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(SK) HALOGÉNOVÝ OHRIEVAČ STREND PRO 

(EN) HALOGEN HEATER STREND PRO  
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NÁVOD NA POUŽTIE 

INSTRUCTION MANUAL 
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TECHNICKÉ PARAMETRE: 

  

TEPELNÝ VÝKON 

 

NAPÄTIE / FREKVENCIA 

  

DĹŽKA NAPÁJACIEHO KÁBLA 

 

OSCILAČNÝ UHOL 

400 W / 800 W / 1200 W 230 V / 50 Hz 1,4 m 90 º 
 
VYSVETLIVKY SYMBOLOV: 

 

Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa 

obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia. 

 
Trieda ochrany I. 

 
Trieda ochrany IPX0. 

 
Pred použitím si prečítajte návod na použitie. 

 
Pri vykonávaní opráv stroj nesmie byť zapojený do elektrickej zásuvky. 

 

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 

Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho príslušenstvo je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek 

poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na 

odborný servis! 

 

Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia 

zhody týchto smerníc. 

 

Varovanie: Nezakrývajte ohrievač, mohlo by dôjsť k prehriatiu.  

 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

- Vybaľte zariadenie z obalu a uistite sa či nie je poškodené. V prípade poškodenia zariadenie nepoužívajte 

a kontaktujte predajcu. Nenechávajte časti obalu v dosahu deti. 

- Pred pripojením ohrievača k zdroju elektrickej energie sa uistite či napätie vo vašej elektrickej zásuvke 

zodpovedá údajom na štítku zariadenia a že je zásuvka uzemnená.  

- Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Konkrétne v tomto prípade je to ohrievač pre domáce 

použitie. Akékoľvek iné použitie je považované za prípad nesprávneho použitia a mohlo by to byť 

nebezpečné.  

- Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenie spôsobené týmto nesprávným 

používaním.  

- Používanie elektrických zariadení si vyžaduje znalosť niektorých základných pravidiel ako sú:  

- Nikdy sa nedotýkajte zariadenia mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami. 

- Zariadenie nevystavujte nepriaznivému vplyvu počasia (dážď, slnečné žiarenie, atď.) 

- Vždy umiestnite ohrievač na rovný a stabilný povrch.  

- Pred vykonávaním akýchkoľvek servisných prác alebo jeho čistením ho odpojte od zdroja elektrickej energie.  

- Keď zariadenie nepoužívate odpojte ho od zdroja elektrickej energie. Zabezpečte tie časti zariadenia, ktoré 

by mohli byť nebezpečné pre deti.  

- Nepoužívajte halogénový ohrievač v blízkosti sprchy, vane, bazénov a podobne. 

- Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla ak sú horúce. 



SK  
 

 

 

- Správne fungovanie ohrievača je zabezpečené ak je ohrievač umiestnení vo zvislej polohe. Ohrievač 

neumiestňujte do blízkosti nábytku, záclon, regálov atď.  

- Nepoužívajte ohrievač v blízkosti horľavých kvapalín a látok.  

- Ohrievač neumiestňujte priamo pred elektrickú zásuvku. 

- Nezakrývajte zariadenie, hrozí nebezpečenstvo prehriatia. 

- V prípade že je napájací kábel poškodený , musí ho vymeniť výrobca, jeho servisná služba, alebo podobne 

kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. 

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými 

alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne nedostatkom skúsenosti a znalosti, pokiaľ to nevykonávajú pod 

dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich 

bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa so zariadením nebudú hrať.  

- Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.  

- Nepoškodzujte ani nestáčajte napájacie káble.  

- Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho aby ste zabránili jeho poškodeniu. V prípade potreby opravy 

kontaktujte výrobcu alebo servisné stredisko.  

- Nepoužívajte toto zariadenie s časovým spínačom, systémom diaľkového ovládania alebo akoukoľvek inou 

súčasťou, ktorá by automaticky vypínala a zapínala zariadenie. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru 

v prípade, že je zariadenie zakryté alebo nesprávne umiestnené 

 

ČASTI VÝROBKU                   

1) Telo ohrievača 

2) Základňa 

3) Skrutka (2ks) 

4) Tlačidlo automatického systému vypnutia 

5) Napájací kábel 

 

 

MONTÁŽ 

Spojte základňu a telo ohrievač a dokopy podľa nasledujúceho postupu:  

Odskrutkujte skrutky umiestnene na spodnej časti ohrievača. Pretiahnite napájací kábel cez otvor v strede 

základne, tak aby zapadol do špeciálneho výrezu v základni. Pripevnite pomocou predtým vyskrutkovaných 

skrutiek základňu k telu ohrievača.  

 

PREVÁDZKA 

Pripojte ohrievač k zdroju elektrickej energie. Uistite sa, že elektrická zásuvka je chránená aspoň 10A ističom.  

 

Vyberte požadovanú rýchlosť pomocou prepínačov. Zatlačením prepínača „TURN“ umožníte výhrevnému 

telesu otáčať sa. Opätovným zatlačením prepínača otáčanie zrušíte. 

 

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA 

Ohrievač je vybavený systémom automatického vypnutia, ktorý zariadenie v prípade prevrhnutia 

automatický vypne.  
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ÚDRŽBA 

Toto zariadenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Pred čistením alebo údržbou prístroja ho vždy odpojte 

od zdroja elektrickej energie a nechajte úplne vychladnúť. Povrch prístroja vyčistite jemnou suchou 

handričkou. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte vodu, čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín 

alebo riedidlá.  

 

Na konci svojej životnosti sa tento produkt nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, 

alebo do bežného odpadu. Produkt vyhadzujte do miest na to určených pre recykláciu 

elektrických a elektronických zariadení, alebo vráťte dodávateľovi na likvidáciu. Pomáhate 

tým potenciálnej nesprávnej likvidácii, škodeniu životného prostredia a ľudskému zdraviu. 

Prispeje to k recyklácii a iným formám opätovného využívania elektrických a elektronických 

zariadení. Informácie o zberných miestach získate na kompetentnom úrade. 

 

 

 

 

 



ES VYHLÁSENIE O ZHODE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

vydané/issued by

Firma/Company: S L O V A K I A  T R E N D  E X P O R T - I M P O R T ,  s . r . o .
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené
vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/ hereby declares that
this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Halogenovy ohrievač / Halogen heater STREND PRO, AC 220-240V, 50Hz, Class I,
Model HH04 (BW607), 1200 W

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following
standards:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3-2013
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 62233:2008

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance):
2014/30/EU – EMC
2014/35/EU - LVD
EN 2011/65/EC – RoHS

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu /EC declaration of conformity issued on the basis of certificate:
LVD No. NST/CW
EMC No. RFX-13AP0228HTSPB, LCIE China

Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and
test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o,
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou CE: 17

Sobrance 18.5.2017
......................................................................................

Dátum a miesto vydania vyhlásenia meno, priezvisko a podpis,pečiatka výrobcu /dovozcu
Ing. Slavomír Čižmár, obchodný riaditeľ



 

Záručný list/Warranty 

 

Poskytnutá záručná doba  

(v rokoch): 

 

  

Výrobok: Výrobca: 

Typ: Podpis a pečiatka predajcu: 

Výrobné číslo:  

Modelové číslo:  

Dátum predaja:  

  

Meno zákazníka (názov firmy): Adresa zákazníka (sídlo firmy): 

  

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, 

že mu bolo zariadenie predvedené 

a vysvetlené, že bol oboznámený 

s návodom na obsluhu, nasadením 

a užívaním stroja a že mu zariadenie 

bolo vydané kompletné. 

Podpis zákazníka: 

 

 

 

  



Záznamy o reklamáciách – záručných opravách 

Dátum 

prijatia 

reklamácie: 

Dátum 

ukončenia 

reklamácie: 

Evidenčné 

číslo 

reklamácie: 

Podpis prevedenej 

záručnej opravy  

(Záznam o neoprávnenej 

reklamácie) 

Pečiatka 

servisného 

technika: 

      

      

      

      

      

      

Záznamy o servisných prehliadkach 

Dátum servisnej 

prehliadky: 

Meno servisného 

technika: 

Pečiatka a podpis 

servisného technika: 

   

   

   

   

   

   

 



Podmienky záruky 

1. Dodávateľ poskytuje na tento výrobok záručnú dobu uvedenú v tomto záručnom liste za podmienok dodržania spôsobu používania a skladovania 

výrobku v súlade s platnými podmienkami a normami, ako i návodom na obsluhu. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja. 

2. Predĺžená záručná doba 5 rokov sa poskytuje na výrobok za podmienok, že tento výrobok je dodávateľom označený v zozname výrobkov s predĺženou 

zárukou, konečným zákazníkom je spotrebiteľ a výrobok nebude používaný na komerčné nasadenie. Predĺžená záruka je podmienená pravidelnými 

servisnými prehliadkami v autorizovaných servisných strediskách dodávateľa.  

3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a je o tom uvedený záznam v zozname o záručných opravách tohto 

záručného listu. Právo na záručnú opravu si spotrebiteľ môže uplatniť v niektorom autorizovanom servisnom stredisku, podľa priloženého zoznamu „A“ 

servisných stredísk. Servisné strediská „B“ prevádzajú záručné opravy len na výrobky, ktoré boli predané v ich prevádzkach. Zoznam servisných stredísk 

je pravidelne aktualizovaný u predajcov a na stránke dovozu: www.strendpro.sk. 

4. Servisné stredisko je povinné zabezpečiť záručnú opravu v zákonom stanovenej lehote. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie začína 

plynúť nasledujúcim dňom po dátume prijatia reklamácie v servisnom stredisku. 

5. Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o poruchy, ktoré boli spôsobené používaním výrobku v rozpore s ustanoveniami uvedenými 

v návode na obsluhu, nesprávnou manipuláciou, mechanickým poškodením, bežným mechanickým opotrebením dielov spôsobeným prevádzkou stroja, 

vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávneným zásahom do výrobku, poruchy zapríčinené použitím nevhodných náhradných dielov,  použitím 

nevhodného paliva, a zrejmé preťaženie stroja v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu. Práce spojené s čistením, základnou údržbou, 

ošetrovaním alebo nastavením zariadenia, ktoré môže previesť obsluha a sú uvedené v návode na obsluhu, nespadajú do rozsahu záruky.  

6. Za bežné opotrebenie dielov sa pouvažuje hlavne opotrebenie: všetkých rotujúcich a pohyblivých časti, rezných častí a ich krytov, strižných skrutiek 

a klinov, prevodových a klinových remeňov, reťazových prevodov, trecie plochy bŕzd a spojok, dezény pneumatík a diely bežnej údržby ako sú: 

vzduchové, hydraulické a olejové filtre, zapaľovacie sviečky, olejové a chladiace náplne. 

7. Z predĺženej záruky sú vyňaté časti strojov a zariadení, na ktoré ich konkrétny výrobca poskytuje kratšiu záruku ako dodávateľ na samotný výrobok, 

v ktorom sú namontované. Do tejto kategórie častí patria: akumulátory, žiarovky a podobne. 

8. Právo uplatniť nároky plynúce zo záruky ma vlastník výrobku, pokiaľ tak urobí najneskôr v posledný deň záručnej doby. 

9. Pri reklamáciách sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. 

10. Servisné prehliadky, ktoré sú podmienkou predĺženej 5 ročnej záruky, musia byť prevádzané len v autorizovanom servisnom stredisku dodávateľa, 

v pravidelných intervaloch a obdobie medzi jednotlivými prehliadkami nesmie prekročiť dobu 12 mesiacov. Prvá servisná prehliadka musí byť vykonaná 

najneskôr do 12 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Servisné prehliadky  vykonávajú servisné strediská v období posledných troch a prvých dvoch 

mesiacoch kalendárneho roku. Každá servisná prehliadka musí byť zaznamenaná v tomto záručnom liste s uvedeným dátumom prehliadky, podpisom 

a pečiatkou servisného strediska. Servisnou prehliadkou sa rozumie kontrola stroja, výmena náplní a  filtrov podľa odporučenia výrobcu, výmena 

opotrebených a poškodených dielov, ktoré môžu ovplyvniť poškodenie alebo opotrebenie iných dielov a samotné nastavenie stroja. Úkon servisnej 

prehliadky a použitý materiál sa účtuje podľa platného cenníka servisného strediska.  

 

Pri uplatňovaní reklamácie je reklamujúci povinný predložiť k reklamácii čistý a kompletný výrobok, doklad o kúpe alebo vyplnený a potvrdený záručný 

list. V prípade predĺženej záruky, záznamy o servisných prehliadkach a daňové doklady za jednotlivé prehliadky. Pri nesplnení niektorej z podmienok 

predĺženej záruky uvedenej v tomto záručnom liste, sa na výrobok poskytuje záručná doba 2 roky. 

 

Dodávateľ: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01, SR. Telefón: (056) 652-3195 (6) (7) 

Fax: (056) 652-2329, www.strendpro.sk. 
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TECHNICAL PARAMETERS: 

  

HEATING POWER 

 

VOLTAGE / FREQUENCY 

  

LENGTH OF POWER CABLE 

 

OSCILATION ANGLE 

400 W / 800 W / 1200 W 230 V / 50 Hz 1,4 m 90 º 
 
SYMBOLS: 

 

Do not dispose of household waste. Instead, environmentally acceptable way, contact the 

recycling centers. Please take care the environment. 

 
Protection class I. 

 
Protection class IPX0. 

 
Read the entire instruction manual before using fan heater.  

 
Fan heater must not be plugged into a power socket while being serviced.  

 

Caution: Risk of electric shock!  

Do not attempt to disassemble of modify the unit or its accessories. In case any part is 

damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist. 

 
In accordance with essential safety standards of applicable European directives. 

 
Warning: In order to avoid overheating, do not cover the heater. 

 

CAUTION 

- Remove the packing and make sure that the appliance is intact. In case of doubt do not use the appliance 

and contact our after-sales service. Do not leave packaging materials like bags and staples within reach of 

children. 

- Before switching on appliance check if the electrical voltage and frequency of the circuit correspond to 

those indicated on the appliance. 

- The appliance has to be connected to a circuit according to the rules in force concerning the civil plant. The 

plant has to be related to the nominal power of the appliance and has to be provided with an earth –wire. 

- Use the appliance only for the mentioned purpose, namely as a radiator for domestic use. Do not use it for 

any other application as it could get dangerous. 

- The manufacture is not responsible for any eventual damages caused by improper or faulty use. 

- The use of every electrical appliance calls for the awareness of some basic rules, such as: 

- Never touch the appliance with wet or damp hands or feet. 

- Never expose the appliance to atmospheric conditions (rain, sun, etc.) 

- The appliance must be always placed on a flat and stable surface. 

- Switch the appliance off and unplug it before cleaning. 

- When the appliance is not in use switch it off and unplug it. Make harmless the parts of the appliance which 

could be handled hazardously by children for playing. 

- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. 

- Do not put the cable on the appliance when it still warm. 
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- A correct operation of the appliance is obtained when the radiator is installed vertically. Do not switch on 

the fan heater near pieces of furniture, curtains, shelves, etc. 

- Do not use the appliance near liquids or inflammable matters. 

- The appliance must not be located immediately below a socket outlet. 

- In order to avoid overheating, do not cover the heater 

- In case the power cord is damaged, send it to the nearest after sale service recommended by the 

manufacturer for the replacement. 

- This appliance is not intended use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 

concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

- Do not connect the appliance to extension cords or multiple outlets. 

- Do not damage and do not kink the power cord. 

- Before cleaning the appliance or carrying out any maintenance switch off the whole system. 

- If the appliance is out of work switch it off without tampering it, if any repair is required please contact only 

the after-sale centers approved by the manufacturer and ask for original spare parts. Otherwise safety of the 

appliance can be compromised. 

- Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on 

automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly. 

 

COMPONENTS                   

1) Body frame 

2) Base plate 

3) Screw (2pcs) 

4) Tip-over safety switch rod 

5) Power cord 

 

ASSEMBLY 

Assemble the body frame and the base plate together as the following sequences 

Remove the screws from the lower part of the body frame. 

Insert the power cord through the slot placed in the middle part of the basement and then assemble the 

body frame to the base plate. 

Secure the body frame to the base plate by means of the two screws previously removed. Insert the power 

cord through the suitable slots and then fix it by the clamp. 

 

OPERATION 

Plug in the appliance. Check that the outlet has at least a 10AMPERAGE current carrying capacity. 

 

Models with switches 

Select the speed by suitable switches. Press the oscillating switch to make the radiator oscillate. Press it again 

to switch off the oscillating movement of the appliance. 

 

SAFETY DEVICE 

This appliance is provided with safety devices disconnects the appliance when the radiator is tilted or when 

is tipped by means of a switch situated in the lower part of the radiator. 
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MAINTENANCE 

The appliance needs only an external regular cleaning. 

After use and before cleaning always unplug the appliance and wait till the item is cool. 

Clean the grilles from dust. 

Do not clean the painted parts with emery flour or solvents and use only a moistened cloth. 

 

This symbol means that the product must not be disposed of together with other household 

waste within the EU. In order to prevent any risks to the environment and our health through 

improper waste management, the equipment should be attended to with the sustainable 

reuse of existing material in mind. Hand the unit in to the local deposition system once it is 

worn out or contact the retailer from where the product was obtained. They can retake the 

product for guaranteed recycling. 

 

 

 

 


