
 

Návod k obsluze a údržbě 
KONVEKTOR HC1010 

Výrobky značky SOLID dodává: 
SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 

Technická data:  
Typ:  HC1010 
Napájecí napětí:  220 - 240 V~ 
Příkon –  tři nastavitelné stupně: 2000 W  
Frekvence: 50 Hz  
Třída ochrany I 
 
Výrobek má zabudovanou ochranu proti přehřátí. 
Provozní podmínky:  
Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a 
kancelářské prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru. 
Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!  
Před prvním použitím: 
•    Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. 
•    Opatrně odstraňte obalový materiál. 
•    Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí údaj na štítku spotřebiče s napětím sítě. 
•    Po vybalení spotřebič zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jeho poškození a zda je obsah balení                                                      
 kompletní! V případě poškození či nekompletní dodávky kontaktujte svého autorizovaného prodejce! 
•    Originální krabici nevyhazujte! Lze ji použít pro uskladnění a přepravu, a zamezit tak poškození 
 spotřebiče během přepravy. 
•    Balicí materiál likvidujte řádným způsobem. Igelitové pytle je třeba uchovávat mimo dosah dětí! 
•    Topidlo by mělo být provozováno výhradně v minimální vzdálenosti 50 cm od zdí a veškerých jiných 
předmětů. Proudění vzduchu nasměrujte tak, abyste optimalizovali vytápění místnosti. Vyhněte se rohům, 
malým objemům, podlahám a stropům. 
•    Před použitím topidla musí být k jednotce připevněny nohy (dodané samostatně v krabici). Nohy se 
připevňují ke spodní části topidla pomocí 4 dodaných samořezných šroubů, přičemž je třeba zajistit, aby byly 
umístěny správně, tj. v dolních koncích bočních lišt topidla. 
MONTÁŽ NA ZEĎ 
Topidlo se dodává se 4 sadami montážních držáků, vruty a plastovými hmoždinkami, které v případě potřeby 
umožní jeho montáž na zeď. 
Má-li být topidlo montováno na zeď, nohy by neměly být připevněny. Umístění je třeba pečlivě zvolit. 
Topidlo nesmí být umístěno před nebo pod elektrickou zásuvku, ani pod poličku, záclony, či jinou překážku. 
Prostudujte též bezpečnostní pokyny na straně 1. 
Pokud jste se ohledně umístění topidla již rozhodli, je potřeba vyvrtat dvě montážní díry, a to podle vlastního 
měření, na horizontální linii v minimální výšce 400 mm od podlahy, v minimální vzdálenosti 600 mm od 
stropu a 300 mm od bočních stěn (viz níže). Je třeba vzít v úvahu veškeré podlahové krytiny, koberce atd., a 
pokud je v místnosti podlahový sokl, montážní díry se musí nacházet minimálně 400 mm nad horní hranou 
podlahového soklu. Pomocí dodaných vrutů a plastikových hmoždinek připevněte ke zdi 2 z montážních 
držáků. Druhý pár montážních držáků musí být připevněn ke spodku topidla pomocí šroubů pro připevnění 
nohou, a to tak, aby držáky vyčnívaly ze zadní stěny topidla a vymezily vzdálenost mezi jeho spodní hranou 
a zdí. Je-li to zapotřebí, tyto držáky lze pomocí zbývajících montážních vrutů a plastových hmoždinek 
rovněž připevnit ke zdi. 
Provoz:  
 Zapnutí a vypnutí 
Ujistěte se, že topidlo je připojeno ke vhodné elektrické zásuvce. Nejdříve zapněte síťový vypínač na levé 
boční straně topidla tak, aby se rozsvítila síťová kontrolka. Poté stiskněte tlačítko „ON/OFF“ 
(ZAPNUTO/VYPNUTO), rozsvítí se displej a topidlo je připraveno k provozu. 
 Nastavení tepelného výkonu 
Na ovládacím panelu spotřebiče nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko tepelného výkonu „HEATER“ 
tolikrát, abyste dosáhli požadovaného nastavení: 1 stisknutí = 750 W, rozsvítí se tepelný výkon „750W“ 



(nastavení na nízký tepelný výkon); 2 stisknutí = 1250 W, rozsvítí se tepelný výkon „1250W“ (nastavení na 
střední tepelný výkon); 3 stisknutí = 2000 W, rozsvítí se tepelné výkony „750W“ a „1250W“ (nastavení na 
vysoký tepelný výkon), 4 stisknutí = 0 W, nerozsvítí se žádný tepelný výkon, spotřebič vypne topení. 
  Zapnutí a vypnutí ventilátoru 
• Chcete-li zapnout turbo ventilátor, stiskněte na ovládacím panelu spotřebiče nebo na dálkovém ovladači 
tlačítko „FAN“ (VENTILÁTOR), a kontrolka FAN (VENTILÁTOR) se rozsvítí. 
• Chcete-li turbo ventilátor vypnout, znovu stiskněte na ovládacím panelu spotřebiče nebo na dálkovém 
ovladači tlačítko „FAN“ (VENTILÁTOR), a kontrolka FAN (VENTILÁTOR) zhasne. 
 Nastavení doby pro vypnutí (časovač) 
Funkce časovače vám umožňuje přednastavit dobu do vypnutí spotřebiče. Pokud tak chcete učinit, na 
ovládacím panelu spotřebiče nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko časovače „TIMER“ (ČASOVAČ) 
tolikrát, abyste dosáhli požadovaného nastavení. Nastavením různých kombinací můžete přednastavit dobu 
pro vypnutí na hodnotu až 15 hodin. Různých dob do vypnutí je docíleno kombinacemi čtyř kontrolek 1H, 
2H, 4H a 8H na displeji. Po uplynutí přednastavené doby se spotřebič automaticky vypne. 
Údržba a uskladnění 

• Topidlo před čištěním vždy odpojte z elektrické zásuvky a nechte vychladnout. 
• Vnější povrch topidla očistěte tak, že jej otřete vlhkou látkou a vyleštíte suchou látkou. Nepoužívejte 

žádné čistící prostředky ani brusiva, a do topidla nenechte vniknout vodu. 
• Pokud není topidlo delší dobu používáno, mělo by být chráněno před prachem a uskladněno na 

čistém, suchém místě. 
Bezpečnostní pokyny: 

• Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či 
duševními schopnostmi, či nedostatečnými zkušenostmi, a to pokud jim osoba zodpovědná za jejich 
bezpečnost neposkytuje dohled a pokyny.! Tento spotřebič není hračka. Malé děti by měly být pod 
dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát! 

• Topidlo nepoužívejte, pokud nejsou nohy správně připevněny. 

• Ujistěte se, že elektrický okruh zásuvky, do které je topidlo zapojené, odpovídá výkonovému štítku 
na topidlu. 

• Síťový kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkého tělesa topidla. 
• Topidlo není určeno pro použití v koupelnách, prádelnách či obdobných uzavřených prostorách. 

Topidlo nikdy neumisťujte tam, odkud by mohlo spadnout do koupelnové vany či jiné nádoby na 
vodu. 

• Nepoužívejte venku. 
• Na topidle nezakrývejte ani neucpávejte žádnou z mřížek pro výstup teplého vzduchu ani žádný 

z otvorů pro sání vzduchu. 
• Během provozu neumisťujte blízko mřížek pro výstup teplého vzduchu či otvorů pro sání vzduchu 

žádné předměty. 
• Topidlo neumisťujte na koberce s velmi dlouhým vlasem. 
• Vždy se ujistěte, že je topidlo umístěno na pevném vodorovném povrchu. Zajistěte, aby topidlo 

nebylo umístěno blízko záclon či nábytku, neboť by tak mohlo vzniknout riziko požáru. 
• Topidlo neumisťujte před elektrickou zásuvku, ani přímo pod ní. 
• Topidlo neumisťujte pod okno. 
• Nevstrkujte mřížkami pro výstup teplého vzduchu a pro sání vzduchu do topidla žádné předměty. 
• Topidlo nepoužívejte v místech, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo kde se mohou 

vyskytovat hořlavé výpary. 
• Spotřebič není určen pro používání malými dětmi a postiženými či nemocnými osobami bez dozoru.  
• Malé děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. 
• Předtím, než topidlo přemístíte z jednoho místa na druhé, topidlo vždy odpojte ze sítě. 
• Je-li síťový kabel poškozený, topidlo nepoužívejte. Pokud je síťový kabel poškozený, jeho výměnu 

musí provést pověřený servisní zástupce nebo jiná kvalifikovaná osoba. 

Topidlo nikdy nezakrývejte! 

Zajistěte, aby spotřebič nebyl nikdy zakrytý ručníky, záclonami ani jinými podobnými předměty – v 
opačném případě by mohlo dojít k nebezpečí přehřátí. Z tohoto důvodu musíte zajistit, aby otvory 
přívodu a výstupu vzduchu nikdy nebyly ucpané či jinak blokované. 



CZ  

Likvidace odpadu:  
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt 
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace 
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak 
byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku 
zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste 
výrobek zakoupili.  

Upozornění:  
Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů 
o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.  

ZÁRUČNÍ LIST 

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 
email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 
Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. 
Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady 
způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze 
v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení 
výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení 
výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………  

Datum prodeje:………………  

Razítko a podpis prodejce:………………  

Datum reklamace:…….………  
 
 
Zjištěná závada:…………………………  


