
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na použitie: Elektrický krb Heidenfeld HF-WK 300                     kód:                    SK 
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Vážené zákazníčky, vážení zákazníci 

 

Teší nás, že ste sa rozhodli pre elektrický krb Heidenfeld. Pred poskladaním elektrického krbu si 

pozorne prečítajte návod na použitie. Elektrický krb používajte iba tak, ako je to popísané v tomto 

návode na použitie.  

 

Váš DUVLAN tím 

 

 

Záruka  

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku. 

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, 

mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, 

neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením. V prípade 

reklamácie nás kontaktujte. 

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe). 

 

Zákaznícky servis  

 

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami s Vaším elektrickým krbom, 

poznačte si presný názov výrobku.  

 

 

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky 

 

Zariadenie Heidenfeld je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení 

životnosti odovzdali do zberného odpadu (alebo miesta na to určeného).  

 

 

Kontakt 

 

Duvlan s.r.o. 

K Zornici 1990/23 

957 01  Bánovce nad Bebravou 

e-mail: servis@duvlan.com 

web: www.duvlan.com  

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny 

 

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. DUVLAN nepreberá ručenie za chyby 

vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu. 
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Dôležité bezpečnostné upozornenie 

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Uchovávajte tento návod na bezpeč-

nom mieste. 

Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny: 

1. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod. 

2. Tento spotrebič je pri používaní veľmi horúci, aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa 

jeho povrchu. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť 1 m od materiálov, ako sú pohovky, záve-

sy a vankúše. Nikdy spotrebič nezakrývajte, aby ste zabránili jeho prehriatiu. 

3. V blízkosti spotrebiča nenechávajte deti bez dozoru. 

4. Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky. 

5. Prístroj sa nesmie používať, ak je poškodený kábel alebo zástrčka alebo ak má poruchu. 

Ďalšie pokyny vám poskytne váš predajca. 

6. Prístroj je vhodný len na použitie v interiéri, nepoužívajte ho v exteriéri. 

7. Tento ohrievač nie je určený na používanie v kúpeľniach, práčovňach alebo podobných 

priestoroch. 

8. Nepokladajte kábel pod koberce. Kábel položte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť. 

9. Do ventilačných otvorov nevkladajte cudzie predmety, pretože to môže spôsobiť úraz elek-

trickým prúdom, požiar alebo iné poškodenie.  

10. Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach, v ktorých sa skladujú horľavé látky, ako napríklad 

benzín, plyn a podobne. 

11. Žiarovky sa môžu vymieňať len vtedy, keď je ohrievač odpojený od elektrickej siete. 

12. Tento spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) s telesným alebo mentálnym po-

stihnutím. Uistite sa, že všetky osoby používajúce spotrebič dostali príslušné pokyny pre je-

ho správne používanie. 

13. Prístroj sa nesmie ovládať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako napríklad 

časovača. 
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Obsah balenia 

Tento výrobok obsahuje sklenenú dosku! Pri manipulácii so sklom buďte vždy obzvlášť opatrní. V 

opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. 

Vyberte všetky diely a príslušenstvo zo škatule a položte ich na čistý povrch. Jednotlivé časti a 

montážne kroky sú zoskupené pre zavesenie na stenu. Skontrolujte zoznam dielov a uistite sa, že sú 

v ňom obsiahnuté všetky položky. Obalový materiál riadne zlikvidujte. 

Na montáž sú potrebné nasledujúce nástroje (nie sú súčasťou balenia):  

• Krížový skrutkovač, vodováha, meter, vŕtačka, kladivo. 

 

Obsah balenia 

A. Nástenný krb 

B. Skrutky do dreva 

C. Kotvy do sadrokartónu (vhodné len do sadrokartónu) 

D. Ďiaľkové ovládanie 

E. Nástenný držiak (pripevnený na zadnej strany krbu) 

F. Kamienky 

G. Krištáľové kamene 

H. Súprava imitácie drevených blokov 

I. Plastové pásy 
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Montáž 

 

Krok 1 

Pre ideálnu inštaláciu dodržiavajte nasledujúce vzdialenosti: 

• Minimálna vzdialenosť vľavo/vpravo: 50 cm 

• Minimálna vzdialenosť od podlahy: 50 cm 

• Minimálna vzdialenosť od stropu: 100 cm 

• Pri inštalácii krbu sa uistite, že je v blízkosti elektrická zásuvka, aby ste sa vyhli zbytočným 

predlžovacím káblom. 

Upozornenie: Pred inštaláciou sa uistite, že sa v blízkosti nenachádza elektrické vedenie a odstráň-

te poistku, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Dbajte na bezpečnú vzdialenosť od ostatných 

spotrebičov, nábytku atď. 

Poznámka: Priložené upevňovacie prvky na stenu sú určené len na sadrokartónové dosky. V prípa-

de betónových, tehlových alebo iných typov stien sa poraďte s odborníkom. 
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Krok 2 

 

Lokalizujte nosníky pomocou lokátora. Označte si miesta na vŕtanie otvorov. Vzdialenosť 
otvorov by mala byť 20,3 cm. 
 
A. Dbajte na minimálne vzdialenosti. 
B. Tri skrutky by mali byť podľa možnosti priskrutkované priamo do nosníkov. 
C. Ak sú k dispozícii len 2 nosníky, ostatné skrutky sa musia pripevniť pomocou  
     hmoždiniek. 
 

Krok 3 
 

   Montáž s 3 nosníkmi            Montáž s 2 nosníkmi a hmoždinkami 

 

 
 
Pomocou vŕtačky vyvŕtajte otvory na každej značke. 

 

A. Pre nosníky nie sú potrebné žiadne hmoždinky. 

B. Opatrne zaklepte hmoždinky do otvorov v sadrokartónovej doske tak, aby boli v jednej           

    rovine. 
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Krok 4 

 

 
 
Zarovnajte nástenný držiak (E) podľa otvorov a upevnite ho pomocou skrutiek do dreva (B) a pod-

ložiek. 

 

Krok 5 

 

 
 
S pomocou inej osoby zdvihnite nástenný krb (A) a vyrovnajte háčiky na zadnej strane, podľa otvo-

rov v nástennom držiaku. 

 

Pripevnite nástenný krb k nástennému držiaku (E) pomocou dvoch kovových skrutiek M4x8 (D), po 

jednej na každej strane. 

 

Skrutky prišróbujte cez krb a do bočných výstupkov nástenného držiaka. Skrutky utiahnite krížo-

vým skrutkovačom. 
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Dekorácie 

 
A.Upozornenie: Pred použitím dekorácie (súprava imitácie drevených blokov, krištáľové kamene 

alebo kamienky)  by mal byť nástenný krb už zostavený. Pred prvým použitím je potrebné sklo od-

skrutkovať, aby bolo možné aby bolo možné obalový materiál úplne odstrániť. Ak to chcete urobiť, 

musíte odskrutkujte ľavú a pravú prednú skrutku (pozri obrázok 1). 

 

 

 

B. Ak chcete, aby váš nástenný krb pôsobil dojmom ozajstného krbu s drevom, použite sadu imitá-

cie drevených polien a umiestnite ju do krbu (pozri obrázok 2).  

 

 
 

 

 

C. Ak chcete, aby váš nástenný krb mal krištáľový alebo kamienkový efekt, musíte naň najprv 

pripevniť plastovú lištu. Slúži to ako ochrana pre sklenenú tabuľu (pozri obrázok 3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 

Obrázok 2 

Obrázok 3 
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D. Opatrne pokládajte na plastovú lištu obyčajné alebo krištáľové 

     kamene. (pozri obrázky 4 a 5).  

 

 

 

Obsluha 

 
Predým ako spotrebič zapojíte do siete a ho začnete používať, si pozorne prečítajte celý návod na 

obsluhu vrátane všetkých bezpečnostných pokynov.V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu 

elektrickým prúdom, požiaru alebo vážneho zranenia. 

 

Elektrický prúd 

 

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky (220 ~ 240 V). Uistite sa, že je zásuvka v dobrom 

stave a že zástrčka nie je uvoľnená. Obvod nikdy nepreťažujte. 

 

Možnosti obsluhy 

 

Tento nástenný krb možno ovládať pomocou ovládacieho panela, ktorý sa nachádza na pravej stra-

ne, alebo pomocou dodaného diaľkového ovládania dodané diaľkové ovládanie. Obe metódy sú 

rovnaké. 

 

 

 

Obrázok 4 Obrázok 5 
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Symbol Funkcia Obsluha 

 

Zapnúť: Zapína ovládací pan-

el/diaľkové ovládanie. Zapína efekt 

plameňa. 

Vypnúť: Vypne ovládací pan-

el/diaľkové ovládanie. Vypína efekt 

plameňa. 

1.Stlačte raz. Kontrolka sa rozsvieti, 

je zapnuté napájanie, nástenný krb 

je pripravenýk obsluhe. 

2. Opätovne stlačte tlačidlo. Efekt 

plameňa zhasne.Nástenný krb sa 

prepne do pohotovostného režimu. 

 

Nastavenie časovača na vypnutie 

nástenného krbu v určitom čase. 

Môžete si vybrať od 0,5 hodiny  

do 7,5 hodiny. 

1.Stlačte raz. Kontrolka sa rozsvieti. 

Časovač je nastavený na 0,5 

hodiny.  

2.Opätovne stlačte tlačidlo, kým sa 

nenastaví požadovaný čas. Zobrazí 

sa nastavený čas. 

 

Efekt plameňa sa stlmí/rozjasní. 

Poznámka: Efekt plameňa zostáva 

zapnutý, kým je nástenný krb 

zapnutý. 

1.Stlačte raz. Zmení sa jas plameňa. 

2. Opätovne stlačte tlačidlo, kým 

nedosiahnete požadovaný jas. 

 

Farba efektu plameňa sa mení. 

Poznámka: Farba efektu plameňa 

zostáva zapnutá, kým je zapnuté 

nástenné vykurovacie teleso. 

je zapnutý. Po opätovnom zapnutí 

elektrického krbu sa automaticky 

vyberie farba, ktorá bola naposledy 

nastavená. 

1.Stlačte raz. Farba efektu plameňa 

sa zmení. 

2. Opätovne stlačte tlačidlo, kým 

nedosiahnete požadovanú farbu. 

Môžete si vybrať z desiatich farieb. 

 

Zapína/vypína vykurovanie. 

Poznámka: Vykurovanie funguje 

len v spojení s efektom plameňa. 

Keď je efekt plameňa vypnutý, 

ohrievač sa nezapne. Aby sa 

zabránilo prehriatiu, po vypnutí 

ohrievač vyfukuje chladný vzduch  

z ventilačných otvorov približne 

desať sekúnd. 

1.Stlačte raz. Kontrolka sa rozsvieti. 

Chladný vzduch sa vyfukuje z ve-

tracích otvorov. Nástenný ohrievač 

ohrieva s výkonom 750W. 

2.Opätovne stlačte tlačidlo (dva-

krát). Nástenný ohrievač ohrieva s 

výkonom 1500W. 

3.Opätovne stlačte tlačidlo (trikrát). 

Na desať sekúnd sa z vetracích 

otvorov vyfukuje chladný vzduch, 

aby sa ohrievač mohol ochladiť. 

Potom sa vypne. 

 

 

Pri prvom zapnutí ohrievača môžete zaznamenať mierny zápach. Je to normálne a nemalo by sa to 

opakovať, pokiaľ sa ohrievač dlhší čas nepoužíva. Diaľkový ovládač vždy nasmerujte smerom ku 

krbu a nestláčajte tlačidlá príliš rýchlo. 
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Regulácia hraničnej teploty 

 

Nástenný krb je vybavený regulátorom hraničnej teploty. To znamená, že ak sa spotrebič príliš 

zahreje, automaticky sa vypne. 

 

Resetovanie: 

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. 

2. Nastavte prepínač na ovládacom paneli do polohy vypnuté a počkajte päť minút. 

3. Skontrolujte, či sa vo vetracích otvoroch nenachádzajú cudzie predmety. 

4. Zapojte sieťovú zástrčku späť do zásuvky (vypínač by mal byť vypnutý). 

5. Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. 

 

 

Batérie pre diaľkové ovládanie 

 

Do diaľkového ovládania sú potrebné dve batérie AAA (nie sú súčasťou balenia). 

 

Batérie/akumulátory môžu obsahovať toxíny, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. 

Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES a NESMÚ byť 

likvidované spolu s bežným domovým odpadom. 

 

 

Údržba a čistenie 

 
Pred čistením, údržbou alebo premiestňovaním ohrievača ho VŽDY vypnite a odpojte sieťovú zá-

strčku zo zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo 

zraneniu.  

Nikdy ho neponárajte do vody ani nestriekajte vodou. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo 

úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb. 

 

Kov: 

- Vyleštite ho mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. 

- Nepoužívajte leštidlo na mosadz ani čistiace prostriedky pre domácnosť, pretože tieto pros-

triedky poškodzujú kovový plášť. 

 

Sklo: 

- Použite čistiaci prostriedok na sklo, nastriekaný na handričku alebo uterák. Dôkladne ho 

osušte papierovou utierkou alebo handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. 

- Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, tekuté spreje ani iné čistiace prostriedky, 

ktoré by mohli poškriabať povrch. 

 

Odvetrávacie otvory: 

- Na odstránenie prachu a nečistôt z ohrievača a vetracích priestorov použite vysávač alebo 

prachovku. 

 

Plast: 

- Jemne utrite mierne vlhkou handričkou a jemným roztokom z prostriedku na umývanie ri-

adu a teplej vody. 

- NIKDY nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, tekuté spreje alebo iné čistiace pros-

triedky, ktoré by mohli poškriabať povrch. 
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Upozornenie: 

Nepezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neotvárajte nástenný krb na vlastnú päsť. 

 

Elektrické súčiastky: 

- Motory ventilácie sú namazané z výroby a teda si nevyžadujú mazanie. 

- Elektrické komponenty sú integrované v nástennom krbe a spotrebiteľ ich nemôže obsluhovať. 

 

Skladovanie: 

Ak sa nástenný krb dlhší čas nepoužíva, uložte ho na čisté a suché miesto. 

 

Upozornenie: 

Spotrebiteľ nesmie vykonávať žiadnu údržbu vnútorných alebo elektrických komponentov. 

 

 

Likvidácia 

 
POZOR: Po skončení životnosti sa tento spotrebič nesmie likvidovať spolu s bežným domovým 

odpadom. Je potrebné ho odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických 

zariadení. Ďalšie informácie získate na kompetentnom mieste pre likvidáciu odpadu vo vašej obci. 

Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Pri opätovnom použití, recyklácii alebo iných 

formách zhodnocovania starých spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia. 

 

 

Európska smernica 2012/19/EÚ o zneškodňovaní odpadu 

Nástenný krb nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Likvidácia spotre-

biča len prostredníctvom komunálnej alebo autorizovanej spoločnosti na likvidáciu 

odpadu. Sledujte aktuálne platné predpisy. Ak máte pochybnosti, požiadajte svoj 

mestský alebo miestny úrad o správnu a ekologickú likvidáciu. 

 

 

Batérie / Akumulátory 

Batérie/ Akumulátory môžu obsahovať toxické látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a 

životné prostredie. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smer-

nici 2006/66/ES a nesmú byť likvidované spolu s bežným domovým odpadom. Je 

nevyhnutné zlikvidovať batérie / akumulátory v súlade s platnými právnymi pred-

pismi. Pred likvidáciou tohto spotrebiča vyberte všetky batérie/akumulátory a odo-

vzdajte ich na zbernom mieste na recykláciu batérií alebo elektrických a elektronic-

kých spotrebičov. 

 

Recyklácia 

Váš nový spotrebič bol na ceste k vám chránený obalom. Obalové materiály môžu 

byť opätovne vrátené do kolobehu surovín. Pomôžte nám a zlikvidujte 

obaly šetrné k životnému prostrediu. Informácie o aktuálnych spôsoboch likvidácie 

vám poskytne váš predajca alebo miestne zariadenie na likvidáciu odpadu. 

 

 

 


