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Vážený zákazníci, prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte na 

bezpečnostní pokyni uvedeného níže! 

 

 www.alfinfrared.cz  info@alfinfrared.cz  
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Vážený zákazníku 

Tato příručka byla připravena pro výrobek ohřívač nohou ALF-AI1EN 
Koupil jste si kvalitní a účinné ohřívač nohou Alf, který bylo vyrobeno v souladu s příslušnými 
bezpečnostními předpisy a standardy. 
Chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru, že jste si vývral tento produkt. 
Pro efektivní a bezpečné použití, prosím, pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostné 
pokyny. Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro opakované použití. 
Přejeme vám příjemné použití výrobku, který byl výroben dle certifikace ISO 9001:2008 certifikát 
systému managementu jakosti. 
 

Bezpečnostní opatření 

Upozornění: Před použitím, prosím pozorně si přečtěte pokyny uvedené níže. 

- Ujistěte se, že hlavní elektrické napětí a frekvence odpovídá jeho napětí a frekvence, které jsou 
uvedené na štítku vašeho přístroje. Mohlo by dojít k poškození produktu a vytváří riziko úrazu 
elektrickým proudem. 
- Neprotáhejte napájecí kabel pod koberec atd. 
- Odpojte zařízení při čištění nebo pokud nebude používán delší dobu. 
- Při odpojování netahejte za kabel, ale za zástrčku. 
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nesení nebo tažením zařízení. Chraňte napájecí kabel s 
ostrými předměty. Za těchto okolností může dojít k poškození kabelu nebo zranění. 
- V případě, že samotný přístroj, napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena, obraťte se na 
autorizovaného technického servisu. pouze oprávněné služby mohou opravit nebo vyměnit tyto díly. 
- Pokud je opotřebení na těle přístroje v důsledku nárazu, pádu nebo rozdrtit cizích předmětů, 
nepoužívejte jej a obraťte se na autorizovaný servis pro opravy a výměnu. 
- Udržujte přívodní kabel mimo horkých předmětů. 
- Nepoužívejte přístroj za učelem ohřívání vašich domácí mazlíčky nebo zvířata. 
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem a nenechávejte ji z dohledu, když jsou děti v okolí. 
- Není-li přítomná dospělá/zodpovědná osoba nebo není-li v blízkosti, neměli by s produktem 
manipulovat  dětí, starší osoby, tělesně či duševně postižené osoby. 
 

Technické specifikace 

Napětí : 220-240 V, 50Hz 
Max. výkon: 110 W 
Rozměry: 341x550x37 , 4 mm 
Hmotnost : 3 kg 
 

Obsluha zařízení 

Otevřete krabici a vyjměte zařízení. Umístěte ji na rovnou plochu 

                              

 

 

1 - Připojte napájecí kabel do zásuvky . LED světlo rozsvití, které označuje, že zařízení je v 
pohotovostním režimu. 



2 - Stiskněte tlačítko On / Off  © na ovládacím panelu a aktivujte zařízení. Ohřívač nohou bude 
pracovat na maximální výkon po dobu 20 minut , aby se nohy zahřáli v krátké době . 
3 – Po uplynutí tohoto času, zařízení bude pracovat dle nastavení, které pomoci tlačitek můžete 
nastavit nízký, střední nebo vyšší úroveň  vyhřívání . 
 
Každý tlačítko indikuje LED světlo, který ukazuje nastavenou úroveň topení ; 

-  Nízká   =   Střední   ≡   Vysoká 

 
4 - Stisknutím tlačítka On / Off tlačítko, můžete nastavit přístroj do pohotovostního režimu . Odpojte 
zařízení , pokud nebudete používat po delší dobu . 
POZOR: Teplota povrchu ohřívače nohou je nastavená na optimální míře, která nepřesahuje hodnotu 
uvedenou v příslušných bezpečnostních norem, a které nebude působit škodlivé účinky na vaše 
zdraví. Elektronická karta, která hlídá teplotu upozorní vás zvukovým signálem pokud nastane závada 
níže ; 
A. Pipání Signál v každých 10 minut : Váš přístroj bude fungovat pouze na nízké úrovni vytápění . 
Obraťte se na autorizovaného technického servisu. 
B. Kontinuální pípnutí signál: V tomto případě, vypněte přístroj vytažením napájecího kabelu ze 
zařízení a obraťte se na autorizovaný servis. 
 

4 . Čištění a údržba 

- Pro efektivní využití , měli byste vyčistit yor zařízení pravidelně . 
- Nezapomeňte odpojit zařízení před čištěním. 
- Očistěte povrch přístroje vlhkým hadříkem a / nebo použít čisticí roztok , který nezpůsobí škodu. 
- Nepřipojujte zařízení , dokud není úplně suchý. 
- Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován pro jakýkoli druh poškození na kabelu nebo 
zástrčky . 
- Zkontrolujte, zda vaše zařízení nemá jakékoliv vizuální poškození , které mohou nastat . 
 

5 . Technický servis 

Obraťte se na svého prodejce nebo distributora pro technické informace a poradenství. 

6 . Záruční podmínky 

1. Po zakoupení výrobku nechte potvrdit svůj záruční list nebo fakturu . 
2. Fyzická životnost vašeho přístroje je 10 let (oficiální délku skladování náhradních dílů pro dobré 
fungování výrobku) 
3. Záruka je omezena pouze na vady vzoru uvedeného v čárovém kódu do 2 let od data doručení 
uvedeného na zadní straně výrobku . 
4 . Zákazník by měl mít fakturu nebo kopii faktury , stejně jako záruční list v případě, že dojde ke 
reklamaci. Bez těchto dokladu reklsmsce nebude brána na zřetel. 
5 . Tato záruka neplatí, pokud se osvědčení nebo originální sériové číslo produktu byl odstraněn . 
6 . Záruka neplatí v případě, že na záručním listě nebo faktuře bude chybět razítko prodejce. 
 
Tento záruční list od ALF se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku. 
 
Záruka se nevztahuje také na vady způsobené: 
1. Škody a závady způsobené špatným zacházením, 
2. Škody a závady v době vykládku a přepravu po předání výrobku spotřebiteli, 
3. Škody a závady způsobené ohněm, zemětřesením a blesky,(vyšší moc) 
4. Poškození a vady v důsledku nízkého nebo vysokého napětí a spuštěním výrobku s jiným napětím, 
než je uvedeno na štítku výrobku 
5. Vady způsobené nedodržením pokynů v uživatelském manuálu, 
6. Škody a vady způsobené pří dopravě produktu. 


