
 

 

Překlad návodu 

 

NÁVOD K OBSLUZE 
Topení do auta s ventilátorem 12V 

Typ: G80450, Model: KJ1115 

 
Vyrobeno pro 

F.H. GEKO 

Kietlin, ul. Spacerowa 3 

97-500 Radomsko, Polsko 

www.geko.pl 

 

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se 

se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, 

které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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  Návod k obsluze 
 

 

 
 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze 

ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. 

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci. 
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  Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Výkon: 150 W 

Napájení: 12 V ze zásuvky autozapalovače 

Nastavení vzduchu: TEPLÝ / STUDENÝ 

Možnost nastavení: VRCHNÍ / SPODNÍ  

Možnost otáčení: VLEVO / VPRAVO 
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  Návod k obsluze 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze! 

Uchovejte ho pro budoucí použití. 

● Zařízení může být používáno pouze určitým způsobem v souladu s tímto návodem. 

● Jiné použití může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. 

● Odstraňte obal a zkontrolujte, zda zařízení není poškozené. Máte-li jakékoliv dotazy, 

kontaktujte distributora. 

● Obal uchovávejte mimo dosah dětí. 

● Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí na typovém štítku. 

● Dávejte pozor, pokud je zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti. 

● Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel - nebezpečí požáru. 

● Nikdy netahejte za kabel za účelem vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. 

● Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení - nebezpečí požáru nebo poškození zařízení. 

Nikdy neblokujte otvory zařízení - nebezpečí požáru. Neumisťujte zařízení na měkké podloží, 

které by mohlo blokovat otvory. 

● Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. 

● Během provozu se zařízení zahřívá. Nedotýkejte se horkých částí - nebezpečí popálení. Vždy 

používejte úchyt k přenášení topení. 

● Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v blízkosti hořlavých 

kapalin, plynů nebo prachu. 

● Zařízení nepoužívejte ve vlhkých místnostech. 

● Zařízení nepoužívejte venku. 

● Nezakrývejte zařízení, může dojít k přehřátí. 

● Pokud je kabel poškozen, nechte ho vyměnit v autorizovaném servisu nebo oprávněnou 

osobou. Tím se vyhnete nebezpečí. 

● Zařízení není určené pro použití osobami (dětmi nebo dospělými) s jakoukoliv formou 

dysfunkce, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud neobdržely pokyny k obsluze zařízení 

od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. 

● Děti by měly být pod dohledem a neměly by si se zařízením hrát. 

● Během instalace postupujte podle pokynů výrobce vozidla. 

 

MONTÁŽ 

Umístěte zařízení tak, aby nepředstavovalo nebezpečí v případě srážky nebo náhlého brzdění. Topení 

do auta je navrženo tak, aby bylo připevněno pomocí dodaného úchytu k podlaze nebo boční stěně. 

Je důležité nechat 33 cm volného místa před a nad topením, což zajistí optimální proudění vzduchu. 

- Pokud je topení umístěno na podlaze, nemontujte úchyt. 

- Přišroubujte úchyt pomocí dodaných šroubů. Zavěste topení na úchytu. 

- Úchyt umožňuje montáž v úhlu 90o a 45°. 

Při montáži topení do auta zkontrolujte předpisy a požadavky platné pro vaše vozidlo. Veškeré 

montážní práce v automobilu musí být prováděny profesionálně a s použitím materiálů a výrobků 

určených pro montáž do automobilu. Umístění topení konzultujte s odborníkem, aby nebylo 

překážkou např. pro airbag nebo jiné vybavení vozidla.  
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  Návod k obsluze 

 

 

ÚDRŽBA 

 

● Nikdy neblokujte otvory zařízení - nebezpečí požáru. Neumisťujte zařízení na měkké podloží, 

které může blokovat otvory. 

● Vždy se ujistěte, že otvory pro vstup a výstup vzduchu jsou čisté a bez prachu. 

● Před čištěním odpojte zařízení od zdroje napájení. 

● Vnější stranu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla 

ani abrazivní čisticí prostředky k čištění zařízení. 

● Pokud nebylo zařízení delší dobu používáno, můžete cítit mírný zápach spáleniny. Toto je 

normální jev způsobený nahromaděním prachu na topném tělese uvnitř zařízení.  
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Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 16 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko 

s plnou odpovědnosti prohlašuje, že: 

 

Topení do auta s ventilátorem 12V 
Typ: G80450, Model: KJ1115 

 

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady: 

 

2004/108/EC ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

elektromagnetické kompatibility, kterou se ruší směrnice 89/336/EHS  

a norem EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55022:2006+A1:2007, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení 

typu ES č. CNBB110425-01411-E ze dne 27. 4. 2011 

vydaného společnosti Centre of Testing Service Co., Ltd. 

Building F, Dachuang Industrial Park, N. 379, Zhongshan Dadao, Guangzhou, Čína. 

Identifikační číslo notifikovaného subjektu: 0197 

 

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn 

nebo přestavěn bez souhlasu výrobce. 

 

Za přípravu technické dokumentace odpovídá: 

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko. 

 

 

 

 

Kietlin, 7. 11. 2016     Mgr. Grzegorz Kowalczyk 

Místo a datum vystavení    Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby 
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F .H. GEKO 
97-500 Radomsko 
ul. Spacerowa 3, Kietlin, Polsko 
http: www.geko.pl  
e-mail: serwis@geko.pl 

Záruční list 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

Datum a podpis.    ………………………………………………... 

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 
a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 
údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 
(např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 
budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.  
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 
Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 
do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 
nelze uznat jako záruční vady! 
Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 
prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 
v záruce uznány. 


