
  

Návod na obsluhu a údržbu  

KONVEKTOR HC1010 

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

web: www.solid-czech.cz 
 
 
 

Technické dáta:  
Typ:  HC1010 
Napájacie napätie:  220 - 240 V~ 
Príkon –  tri nastaviteľné stupne: 2000 W  
Frekvencia: 50 Hz  
Trieda ochrany I 
 
Výrobok má zabudovanú ochranu proti prehriatiu. 
 
Prevádzkové podmienky:  
Spotrebič je možné používať iba v prostrediach s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné domáce 
a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom 
výbuchu a požiaru. Pozor: výrobok je určený iba pre použitie v domácnostiach a na podobné účely!  
Pred prvým použitím: 
•    Pozorne si prečítajte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. 
•    Opatrne odstráňte obalový materiál. 
•    Pred každým pripojením skontrolujte, či súhlasí údaj na štítku spotrebiča s napätím siete. 
•    Po vybalení spotrebič skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu a či je obsah balenia                                                      
 kompletný! V prípade poškodenia či nekompletnej dodávky kontaktujte svojho autorizovaného    
predajcu! 
•    Originálnu krabicu nevyhadzujte! Dá sa použiť pre uskladnenie a prepravu, a zamedziť tak poškodeniu 
 spotrebiča počas prepravy. 
•    Baliaci materiál likvidujte riadnym spôsobom. Igelitové vrecká je treba uchovávať mimo dosah detí! 
•    Vyhrievacie teleso by malo byť v prevádzke výhradne v minimálnej vzdialenosti 50 cm od steny a 
všetkých iných predmetov. Prúdenie vzduchu nasmerujte tak, aby ste optimálne vyhrievali miestnosť. 
Vyhnite sa rohom, malým objemom, podlahe a stropu. 
• Pred použitím vyhrievacieho telesa musia byť k jednotke pripevnené nohy (dodané samostatne v 
krabici). Nohy sa pripevňujú k spodnej časti vyhrievacieho telesa pomocou 4 dodaných samorezných 
skrutiek, pričom je treba zaistiť, aby boli umiestnené správne, tj. v dolných koncoch bočnej lišty 
vyhrievacieho telesa. 
MONTÁŽ NA STENU 
Vyhrievacie teleso sa dodáva so 4 sadami montážnych držiakov, vrutmi a plastovými hmoždinkami, ktoré 
v prípade potreby umožnia jeho montáž na stenu. 
Ak má byť vyhrievacie teleso montované na stenu, nohy by nemali byť pripevnené. Umiestnenie je treba 
starostlivo zvoliť. Vyhrievacie teleso nesmie byť umiestnené pred alebo pod elektrickú zásuvku, ani pod 
poličku, záclony, či inú prekážku. Preštudujte tiež bezpečnostné pokyny na strane 1. 
Ak ste sa ohľadne umiestenia vyhrievacieho telesa už rozhodli, je potrebné vyvŕtať dve montážne diery, a to 
podľa vlastného merania, na horizontálnej línii v minimálnej výške 400 mm od podlahy, v minimálnej 
vzdialenosti 600 mm od stropu a 300 mm od bočných stien (pozri nižšie). Je potrebné brať do úvahy všetky 
podlahové krytiny, koberce atď., a pokiaľ je v miestnosti podlahový sokel, montážne diery sa musia 
nachádzať minimálne 400 mm nad hornou hranou podlahového sokla. Pomocou dodaných vrutov a 
plastikových hmoždiniek pripevnite ku stene 2 z montážnych držiakov. Druhý pár montážnych držiakov 
musí byť pripevnený k spondej časti vyhrievacieho telesa pomocou skrutiek pre pripevnenie nôh, a to tak, 
aby držiaky vyčnievali zo zadnej steny vyhrievacieho telesa a vymedzili vzdialenosť medzi jeho spodnou 
hranou a stenou. Ak je potrebné, tieto držiaky sa dajú pomocou zostávajúcich montážnych vrutov a 
plastových hmoždiniek tiež pripevniť ku stene. 



Prevádzka: 
 Zapnutie a vypnutie 
Uistite sa, že vyhrievacie teleso je pripojené k vhodnej elektrickej zásuvke. Najskôr zapnite sieťový vypínač 
na ľavej bočnej strane vyhrievacieho telesa tak, aby sa rozsvietila sieťová kontrolka. Potom stlačte tlačidlo 
„ON/OFF“ (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ), rozsvieti sa displej a vyhrievacie teleso je pripravené k prevádzke. 
 Nastavenie tepelného výkonu 
Na ovládacom paneli spotrebiča alebo na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo tepelného výkonu „HEATER“ 
toľkokrát, aby ste dosiahli požadovaného nastavenia: 1 stlačenie = 750 W, rozsvieti sa tepelný výkon 
„750W“ (nastavenie na nízky tepelný výkon); 2 stlačenie = 1250 W, rozsvieti sa tepelný výkon „1250W“ 
(nastavenie na stredný tepelný výkon); 3 stlačenie = 2000 W, rozsvietia sa tepelné výkony „750W“ a 
„1250W“ (nastavenie na vysoký tepelný výkon), 4 stlačenie = 0 W, nerozsvieti sa žiadny tepelný výkon, 
spotrebič vypne vyhrievanie. 
  Zapnutie a vypnutie ventilátora 
• Ak chcete zapnúť turbo ventilátor, stlačte na ovládacom paneli spotrebiča alebo na diaľkovom ovládači 
tlačidlo „FAN“ (VENTILÁTOR), a kontrolka FAN (VENTILÁTOR) sa rozsvieti. 
• Ak chcete turbo ventilátor vypnúť, znovu stlačte na ovládacom paneli spotrebiča alebo na diaľkovom 
ovládači tlačidlo „FAN“ (VENTILÁTOR), a kontrolka FAN (VENTILÁTOR) zhasne. 
 Nastavenie času pre vypnutie (časovač) 
Funkcia časovača vám umožňuje prednastaviť čas do vypnutia spotrebiča. Ak tak chcete urobiť, na 
ovládacom paneli spotrebiča alebo na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo časovača „TIMER“ (ČASOVAČ) 
toľkokrát, aby ste dosiahli požadované nastavenie. Nastavením rôznych kombinácii môžete prednastaviť čas 
pre vypnutie na hodnotu až 15 hodín. Rôzneho času do vypnutia docielite kombináciami štyroch kontroliek 
1H, 2H, 4H a 8H na displeji. Po uplynutí prednastaveného času sa spotrebič automaticky vypne. 

 
Údržba a uskladnenie 

• Vyhrievacie teleso pred čistením vždy odpojte z elektrickej zásuvky a nechajte vychladnúť. 
• Vonkajší povrch vyhrievacieho telesa očistite tak, že ho utriete vlhkou látkou a vyleštíte suchou 

látkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani brusivá, a do vyhrievacieho telesa nenechajte 
vniknúť vodu. 

• Ak vyhrievacie teleso dlhšiu dobu nepoužívate, malo by byť chránené pred prachom a uskladnené na 
čistom, suchom mieste. 

Bezpečnostné pokyny: 
• Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 

zmyslovými či duševnými schopnosťami, či nedostatočnými skúsenosťami, a to pokiaľ im osoba 
zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad a pokyny.! Tento spotrebič nie je hračka. Malé 
deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať! 

• Vyhrievacie teleso nepoužívajte, ak nemáte pripevnené správne nohy. 

• Uistite sa, že elektrický okruh zásuvky, do ktorej je vyhrievacie teleso zapojené, zodpovedá 
výkonovému štítku na vyhrievacom telese. 

• Sieťový kábel udržujte v bezpečnej vzdialenosti od teplého vyhrievacieho telesa. 
• Vyhrievacie teleso nie je určené pre použitie v kúpeľniach, či podobných uzavretých priestoroch.  
• Vyhrievacie teleso nikdy neumiestňujte tam, odkiaľ by mohlo spadnúť do kúpeľňovej vani či inej 

nádoby na vodu. 
• Nepoužívajte vonku. 
• Na vyhrievacom telese nezakrývajte ani neupchávajte žiadnu mriežku pre výstup teplého vzduchu 

ani žiadny z otvorov pre prívod vzduchu. 
• Počas prevádzky neumiestňujte blízko mriežok pre výstup teplého vzduchu či otvorov pre sanie 

vzduchu žiadne predmety. 
• Vyhrievacie teleso neumiestňujte na koberce s veľmi dlhým vlasom. 
• Vždy sa uistite, že je vyhrievacie teleso umiestnené na pevnom vodorovnom povrchu. Zaistite, aby 

vyhrievacie teleso nebolo umiestnené blízko záclon či nábytku, lebo by tak mohlo vzniknúť riziko 
požiaru. 

• Vyhrievacie teleso neumiestňujte pred elektrickú zásuvku, ani priamo pod ňu. 
• Vyhrievacie teleso neumiestňujte pod okno. 
• Nestrkajte mriežkami pre výstup teplého vzduchu a pre prívod vzduchu do vyhrievacieho telesa 



žiadne predmety. 
• Vyhrievacie teleso nepoužívajte v miestach, kde sú skladované horľavé kvapaliny alebo kde sa môžu 

vyskytovať horľavé výpary. 
• Spotrebič nie je určený pre používanie malými deťmi a postihnutými či nemocnými osobami bez 

dozoru.  
• Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. 
• Predtým, ako vyhrievacie teleso premiestnite z jedného miesta na druhé, vyhrievacie teleso vždy 

odpojte zo siete. 
• Keď je sieťový kábel poškodený, vyhrievacie teleso nepoužívajte. Pokiaľ je sieťový kábel 

poškodený, jeho výmenu musí urobiť poverený servisný zástupca alebo iná kvalifikovaná osoba. 

Vyhrievacie teleso nikdy nezakrývajte! 

Zaistite, aby spotrebič nebol nikdy zakrytý uterákmi, záclonami ani inými podobnými predmetmi – v 
opačnom prípade by mohlo dôjsť k nebezpečenstvu prehriatia. Z tohto dôvodu musíte zaistiť, aby 
otvory prívodu a výstupu vzduchu nikdy neboli upchané či inak blokované. 



SK  

Likvidácia odpadu:  
Symbol na výrobku alebo jeho balenie udává, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné 
odviesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej 
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, 
ktoré by boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto 
výrobku zistíte u príslušného miestneho úradu, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde 
ste si výrobok zakúpili.  

Upozornenie:  
Po skončení jeho životnosti je nutné ho likvidovať podľa platných zákonov 
o odpadoch. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.  
 

ZÁRUČNÝ LIST  

Výrobky značky SOLID dodáva: 
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 

web: www.solid-czech.cz/sk/ 

Záruka a servis: 
 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 

Záruku je možné uplatniť iba na výrobné chyby. Do výrobku sa nesmie zasahovať, robiť žiadne úpravy a 
zmeny. Záruku si nie je možné uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s 
návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy…). Výrobky k záručnej a pozáručnej 
oprave sa prijímajú iba v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 
mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia 
záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom 
predajne.  

Typ výrobku:……………  

Dátum predaja:………………  

Razítko a podpis predajcu:………………  

Dátum reklamácie:…….………  
 
 
Zistená závada:…………………………  


