
  

Návod k obsluze a údržbě  

KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1004 

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:  KH1004 
Napájecí napětí:  220 - 240 V~ 
Příkon – dva 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 
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. 
 
Provoz:  

• Opatrně vyjměte topidlo z igelitového pytle a z krabice. 
• Umístěte topidlo na pevný vodorovný povrch. 
• Nastavte hlavní tlačítko do polohy  „off“ (vypnuto), zapojte síťový kabel do elektrické zásuvky 

střídavého proudu 220–240 V. Přepněte hlavní tlačítko do polohy „on“ (zapnuto). 
• Zapněte topidlo stiskem tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO „ “. Spotřebič zobrazí aktuální teplotu 

uvnitř místnosti, automaticky se přepne do režimu „FAN“ (větrák), a bude foukat neohřátý vzduch. 

• Stiskněte tlačítko topení „ “, a jednotka se přepne do režimu s nižším výkonem topení. 

• Stiskněte tlačítko „ “ ještě jednou, a jednotka se přepne do režimu s vyšším výkonem topení. 

• Stisknete-li tlačítko „ “ potřetí, jednotka se přepne do režimu AUTO. Všimněte si, že displej 



nyní zobrazuje ukazatel „@“. (viz pokyny k termostatu). Pokud tlačítko opět stisknete, bude foukat 
neohřátý vzduch a kontrolka se rozsvítí. 

• Topidlo vypnete stiskem tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO „ “. 

 
Upozornění: 
Před vytažením zástrčky z elektrické zásuvky je lepší vypnout topení a ponechat topidlo 30–60 sekund 
v provozu, aby mohlo vychladnout. Tím se chrání jeho vnitřní části. 

 
Tlačítko otáčení 

Spotřebič je vybaven také funkcí otáčení. Tuto funkci zapnete stiskem tlačítka . Chcete-li otáčení 
zastavit, opět stiskněte tlačítko otáčení. 

 
Funkce časovač 
Tato funkce funguje ve všech režimech. Funkce časovač vám umožňuje nastavit délku provozu od 1 hodiny 

do 8 hodin. Stisknutím tlačítka  nastavíte 0 hodin, druhým stisknutím nastavíte 1 hodinu, a každé další 
stisknutí přidá 1 hodinu – maximum je 8 hodin, dalším stisknutím potom opět nastavíte 0 hodin. Jakmile je 
časovač nastaven, časovač bude odpočítávat celé hodiny po jedné hodině, přičemž na displeji se zobrazí čas 
provozu zbývající do okamžiku, než se topidlo vypne. Pokud je na displeji zobrazeno 8 hodin a vy ještě 
jednou stisknete tlačítko časovače, topidlo se přepne na nepřetržitý provoz. 

 
Pokyny k termostatu 

1. Opakovaně stiskněte tlačítko TOPENÍ , dokud se na displeji nezobrazí „@“. 
2. Teplotu upravíte následujícím způsobem: stiskem „+“ zvýšíte požadovanou teplotu, zatímco stiskem 

„-“ požadovanou teplotu snížíte. 
3. Když překročí teplota vzduchu nastavenou teplotu o 3 stupně, topidlo se vypne. 
4. Jakmile teplota vzduchu poklesne 1 stupeň pod nastavenou teplotu, jednotka se opět zapne. 
5. Teplotu lze nastavit v rozmezí od 15 do 30 stupňů 

 
 
Dálkové ovládání 
1. Vložte dvě baterie typu „AAA“ (nejsou součástí balení) 
2. Vypínač je na dálkovém ovládání označen symbolem pro vypínač. 
3. Všechny funkce, které se prostřednictvím dálkového ovládání provádějí, fungují stejně jako 

v případě ručního ovládání. 
 Bezpečnostní regulace 

Aby se předešlo poškození v důsledku přehřátí, vaše topidlo je vybaveno super ochranou, která topidlo 
v případě přehřátí vypne, dokud teplota nepoklesne na určitou úroveň. 

ZVÝŠIT 

 

SNÍŽIT 



 
Údržba 

• Vyžaduje-li vaše topidlo čištění, otřete jeho vnější povrch navlhčenou látkou. Neomývejte jej vodou 
přímo. Před čištěním se ujistěte, že jste spotřebič odpojili ze sítě. 

• Vytáhněte dva filtry, a pokud jsou výrazně znečištěně, vyčistěte je. 
• Abyste prodloužili životnost topidla, v případě poruchy jej sami nedemontujte. Své topidlo zašlete 

příslušnému středisku či poskytovateli poprodejních služeb, který provede jeho kontrolu. 
 

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 používejte na rovných površích, které nejsou v žádném směru šikmé. Nepoužívejte jej přímo 
pod elektrickou zásuvkou. 

• Topidlo nepoužívejte v přítomnosti výbušných či hořlavých látek.  
• Je absolutně nezbytné, aby bylo zajištěno následující: 
• Ujistěte se, že zdroj energie odpovídá elektrickým parametrům topidla.  
• V době, kdy je topidlo v provozu, nepoužívejte tutéž elektrickou zásuvku pro jiné elektrické 

spotřebiče o vysokém výkonu. 
• Zajistěte, aby bylo spojení mezi zástrčkou a zásuvkou těsné, a předejděte tak přehřívání zástrčky, 

elektrickému šoku a poruše. 
• Topidlo odpojujte tak, že uchopíte zástrčku a vytáhnete ji z elektrické zásuvky. Nikdy netahejte za 

síťový kabel. 
• Pokud budete používat topidlo v situaci, kdy se v jeho blízkosti budou nacházet pouze děti nebo 

starší či postižené osoby, je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.  
• Je-li síťový kabel poškozený, nechte jej prosím vyměnit u schváleného servisního zástupce, a 

předejděte tak nebezpečí. 
• Spotřebič nepoužívejte v blízkosti horkých povrchů. 
• Vždy zajistěte, aby byl spotřebič pevně umístěn na svém podstavci. Ujistěte se, že otvory přívodu a 

výstupu vzduchu nejsou ucpány či jinak blokovány. Předcházejte nebezpečí požáru, a topidlo 
nezakrývejte (např. oblečením). 

• Nevstrkujte mřížkou dovnitř spotřebiče žádné předměty. 
• Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru, neucpávejte ani jinak neblokujte otvory pro sání vzduchu 

či odtahové otvory. Přístroj nepoužívejte na měkkých površích, jako je například postel, kde by 
mohlo dojít k ucpání těchto otvorů. 

• Topidlo nepoužívejte venku. 
• Kompetentní kvalifikovaný servis: kontaktujte prodejní oddělení výrobce či dovozce, anebo 

libovolnou osobu oprávněnou, kvalifikovanou a způsobilou provádět tento druh oprav – zamezíte tak 
riziku. Spotřebič byste měli v každém případě svěřit tomuto servisu. 

 

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:…………………………  


