelkom.  
6. v primeru uveljavljanja garancije priporočamo predložitev dokazila, s katerim stranka dokaže nakup izdelka in na katerem so označeni: 
datum prodaje, tipska oznaka izdelka, serijska številka izdelka, žig prodajalne in podpis prodajalca.  
zaradi hitrejšega reševanja reklamacij in enostavnejše identifikacije izdelka priporočamo izpolnitev garancijskega lista, ki sestavlja 
spremljajočo dokumentacijo. 
7. Priporočamo, da se orodje v popravilo preda pooblaščenemu serviserju skupaj s priloženimi dokumenti (lahko tudi kopijami). 
iz zgoraj navedenih razlogov priporočamo priložitev izpolnjenega garancijskega lista. izdelek pošiljajte v trdni embalaži (priporočamo 
prvotno embalažo, ki je prilagojena prav temu izdelku). tako boste preprečili morebitne poškodbe med prevozom. 
8. reklamacijo uveljavljate pri prodajalcu, kjer ste napravo ali orodje kupili. 
9. garancija se podaljša za čas, ko je bil izdelek na garancijskem popravilu.
10. v kolikor bo med servisnim pregledom reklamiranega izdelka, s strani serviserja ugotovljeno, da je bila  okvara povzročena zaradi 
nepravilne uporabe izdelka in bo s tem reklamacija izdelka zavrnjena, se popravilo opravi na stroške lastnika, in sicerle v primeru, da bo 
zanj zaprosil. 

11. Družba wEtra-Xt, čr s.r.o. strankam ponuja možnost podaljšanja garancije do 36 mesecev. Da bi bili upravičeni do tega podaljšanja 
garancije zunaj zakonskega garancijskega roka (12 mesecev), je potrebno izpolnit naslednje pogoje: 
a) Pred iztekom zakonsko določenega garancijskega roka morate  delujoči izdelek prinesti na brezplačni pregled na pooblaščeni servis v 
10 do 12 mesecih od datuma nakupa izdelka. 
b) na brezplačnem garancijskem pregledu za podaljšanje garancijskega roka je stranka dolžna predložiti originalno potrdilo in garancijo 
potrjeno s strani prodajalca. v garancijskem listu morajo biti čitljivo zapisani datum nakupa izdelka, tipska oznaka in serijska številka 
izdelka. skupaj z originalnim garancijskim listom je potrebno predložiti tudi originalni račun nakupa. 
c) Popolnoma funkcionalni izdelek mora biti na servisni pregled dostavljen čist in v celoti, vključno z vsemi deli in priborom. 
d) Po servisnem pregledu bo stranki v garancijskem listu potrjen zahtevek za brezplačno podaljšano garancijo za eno leto.  
e) Prevoz naprave s servisa k stranki zagotavlja proizvajalec strankine stroške. 
izdelek:

izdelek:

tip: serijska številka:

Žig in podpis: Datum prodaje: 

vpisi servisa: 

 
Pri	uveljavljanju	reklamacije	priporočamo	predložitev	dokazila	o	nakupu	oziroma	

garancijski	list.		
Izdelano	za		Wetra	group	v	PRC.	

Lokacija	pooblaščenega	servisa	www.wetra-xt.com/servis	
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Warunki gwarancyjne PLO
1. na podany produkt marki asist firma wetra - Xt, čr s.r.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty sprzedaży. 
gwarancja 12 miesięcy nie dotyczy rzeczy uszkodzonych poprzez zużycie lub nieprawidłową manipulację, niezgodną z instrukcją obsługi. 
Żywotność baterii wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży.
2. niniejsza gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę wadliwych, uszkodzonych części.
3. w związku z tym, że narzędzie asist jest przeznaczone do domowego - hobbystycznego użycia, producent i dystrybutor nie 
zalecają używania tego narzędzia w ekstremalnych warunkach oraz do czynności w ramach działalności gospodarczej.
4. gwarancja nie może zostać uznana w stosunku do szkód i usterek spowodowanych przez niefachowe obchodzenie się, 
przeciążenie, użycie niewłaściwego osprzętu, uszkodzenie mechaniczne, działanie niepowołanej osoby oraz naturalne zużycie. 
gwarancja nie dotyczy również uszkodzeń powstałych z powodu innego użycia produktu, niż użycie, do którego jest on przeznaczony.
5. Dystrybutor ani sprzedawca nie odpowiadają za szkody spowodowane niefachowym obchodzeniem się i niefachową obsługą 
tego produktu.
6. w przypadku skorzystania z reklamacji, zalecamy przedłożyć dokument, którym klient poświadczy zakup produktu, 
w którym wyszczególniono: datę sprzedaży, oznaczenie rodzajowe produktu, numer seryjny, pieczątkę sklepu i podpis sprzedającego. 
w celu szybszego rozpatrzenia reklamacji i łatwiejszej identyfikacji produktu polecamy wypełnić kartę gwarancyjną, 
która jest elementem załączonej dokumentacji.
7. zalecamy przesłać narzędzie do naprawy gwarancyjnej wraz z załączonym dowodem zakupu produktu (ewentualnie razem z kopią). 
z wyżej podanych powodów zalecamy załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. Produkt prześlij solidnie zapakowany (polecamy oryginalne 
opakowanie, przystosowane bezpośrednio do produktu) - zapobiegniesz w ten sposób ewentualnemu uszkodzeniu przy transporcie.
8. z reklamacji skorzystaj u sprzedawców, u których kupiłeś produkt lub narzędzie.
9. okres gwarancyjny przedłuża się o czas, w którym produkt lub narzędzie jest naprawiane.
10. jeżeli przy kontroli reklamowanego produktu zostanie przez technika serwisowego ustalone, że usterka była spowodowana 
nieprawidłowym użyciem produktu, przez co reklamacja zostanie odrzucona, naprawa zostanie przeprowadzona na koszt właściciela 
produktu i to jedynie w przypadku, kiedy o taką naprawę wniesie.

11. firma wEtra-Xt, čr s.r.o. oferuje klientom możliwość przedłużenia gwarancji aż do 36 miesięcy. aby uzyskać prawo do tej 
przedłużonej gwarancji ponad ramę obowiązującego okresu gwarancyjnego (12 miesięcy) konieczne jest spełnienie następujących 
warunków:
a) Przed wygaśnięciem ustawowego terminu gwarancji należy oddać działający produkt na bezpłatny przegląd do autoryzowanego 
serwisu. w pełni działający produkt musi być doręczony do ośrodka serwisowego w okresie od 10 do 12 miesięcy od daty kupna 
produktu.
b) Dodatkowo do bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego, w celu przedłużenia okresu gwarancyjnego, klient jest zobowiązany okazać 
oryginał niniejszej karty gwarancyjnej potwierdzonej przez sprzedawcę. w karcie gwarancyjnej musi być podana czytelna data zakupu 
produktu, oznaczenie rodzajowe i numery seryjne produktu. jednocześnie z kartą gwarancyjną należy przedłożyć oryginał potwierdzenia 
zakupu produktu.
c) w pełni działający produkt musi zostać doręczony do przeglądu gwarancyjnego czysty i kompletny, to znaczy włącznie ze wszystkimi 
elementami i osprzętem.
d) Po przeprowadzeniu przeglądu serwisowego w karcie gwarancyjnej zostanie potwierdzone prawo do bezpłatnego przedłużenia 
gwarancji o jeden rok.
e) transport z serwisu do klienta zapewnia producent na koszt klienta.

Produkt:

typ: numer seryjny:

Pieczątka i podpis: Data sprzedaży:

zapisy serwisu:

 
Przy	korzystaniu	z	reklamacji	zalecamy	przedłożyć	dokument	potwierdzający	

zakup	produktu	lub	ewentualnie	kartę	gwarancyjną.	
Wyprodukowano	dla	Wetra	group	w	PRC.	

Miejsce	odbioru	serwisu	pozagwarancyjnego:	www.wetra-xt.com/servis
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GARANTIESChEIN - DE
garantiebedingungen
1.auf dieses Produkt Marke asist gewährt die gesellschaft wetra - Xt, čr s.r.o. 24 Monate garantie seitdem verkaufsdatum. Die garantie 
von 24 Monaten bezieht sich nicht auf die durch verschleiß oder unsachgemäße handhabung beschädigten sachen. im widerspruch mit der 
gebrauchsanweisung. lebensdauer der batterien beträgt 6 Monate seit dem verkaufsdatum.
2.Diese garantie umfasst kostenlose reparatur oder austausch der defekten- beschädigten teile.
3.Mit rücksicht darauf, dass das werkzeug asist nur für hausverwendung und hobby verwendung vorgesehen ist, empfiehlt der hersteller und 
importeur das werkzeug nicht in extremen bedingungen oder für Unternehmung zu benutzen.
4.Die garantie kann nicht für schäden und Defekte verwendet werden, die durch unsachgemäße handhabung, Überlastung, verwendung vom 
ungeeigneten zubehör, mechanische schäden, unbefugte benutzung und natürlichen verschleiß verursacht werden. Die garantie gilt auch nicht für 
schäden, die durch die nicht bestimmungsgemäße verwendung des Produkts entstehen.
5.importeure und verkäufer sind nicht verantwortlich für schäden, die durch unsachgemäße handhabung und bedienung dieses Produkts entstehen.
6.im reklamationsfall empfehlen wir ihnen den nachweis zu erbringen, womit der kunde den kauf des Produkts beweist, mit folgenden angaben: das 
verkaufsdatum, die Produkttypbezeichnung, die seriennummer, der firmenstempel und Unterschrift des verkäufers. wir empfehlen zur schnelleren 
bearbeitung von reklamationen und zur leichteren identifizierung des Produkts den garantieschein erfüllen zu lassen, der zum bestandteil der 
begleitdokumentation gehört.
7.wir empfehlen das werkzeug zu einer garantiereparatur mit einem beigefügten kaufbeleg (oder kopien) zu senden. aus den oben genannten 
gründen empfehlen wir ihnen den ausgefüllten garantieschein beizufügen. senden sie das Produkt in einer festen verpackung.
(wir empfehlen eine dem Produkt angepasste originalverpackung) um mögliche transportschäden zu vermeiden.
8.reklamation machen sie bei den verkäufern geltend, bei denen sie das Produkt oder das werkzeug beschaffen haben.
9.Die garantiezeit verlängert sich um die zeit, in der sich das Produkt oder das werkzeug im garantieservice befinden.
10.wenn ein servicetechniker die reklamation des beanstandeten Produkts prüft und stellt fest, dass der Defekt durch eine falsche verwendung 
des Produkts verursacht wurde und der anspruch daher zurückgewiesen wird, erfolgt die reparatur auf kosten des Eigentümers des Produkts nur 
auf anfrage.
11.Die gesellschaft wetra-Xt, čr s.r.o. bietet den kunden die Möglichkeit der garantieverlängerung bis auf 36 Monate. Um diese verlängerte 
garantie über den rahmen der gesetzlichen garantiezeit (24 Monate) zu beanspruchen, sind folgende bedingungen zu erfüllen:
a)lassen sie ein funktionsfähiges Produkt vor dem ablauf der gesetzlichen gewährleistungsfrist bei einem autorisierten service unentgeltlich 
überprüfen.
Ein voll funktionsfähiges Produkt muss zwischen 21 Monaten und 24 Monaten ab kaufdatum an das servicecenter geliefert werden.
b)zu dieser kostenlosen garantieprüfung zwecks verlängerung der garantiezeit ist der kunde verpflichtet das vom verkäufer bestätigte original 
dieses garantiescheins nachzuweisen. Der garantieschein muss das kaufdatum des Produkts, die typenbezeichnung und die seriennummer des 
Produkts deutlich beinhalten. gleichzeitig mit dem garantieschein ist ein original der Quittung über den warenkauf zu belegen. 
c)Ein voll funktionsfähiges Produkt muss in einem sauberen und vollständigen zustand zur servicekontrolle geliefert werden, d. h. einschließlich aller 
komponenten und zubehörteile.
d)nach der servicekontrolle wird dem kunden im garantieschein den anspruch auf eine einjährige kostenlose garantieverlängerung bestätigt.
e)Den transport vom service zum kunden wird der hersteller auf kosten des kunden organisieren
 

     

Produkt:

Typ: Seriennummer:

Stempel und Unterschrift: Verkaufsdatum:

Aufzeichnungen des Services:

 
Wir empfehlen bei Beanspruchung der Reklamation einen Beleg über den Produktkauf oder den 
Garantieschein vorzulegen.
Hergestellt für Wetra group in PRC.

Sammelstelle für den Service nach Ablauf der Garantiezeit: 
Wetra - XT, Werkzeugservice ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4
796 01 Jeseník                  
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ZÁRUČNÍ  LIST - hR

jamstveni uvjeti
1. na navedeni proizvod marke asist, tvrtka wetra – Xt, čr s. r. o. pruža jamstvo od 24 mjeseca od datuma prodaje. jamstvo od 24 
mjeseca se ne odnosi na opremu oštećenu habanjem ili neispravnim rukovanjem u suprotnosti s uputama za uporabu. vijek trajanja 
baterije je 6 mjeseci od datuma prodaje.
2. ovo jamstvo uključuje besplatni popravak ili izmjenu pokvarenih - oštećenih dijelova.
3. s obzirom da su alati asist namijenjeni samo za kućnu ili hobi uporabu, proizvođač i uvoznik ne preporučaju koristiti ovaj alat pod 
posebno teškim uvjetima te za djelatnost poslovanja.
4. jamstvo se ne može primijeniti na štete i kvarove uzrokovane uslijed neprofesionalnog rukovanja, pretjeranog opterećenja, primjenom 
neispravne dodatne opreme, mehaničkim oštećenjem, rukovanjem neovlaštene osobe i normalnim trošenjem. jamstvo se također ne 
odnosi na oštećenja zbog neke druge primjene proizvoda nego za koju je isti namijenjen.
5. Uvoznik kao ni prodavač ne odgovaraju za štete uzrokovane uslijed neprofesionalnog rukovanja ili rada s ovim proizvodom.
6. U slučaju primjene reklamacije preporučamo predočiti račun o kupnji, kojim kupac dokazuje da je proizvod kupio i na kojem je 
naznačeno: datum prodaje, tipska oznaka proizvoda, serijski broj, pečat prodavaonice i potpis prodavača. kako bi se reklamacija što je 
moguće prije riješila i jednostavnije identifikacije proizvoda, preporučamo popuniti jamstveni list koji je u sastavu prateće dokumentacije.
7. Preporučamo vam da alat koji šaljete na popravak tijekom jamstva dostavite zajedno s računom o kupnji proizvoda (eventualno kopiju). 
zbog gore navedenih razloga preporučamo priložiti popunjeni jamstveni list. Proizvod šaljite čvrstom pakiranju (preporučamo izvorno 
pakiranje prilagođeno izravno za proizvod), tako će se spriječiti eventualno oštećenje tijekom transporta.
8. reklamaciju primijenite kod prodavača od kojih ste proizvod ili alat kupili.
9. jamstveni rok se produljuje za razdoblje tijekom kojega su proizvod ili alat bili na jamstvenom popravku.
10. ako servisni tehničar tijekom kontrole proizvoda koji reklamirate utvrdi da je kvar uzrokovan uslijed nepravilne uporabe proizvoda te 
ukoliko reklamacija neće biti prihvaćena, popravak će se izvršiti na trošak vlasnika proizvoda jedino ako će isti to zahtijevati.

11. tvrtka wEtra-Xt, čr s.r.o. svojim kupcima nudi mogućnost produljenja jamstva čak na 36 mjeseci. za dobivanje produljenja jamstva 
iznad okvira zakonskog jamstvenog roka (24 mjeseca) moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) Prije isteka zakonskog jamstvenog roka funkcionalan proizvod dopremite  besplatno pregledati u ovlaštenom servisu.
Potpuno funkcionalan proizvod potrebno je dopremiti u ovlašteni servis u razdoblju od 21 mjeseci do 24 mjeseca od datuma kupnje 
proizvoda.
b) za ovaj besplatan jamstveni pregled u svrsi produljenja jamstvenog roka kupac je obvezan predočiti original ovog jamstvenog lista 
potvrđenog od strane prodavača. U jamstvenom listu čitljivo mora biti naveden datum kupnje proizvoda, tipska oznaka i serijski broj 
proizvoda. istodobno sa jamstvenim listom potrebno je predočiti original potvrde o kupnji robe.
c) Potpuno funkcionalan proizvod potrebno je dopremiti u servis na pregled u čistom i cjelovitom stanju, uključujući sve dijelove i opremu.
d) Poslije servisnog pregleda kupac će u jamstveni list dobiti potvrdu da ima pravo na besplatno produljenje jamstva za jednu godinu.
e) Prijevoz iz servisa kupcu osigurava proizvođač na troškove kupca. 

     

Proizvod:

Tip: Serijski broj:

Pečat i potpis: Datum prodaje

Zapisi sa popravka:

 
Za potrebe primjene reklamacije preporučamo predočiti dokaz o kupnji proizvoda ili 
eventualno jamstveni list.
Proizvedeno za Wetra group u PRC.

Sabirni mjesto servisa poslije isteka jamstva:
Wetra - XT, servis alata ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník ,CZ                 



wetra-xt.com i asist.cz


