
 

 Návod na obsluhu a údržbu 

KERAMICKÉ VÝHRIEVACIE TELESO KH1002 

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

web: www.solid-czech.cz 
 
 

 A Ovládacie prvky 
 B Kontrolka 
 C Výstup vzduchu 
 D Úchyt 
 E Prívod vzduchu 
 F Vypínač pre prípad prehriatia 
 G Sieťový kábel 

 
 
 
 

Technické dáta:  
Typ:  KH1002 
Napájacie napätie:  220-240 V~ 
Príkon – dva 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! 
 
Obsluha: 

• Spotrebič by mal byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 120 cm od horľavých predmetov, stien a 
konštrukcií! Otvory spotrebiča nesmú byť žiadnym spôsobom upchané! 

• Neumiestňujte spotrebič na nestabilný povrch, na ktorom by sa mohol prevrhnúť. 
• Spotrebič nikdy neumiestňujte priamo pod nástennú elektrickú zásuvku! 

• Po prvom zapnutí spotrebiča a tiež po ďalšej prevádzke bez vyhrievania môže spotrebič po krátkej 
dobe vydávať zápach. 

• Pred použitím spotrebiča prosím preštudujte a zvážte vyššie uvedené bezpečnostné informácie. 
 



Ovládacie prvky 

 
(A) POWER (VYPÍNAČ) „0 / OFF“ = VYPNUTÉ  
 „I / ON“ = ZAPNUTÉ 

  = studený vzduch (E)  
 
(B) 1000 W = nastavenie na nízky výkon   
(C) 1000 W = nastavenie na nízky výkon 
(B) a (C) 2000 W = nastavenie na vysoký výkon 

(D)  = otáčanie  
 
Prevádzka:  
Postavte vyhrievacie teleso na vodorovný, hladký a rovný povrch, a to v bezpečnej vzdialenosti najmenej 
120 cm od steny, predmetov, nábytku či stavieb. Neukladajte vyhrievacie teleso na nestabilný povrch, napr. 
na posteľ alebo koberec (spotrebič by sa mohol prevrhnúť). Venujte pozornosť vyššie uvedeným 
bezpečnostným smerniciam. 

 
• Uistite sa, že vypínač „POWER“ (A) sa nachádza v polohe „0/OFF“ (VYPNUTÉ). Pripojte sieťový 

kábel k elektrickej zásuvke. 
• Potom prepnite vypínač „POWER“ do polohy „I/ON“ (ZAPNUTÉ). Červená kontrolka zostane 

rozsvietená a spotrebič začne fúkať studený vzduch. Bude tomu tak do tej doby, kým prepnete vypínač 
„POWER“ do polohy „OFF“ (VYPNUTÉ) a spotrebič odpojíte z elektrickej zásuvky. 

• Teraz môžete zvoliť jednu z nasledujúcich polôh:  
 
Poloha (B): 1000 W - Nastavenie na nízky výkon 
 alebo 
Poloha (C): 1000 W - Nastavenie na nízky výkon 
 alebo 
Poloha (B) a (C): 2000 W - Nastavenie na vysoký výkon 

Poloha (D):  - Otáčanie 
• Vyhrievacie teleso vypnite tak, že prepnete vypínač „POWER“ (A) do polohy „0 / OFF“ (VYPNUTÉ) a 

odpojte vyhrievacie teleso z elektrickej zásuvky. 
 

Údržba a čistenie: 
• Stlačením prepnete vypínač „POWER“ (A – Obr. 2) do polohy „0/OFF“ (VYPNUTÉ, odpojte 

vyhrievacie teleso z elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.  
• Odpojte sieťovú zástrčku z nástennej zásuvky. 
• Povrch vyhrievacieho telesa môžete očistiť vlhkou látkou. Zabráňte tomu, aby sa do spotrebiča 

dostala voda. 
• Pravidelne čistite mriežky na vstup a výstup vzduchu (pri bežnom používaní najmenej dvakrát 

ročne) pomocou vysávača s kartáčovým nadstavcom. 
• Nepoužívajte žiadne brúsne či žieravé čistiace prostriedky! 
• K čisteniu krytu použite vlhkú látku alebo štetec. 
• Nepoužívajte vodu! Spotrebič nikdy neponárajte do vody! Životu nebezpečné! 
• Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšiu dobu používať, mal by byť chránený proti prílišnému prachu a 

špine. 

• Uschovajte originálnu krabicu, v ktorej bol konvektor zabalený, pre uskladnenie počas teplých 
mesiacov keď nebude používaný. Vyhrievacie teleso očistite podľa pokynov uvedených v časti Čistenie. 
Zabaľte vyhrievacie teleso do originálnej krabice a uskladnite ho na chladnom, suchom mieste. 

 

Bezpečnostné pokyny: 
• Výrobca sa zrieka a odmieta zodpovednosť za škody v dôsledku mrazu, ktoré boli spôsobené 

nedostatočnou výhrevnosťou vzhľadom k veľkosti miestnosti, zlou tepelnou izoláciou v miestnosti, 



nesprávnym použitím či vyššou mocou. 
• Pred pripojením spotrebiča prekontrolujte, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v 

sieti vo vašom dome. 
• Spotrebič pripojujte iba k sieti striedavého prúdu, ako je uvedené na výkonovom štítku! 
• Nikdy sa nedotýkajte častí, ktoré sú pod napätím! Životu nebezpečné! 
• Spotrebič nikdy neobsluhujte s mokrými rukami! Životu nebezpečné! 
• V blízkosti spotrebiča neskladujte ani nepoužívajte žiadne horľavé materiály či spreje! Nebezpečie 

požiaru! 
• Spotrebič nepoužívajte v horľavom ovzduší (napr. v blízkosti horľavých plynov či plechoviek od 

sprejov)! Nebezpečie výbuchu či požiaru! 
• Spotrebič nie je odolný proti postriekaniu vodou, a preto nesmie byť používaný v kúpeľniach, sprchách, 

vodovodných prípojkách, umývadlách či bazénoch. 
• Okolo vyhrievacieho telesa udržujte dostatočný priestor. Na všetkých stranách, pred spotrebičom, po 

jeho stranách a nad ním musí byť udržovaný bezpečný voľný priestor najmenej 120 cm. 
• Vyhrievacie teleso nezakrývajte, mohlo by to viesť k riziku požiaru.  
• Prístroj po použití vždy odpojte zo siete. 
• Prístroj musí byť nainštalovaný tak, aby sa jeho ovládacích prvkov nemohli dotknúť osoby, ktoré sú vo 

vani, v sprche či v akejkoľvek inej nádobe naplnené vodou. 
• Dôležité! Do spotrebiča nevsúvajte žiadnymi jeho otvormi žiadne cudzie predmety! Nebezpečie úrazu 

(elektrického šoku) a poškodenie spotrebiča! 
• Upozornenie! Počas prevádzky spotrebiča sa predná mriežka zohrieva na vysokú teplotu! Spotrebič 

umiestnite tak, aby sa ho nikto nemohol omylom dotknúť! Nebezpečie popálenia! Spotrebič sa po 
vypnutí postupne ochladí. 

• Oblečenie, utierky ani podobné predmety nikdy nesušte tak, že ich budete dávať na mriežku. Nebezpečie 
prehriatia a požiaru!  

• Spotrebič nie je určený pre používanie malými deťmi a postihnutými či nemocnými osobami bez 
dozoru! Tento spotrebič nie je hračka. Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so 
spotrebičom nebudú hrať! 

• Spotrebič nie je vhodný pre potreby chovateľstva! 
• Elektrická zásuvka musí byť vždy prístupná, aby bolo vždy možné čo najrýchlejšie odpojiť elektrickú 

zástrčku! 
• Ak je spotrebič alebo jeho sieťový kábel poškodený, nikdy ho nepoužívajte. Nebezpečie úrazu! 
• Ak je sieťový kábel poškodený, alebo ak je spotrebič poškodený v takom rozsahu, že sú odkryté 

elektrické súčasti, okamžite ho odpojte zo siete a obráťte sa na predajňu, kde bol spotrebič zakúpený. 
Nesprávne prevedené opravy môžu užívateľa vystaviť značnému nebezpečiu. 

• Vyhrievacie teleso nezakrývajte, aby ste zabránili jeho prehriatiu. 
• Pokyny stanovujú, že vyhrievacie teleso nesmie byť umiestené v bezprostrednej blízkosti pod 

elektrickou zásuvkou. 
• Toto vyhrievacie teleso nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy či bazéna. 
• Pokiaľ je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu musí vykonať výrobca, poverený servisným zástupcom 

alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku. 

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:…………………………   


