EXIHAND spol. s r.o.

El. krbová kamna
FYL-2000

ZÁRUČNÍ LIST
číslo
Výrobce

DAVOLINE

Datum vyskladnění
Záruční doba

24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA
Název výrobku

El. krbová kamna

Typ

FYL-2000

Výrobní číslo
Datum prodeje

razítko - podpis

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH
Do opravy
předáno dne

Opraveno
dne

Předmět
opravy

Podpis

DAVOLINE
NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ
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Vážený spotřebiteli,

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším přáním, aby
Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je nutno dodržovat
určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval přiložený
návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm uvedených.

1.
2.
3.

4.

5.

Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje
konečnému spotřebiteli.
Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného
materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
- při dopravě
- mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče)
- nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem
k obsluze
- nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
- připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na
spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci
- zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby
- nedostatečným a chybným ošetřováním
Záruka zcela zaniká:
- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
- při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než
autorizovaným servisem
Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list
s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem
prodejce doplněný popisem vady.

!!! DŮLEŽITÉ !!!
Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než
výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož
jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO
Informace o výrobcích najdete také na našich internetových stránkách:
www.exihand.cz .
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Záruční opravy zajišťuje firma:
EXIHAND, spol. s r.o.
Zábrdovická 12
615 00 BRNO
tel./fax : +420 545 213 738, 740
e-mail: info@exihand.cz
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POUŽITÍ KAMEN

DŮLEŽITÉ INFORMACE

El. kamna připojíte k el. síti zasunutím vidlice přívodní šňůry do el. zásuvky.
Kamna zapnete vypínačem (D) a přepínači výkonu (B) a (C) nastavíte požadovaný výkon
elektrických kamen 1000W nebo 2000W.
Efekt plamene ovládáte vypínačem efektu plamene (D).
Kamna celkově vypnete vypínačem (D) a po vypnutí přístroj vždy odpojte od el.sítě
vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Aby si Vaše el. kamna zachovala pěkný vzhled a dlouho Vám spolehlivě sloužila,
pečujte o jejich čistotu.
Při čištění a údržbě dodržujte tyto zásady:
1.
2.

Před čištěním kamna vždy odpojte od elektrické sítě vytažením vidlice přívodní
šňůry ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
El. části kamen můžete pouze otřít suchou případně vlhkou houbu nebo
utěrku.

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obal výrobku i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, z kterých jsou
tyto části obalu vyrobeny. Podle těchto symbolů je možné části obalu roztřídit a
odevzdat ve sběrných střediscích k opětovnému využití (recyklaci).
Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!
El. kamna po ukončení své životnosti předejte k likvidaci ve sběrných/recyklačních
střediscích k tomu určených. Na adresu nejbližšího sběrného/recyklačního střediska se
informujte u vašeho elektro prodejce nebo na obecním úřadě.

 Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku el. kamen odpovídá napětí ve Vaší
elektrické síti.
 El. kamna jsou určena pouze pro použití v domácnosti, k ohřátí či ochlazení vzduchu
v uzavřených vnitřních prostorech s výjimkou prostor jako koupelny, prádelny, kde
pro použití tohoto přístroje platí zvláštní předpisy.
 Při provozu el. kamen nesmí být zakryty otvory přívodu a výstupu vzduchu. Pozor na
možné nasátí a ucpání otvorů přívodu vzduchu cizími tělesy.
 El. kamna musí být umístěna na pevném a suchém podkladě ve vzdálenosti alespoň
0,5 m od hořlavých látek, nesmí být vystavena vlhkému a chemicky agresivnímu
prostředí.
 Přístroj neumisťujte blízko jakéhokoli tepelného zdroje.
 Nikdy nenechávejte přístroj v chodu bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor
v přítomnosti dětí, dbejte, aby si s přístrojem nehrály.
 Přístroj nesmí být obsluhován dětmi ani osobami se sníženou psychickou,
senzorickou nebo mentální schopností, nebo osobami dostatečně neobeznámenými
s obsluhou přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich
bezpečnost.
 Při vypínání vždy nejprve přístroj vypněte přepínače výkonu (B) a (C) - a teprve poté
jej můžete odpojit od el.sítě vytažením síťové zástrčky ze zásuvky.
 Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat horkých
předmětů.

Distributor:
EXIHAND spol. s r.o.
Zábrdovická 12
615 00 BRNO
tel/fax: +420 545 213 738, 740
e-mail : info@exihand.cz

 Neprovozujte přístroj s viditelně poškozeným kabelem.
 Zjištěné závady na elektrických částech přístroje neopravujte sami. Tuto opravu
svěřte odbornému servisu.
 Neobsluhujte přístroj mokrýma rukama.
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TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí:
230 V/ 50 Hz
Příkon grilu:
1000/2000W
Vhodné pro vytápění prostoru až 50 m²
Pojistka proti přehřátí
Rozměry:
670 x 570 x 270 mm
Povrch:
broušený nerez

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím el. kamna zkontrolujte, zda nejsou poškozena. Dále je
třeba odstranit zbytky konzervačních látek z výroby. Kamna zapněte vypínačem
(D), přepínači výkonu (B) a (C) nastavte na maximání výkon a ponechejte
v provozu 5 – 10 minut.
Při tomto zahřátí se může vyvinout slabý dým, který není na závadu.

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJE
(A) Tepelný průduch
(B) Přepínač výkonu (1000W)
(C) Přepínač výkonu (1000W)
(D) Vypínač efektu plamene
(E) Otvor pro nasávání vzduchu
(F) Dekorativní prvek
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