
Keramické topidlo Carbest Ivalo 

Popis: 

Elektrický topný ventilátor Ivalo se vyznačuje novým, elegantním a promyšleným designem. Zařízení 

je bezpečné a spolehlivé. Jako topný článek se používá moderní keramický materiál PTC. Účinnost je 

obzvláště vysoká, teplota rychle stoupá, teplo se uvolňuje rovnoměrně a zajišťuje příjemné klima. Je 

vhodné pro interiéry, např. ložnice, pracovní místnosti a vstupní prostory. 

 

Součásti: 

1. Termostat 

2. Hlavní vypínač 

3. Oscilační spínač 

4. Obal 

5. Ochranný kryt 

 

 

Bezpečnostní instrukce 

1. Před prvním použitím si bezpodmínečně přečtěte návod k použití. 

2. Ohřívač ventilátoru je navržen pro napětí 220 ~ 240V. Topení ventilátoru by nemělo být součásně 

zapojeno do stejné zásuvky s jinými zařízeními. Zásuvka musí být vhodná pro intenzitu proudu 

alespoň 10 A. Nikdy neinstalujte delší kabel sami! 

3. Nepoužívejte topení ventilátoru přímo vedle zásuvky. 

4. Nepoužívejte topení ventilátoru, pokud je poškozen kabel, zástrčka nebo kryt! 

5. Pokud je topení ventilátoru bez dozoru nebo není delší dobu používáno, měla by být zástrčka 

odpojena. 

6. Nezakrývejte ventilátor topení. Nenechávejte topení ventilátoru bez dozoru, nebo když spí lidé 

v místnosti pracovat v blízkosti postele. Hrozí nebezpečí požáru! 

7. Topení ventilátoru se během provozu velmi zahřívá. Hrozí nebezpečí popálení. Zejména děti a 

starší lidé mohou být ohroženi. 

8. Topení ventilátoru by mělo být provozováno a skladováno tak, aby bylo mimo dosah dětí. 

9. Před čištěním, přepravou atd. je vždy nutné vytáhnout zástrčku a zařízení musí úplně vychladnout. 

10. Nepřepínejte spínač do polohy „I“ nebo „II“, pokud motor ventilátoru zjevně nefunguje správně. 

11. Nedotýkejte se ohřívače mokrýma rukama! (spínač, zástrčka, zásuvka.) Hrozí nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem! 



12. Nikdy nepoužívejte topení s ventilátorem v koupelně nebo v blízkosti bazénu! 

13. Nikdy neotvírejte ani neopravujte topení ventilátoru sami! Pokud máte nějaké problémy, 

kontaktujte zákaznický servis. 

Ovládání topného ventilátoru  

Připojte topný ventilátoru k síti, nastavte termostat do polohy „+“ a poté do pozice „*“. Ohřívač 

ventilátoru vytváří chladný tah. Dále přepněte přepínač do polohy „I“; ohřívač ventilátoru se nyní 

ohřívá na nízkou úroveň. Nakonec lze spínač nastavit do polohy „II“; ohřívač ventilátoru poté běží na 

maximum. 

Na horní straně ohřívače je také přepínač, který aktivuje funkci oscilace, pokud je zapnutý, skříň se 

otáčí tam a zpět pod úhlem 90°. Pro vypnutí je spínač vždy nejprve nastaven do polohy „*“. Topení 

ventilátoru by mělo běžet jako první na této úrovni po dobu 3 minut. Teprve potom by měl být spínač 

v poloze „o“ a topení ventilátoru vypnuto. 

Péče o zařízení 

Před všemi pracemi musí být zástrčka odpojena a zařízení musí nejprve vychladnout! Topný 

ventilátor musí být chráněn před vodou! Přístroj nikdy nemyjte vodou ani neponořujte do vody! 

Protiprachový kryt na zadní straně lze kvůli čištění sejmout. Poté znovu správně připojte! Prach uvnitř 

skříně lze odsát vysavačem nebo opatrně seškrábnout. Použijte vysavač se špičatou tryskou. 

Nepoškoďte žádné části topení ventilátoru! Po otření vlhkým hadříkem nechejte topení před dalším 

použitím důkladně oschnout!  

 

Technické specifikace: 

Model: IVALO 811522  

Jmenovité napětí: 220-240 VAC 

Frekvence: 50 Hz  

Topný výkon: 1500 W 


