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Teplovzdušný ventilátor do zásuvky s 
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POPIS PRODUKTU  
A- Tlačitko Zapnout/Vypnout  
B-Digitální displej  
C-Tlačitko MENU   
D- Tlačitko „+“  
E- Tlacitko „-“ 
F-Zástrčka 
G- Tlačítko otáčení  
H-Dálkové ovládání 
I- Tlačítko rychlosti ventilátoru 
J- Tlačítko časovače 
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a 
uschovejte jej pro budoucí použití. 
- Společnost JOCCA je odpovědná pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno 
v této příručce. 
-Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, zařízení 
nepoužívejte a přejděte do JOCCA, protože záruka se vztahuje na všechny výrobní vady. 
- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte 
zařízení vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. 
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem 
nebo jsou vhodným a bezpečným způsobem poučeny o používání spotřebiče a rozumí 
související nebezpečí. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud je provádí 
dítě od 8 let, musí být pod dozorem. 
-Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. 
-Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda je zástrčka v bezvadném stavu. 
Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na spotřebiči platí pro vaši elektrickou instalaci. 
- Pokud je zástrčka poškozená, nepoužívejte spotřebič nebo se pokuste zástrčku vyměnit sami. 
Kontaktujte zákaznický servis, kde vám jej správně vymění. - Neponořujte spotřebič ani žádnou 
jeho část do vody nebo jiné kapaliny. 
- Nepřipojujte spotřebič mokrýma rukama nebo bosýma nohama. 
-Nikdy nedávejte prsty ani nic jiného do ochranné mřížky nebo do větracích otvorů. Nevkládejte 
žádné předměty, které by mohly překážet nebo rozbít spotřebič. 
- Nedotýkejte se zařízení, když je v provozu, protože by mohlo dojít k popálení. 
- Chcete-li spotřebič odpojit od sítě, nejprve přepněte hlavní vypínač (A) do polohy vypnuto a 
teprve poté odpojte spotřebič od sítě. 
-Pokud váš spotřebič spadl nebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej 
nepokoušejte opravit. Kontaktujte oddělení zákaznických služeb.  
- Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a 
příslušenství JOCCA. 
-Nepoužívejte prosím spotřebič ve vaně nebo sprše nebo v místnostech s vlhkou atmosférou, 
ani v místech blízko vody, jako například nad vanou nebo umyvadly plnými vody, sprchou nebo 
bazénem. 
-Nepoužívejte prosím spotřebič jako zdroj ohřevu nebo pro sušení. Spotřebič by se neměl 
používat k sušení oděvů. 
 
-UPOZORNĚNÍ: RIZIKO VOLNĚ UCHOVÁVEJTE HOŘLAVÝ MATERIÁL, JAKO JE NÁBYTEK, 
PAPÍRY, utěrky A ZÁCLONY MINIMÁLNĚ 3 STOPY/0,9 m OD PŘEDNÍ ČÁSTI OHŘÍVAČE A MIMO 
BOKY A ZADU. NEZAKRÝVEJTE  
- Nad a kolem spotřebiče ponechejte dostatečný prostor, aby vzduch mohl správně cirkulovat. 
- Zkontrolujte, zda nejsou ucpané větrací otvory a ochranná mřížka. Za žádných okolností 
spotřebič nezakrývejte. Mohlo by se to vznítit. 
- Nedovolte, aby se spotřebič během používání dostal do kontaktu se závěsy, tapetami, 
utěrkami nebo jinými hořlavými materiály. 
-Pokud spotřebič nepoužíváte, před čištěním a/nebo pokud nepracuje správně, odpojte jej od 
elektrické sítě.  



- Spotřebič nikdy nepřipojujte k časovači, programátoru nebo jinému zařízení, které 
automaticky připojuje spotřebič, protože v případě zakrytí nebo nesprávného umístění topného 
zařízení hrozí nebezpečí požáru. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
- Při prvním použití tento spotřebič vydává „nový“ zápach, zkuste vyvětrat atmosféru, abyste 
tento zápach odstranili. 

- Zapojte spotřebič do elektrické sítě, umístěte spotřebič do požadované polohy. Použijte 
tlačítko otáčení zástrčky (G). Pak stiskněte tlačítko vypínače (A) pro zapnutí spotřebiče. 
- Zvolte požadovanou teplotu, stiskněte tlačítko 
„+“ (D) a „-“ (E). Teplotu lze volit od 15oC-32oC. 
- Vyberte požadovanou rychlost ventilátoru, proveďte to stisknutím tlačítka MENU (C), dokud 
se na obrazovce nezobrazí „HH“ nebo „LL“, poté stisknutím tlačítka „+“ nastavte vysokou 
rychlost „HH“ nebo tlačítkem „-“ nastavte nízkou rychlost „LL“. Rychlost ventilátoru můžete 
zvolit také pomocí dálkového ovládání, stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru a upravte rychlost 
pomocí tlačítka „+“ nebo „-“. 
- Po ukončení používání spotřebiče přepněte vypínač do polohy vypnuto a poté spotřebič 
odpojte od sítě. 
- Toto zařízení bude zcela odpojeno pouze tehdy, pokud bude odpojeno od sítě. 
-Doporučujeme odpojit spotřebič ze sítě, kdykoli jej ukončíte. 
  
• OTOČENÍ ZÁSTRČKY 
-Zástrčku lze otočit o 180, aby se snadno přizpůsobila jakékoli síti. 
- Držte stisknuté tlačítko otáčení zástrčky (G) a jemně otáčejte, zasuňte zástrčku do požadované 
polohy, zastavte a stiskněte tlačítko otáčení zástrčky (H) pro zablokování zvolené polohy. 
 
•NASTAVENÍ ČASOVAČE 
- Stiskněte tlačítko MENU (C), dokud se na obrazovce nezobrazí libovolné číslo, poté stiskněte 
tlačítko „-“ pro snížení nebo tlačítko „+“ pro zvýšení časovače. Časovač lze nastavit od 1 do 12 
hodin. 
-Časovač můžete také upravit pomocí dálkového ovladače, když je spotřebič připojen a 
používán, stiskněte tlačítko časovače (I) a vyberte počet hodin, po které chcete nechat výrobek 
běžet. 
-Když se na digitálním displeji zobrazí požadovaný počet hodin, zastavte se a stiskněte tlačítko 
časovače (I). Hodiny budou vybrány. 
-Chcete-li časovač zrušit, spotřebič úplně odpojte. 
 
ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení. 
-Před čištěním nechejte spotřebič vychladnout.  
-Veškerý prach, který se nahromadil na výstupech vzduchu, pravidelně čistěte vysavačem. 
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit. 
Jednoduše očistěte povrch vlhkým hadříkem. 
- Uložte spotřebič na bezpečném místě. 
 
TECHNICKÁ DATA 
220-240V ~ 50/60Hz 600W 15oC-32oC 
Toto zařízení vyhovuje bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnic 2014/35/EU o 
nízkonapěťových zařízeních a 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě. 
   



SMĚRNICE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2002/96/ES Tento výrobek byl navržen a vyroben 
z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít. Když u 
produktu uvidíte symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že produkt odpovídá 
evropské směrnici 2002/96/EC. Získejte informace o místním systému recyklace elektrických a 
elektronických produktů. Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité výrobky tak, že je 
vyhazujete do normálních popelnic doma. Správná recyklace vašeho použitého produktu 
pomůže vyhnout se negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. 
 
RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Obal 
Materiály použité na balení tohoto produktu jsou odevzdávány v systému sběru, 
třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít 
odpadkové koše nebo jiná recyklační zařízení vhodná pro každý typ materiálu. 
Elektrický a elektronický výrobek 
Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek na konci jeho životnosti 

zlikvidovat, musíte jej odevzdat do sběrny odpadu autorizovaného pro selektivní sběr odpadu z 
elektronických a elektrických zařízení (WEEE). Tento produkt neobsahuje koncentrace látek 
považovaných za škodlivé pro životní prostředí. 


