
 

Návod na obsluhu a údržbu  

INFRAŽIARIČ IH1007 

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:  IH1007 
Napájacie napätie:  230 V~ 
Príkon – tri nastaviteľné stupne: 1500 W  
Frekvencia: 50 Hz  
Trieda ochrany I 
 
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! 
 
Inštalácia 

• Otvore krabicu, vyberte vyhrievacie teleso a pomocou vrutu pripevnite upevňovaciu dosku 
podstavca ku stene (vyhrievacie teleso by malo byť v minimálnej vzdialenosti 1,8 m od podlahy). 

• Po dokončení inštalácie sa uistite, že vyhrievacie teleso je pevne upevnené ku stene, a potom ho 
zapojte do elektrickej zásuvky. 

Prevádzka: 
• Voľba výkonu: Zatiahnite za lanko prepínača: 0 – OFF; 1 – 500 W; 2 – 1000 W; 3 – 1500 W 
• Nastavenie uhla žiarenia: Ľahko zatlačte na reflexnú jednotku smerom hore/dole a nastavte uhol 

žiarenia – rozšírite tak rozsah žiarenia. 
Údržba a čistenie: 

• Pred čistením vyhrievacie teleso vypnite, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a počkajte, až 
vyhrievacie teleso úplne vychladne. 

• Pre čistenie plastového krytu použite štetce alebo mäkkú látku s malým množstvom čistiaceho 
prostriedku. 

vyhrievací článok 

bočný kryt

mriežkový kryt   reflexné vložky 

 otočný vypínač 



• Pri čistení je zakázané používať vodu a chemické rozpúšťadlá ako nafta či alkohol, aby sa predišlo 
starnutiu a popraskaniu plastového krytu a namočenie dielov vyhrievacieho telesa. 

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! 

• Zásuvka, do ktorej je vyhrievacie teleso zapojené, musí spĺňať požiadavky vyhrievacieho telesa a 
musí byť riadne uzemnená. 

• Vyhrievacie teleso by nemalo byť umiestnené blízko záclon ani iných horľavých predmetov. 
Vyhrievacie teleso nesmie byť umiestené pod oblečením, z ktorého kvapká voda. 

• Predchádzajte požiarom a elektrickým šokom, a nepoužívajte vyhrievacie teleso v takých 
prostrediach ako sú kúpeľne, bazény a iné vlhké miesta. 

• Počas prevádzky sa nedotýkajte ochrannej mriežky; nestrkajte do ochrannej mriežky elektrické 
vodiče ani iné predmety – v opačnom prípade by mohlo dôjsť k popáleninám. 

• Ovládanie vyhrievacieho telesa, programovacie ovládanie, časovače a iné ovládacie prvky, ktoré 
automaticky uvedú vyhrievacie teleso do chodu, používajte vždy s maximálnou opatrnosťou a 
predvídavosťou. Predchádzajte zakrytiu vyhrievacieho telesa a jeho nevhodnému umiestneniu, ktoré 
by mohlo spôsobiť požiar. 

• Spotrebič nepoužívajte v blízkosti detí či postihnutých osôb, pokiaľ zodpovedná osoba nevykonáva 
primeraný dohľad. 

• Diely vyhrievacieho telesa nikdy nerozoberajte ani tieto diely nenahradzujte inými, ktoré nespĺňajú 
bezpečnostné požiadavky. Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu musí vykonať výrobca, 
poverený servisným zástupcom alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku. 

• Ak nie je vyhrievacie teleso pod dohľadom, alebo sa po dlhšiu dobu nepoužíva, musí byť vždy 
odpojené zo siete, aby sa zabránilo prípadným nehodám. 

• Je prísne zakázané umiestňovať vyhrievacie teleso príliš blízko k stenám, lebo by mohlo dôjsť k jeho 
prehriatiu, a to hlavne jeho horná časť. Je potrebné zachovávať minimálnu vzdialenosť 50 cm medzi 
vyhrievacím telesom, stropom a ostatnými stenami. 

• Zákazníci by nikdy nemali vyhrievacie teleso sami rozoberať, ani čistiť reflexný kryt, lebo tak hrozí 
veľké nebezpečenstvo elektrického šoku. 

 

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:…………………………  

 


