
  

Návod na obsluhu a údržbu  

KERAMICKÉ VYHRIEVACIE TELESO KH1004 

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:  KH1004 
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! 
•    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. 
 
Prevádzka:   

• Opatrne vyberte vyhrievacie teleso z igelitového vrecka a z krabice. 
• Umiestnite vyhrievacie teleso na pevný vodorovný povrch. 
• Nastavte hlavné tlačidlo do polohy  „off“ (vypnuté), zapojte sieťový kábel do elektrickej zásuvky 

striedavého prúdu 220–240 V. Prepnite hlavné tlačidlo do polohy „on“ (zapnuté). 
• Zapnite vyhrievacie teleso stlačením tlačidla ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ „ “. Spotrebič zobrazí 

aktuálnu teplotu vo vnútri miestnosti, automaticky sa prepne do režimu „FAN“ (vetrák), a bude 
fúkať neohriaty vzduch. 

• Stlačte tlačidlo zohrievanie „ “, a jednotka sa prepne do režimu s nižším výkonom vyhrievania. 

• Stlačte tlačidlo „ “ ešte raz, a jednotka sa prepne do režimu s vyšším výkonom vyhrievania. 



• Ak stlačíte tlačidlo „ “ tretí krát, jednotka sa prepne do režimu AUTO. Všimnite si, že displej 
teraz zobrazuje ukazovateľ „@“. (pozri pokyny k termostatu). Pokiaľ tlačidlo opäť stlačíte, bude 
fúkať neohriaty vzduch a kontrolka sa rozsvieti. 

• Vyhrievacie teleso vypnite stlačením tlačidla ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ „ “. 

 
Upozornenie: 
Pred vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky je lepšie vypnúť vyhrievanie a ponechať vyhrievacie teleso 
30–60 sekúnd v prevádzke, aby mohol vychladnúť. Tým sa chránia jeho vnútorné časti. 

 
Tlačidlo otáčania 

Spotrebič je vybavený tiež funkciou otáčania. Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla . Ak chcete 
otáčanie zastaviť, opäť stlačte tlačidlo otáčania. 

 
Funkcia časovača 
Táto funkcia funguje vo všetkých režimoch. Funkcia časovač vám umožňuje nastaviť dĺžku prevádzky od 1 

hodiny do 8 hodín. Stlačením tlačidla  nastavíte 0 hodín, druhým stlačením nastavíte 1 hodinu, a každé 
ďalšie stlačenie pridá 1 hodinu – maximum je 8 hodín, ďalším stlačením potom opäť nastavíte 0 hodín. Ako 
náhle je časovač nastavený, časovač bude odpočítavať celé hodiny po jednej hodine, pričom na displeji sa 
zobrazí čas prevádzky zostávajúci do okamžiku, ako sa vyhrievacie teleso vypne. Ak je na displeji zobrazené 
8 hodín a vy ešte raz stlačíte tlačidlo časovač, vyhrievacie teleso sa prepne na nepretržitú prevádzku. 

 
Pokyny k termostatu 

1. Opakovane stlačte tlačidlo VYHRIEVANIE , pokiaľ sa na displeji nezobrazí „@“. 
2. Teplotu nastavíte nasledujúcim spôsobom: stlačením „+“ zvýšite požadovanú teplotu, zatiaľ čo 

stlačením „-“ požadovanú teplotu znížite. 
3. Keď prekročí teplota vzduchu nastavenú teplotu o 3 stupne, vyhrievacie teleso sa vypne. 
4. Ako náhle teplota vzduchu poklesne o 1 stupeň pod nastavenú teplotu, jednotka sa opäť zapne. 
5. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí od 15 do 30 stupňov 

 
 
Diaľkové ovládanie 
1. Vložte dve batérie typu „AAA“ (nie sú súčasťou balenia) 
2. Vypínač je na diaľkovom ovládaní označený symbolom pre vypínač. 
3. Všetky funkcie, ktoré sa prostredníctvom diaľkového ovládania nastavujú, fungujú rovnako ako 

v prípade ručného ovládania. 

ZVÝŠIŤ 
 
ZNÍŽIŤ 



 Bezpečnostná regulácia 
Aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku prehriatia, vaše vyhrievacie teleso je vybavené ochranou, ktorá 
vyhrievacie teleso v prípade prehriatia vypne, pokiaľ teplota nepoklesne na určitú úroveň. 
 

Údržba 
• Ak chcete vaše vyhrievacie teleso čistiť, utrite jeho vonkajší povrch navlhčenou látkou. Neumývajte 

ho priamo vodou. Pred čistením sa uistite, že ste spotrebič odpojili zo siete. 
• Vytiahnite dva filtre, a ak sú veľmi znečistené, vyčistite ich. 
• Aby ste predĺžili životnosť vyhrievacieho telesa, v prípade poruchy ho sami nedemontujte. Svoje 

vyhrievacie teleso pošlite príslušnému stredisku ,alebo predajcovi u ktorého ste spotrebič zakúpili.  
 

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 používajte na rovných povrchoch, ktoré nie sú v žiadnom smere šikmé. 
Nepoužívajte ho priamo pod elektrickou zásuvkou. 

• Vyhrievacie teleso nepoužívajte v prítomnosti výbušných či horľavých látok.  
• Je potrebné, aby sa dodržali nasledujúce pokyny: 
• Uistite sa, že zdroj energie zodpovedá elektrickým parametrom vyhrievacieho telesa.  
• V čase, keď je vyhrievacie teleso v prevádzke, nepoužívajte tú istú elektrickú zásuvku pre iné 

elektrické spotrebiče s vysokým výkonom. 
• Zaistite, aby bolo spojenie medzi zástrčkou a zásuvkou tesné, a predídete tak prehriatiu zástrčky, 

elektrickému šoku a poruche. 
• Vyhrievacie teleso odpájajte tak, že uchopíte zástrčku a vytiahnete ju z elektrickej zásuvky. Nikdy 

neťahajte za sieťový kábel. 
• Ak budete používať vyhrievacie teleso v situácii, kedy sa v jeho blízkosti budú nachádzať iba deti 

alebo staršie či postihnuté osoby, je potrebné postupovať so zvýšenou opatrnosťou. 
• Ak je sieťový kábel poškodený, nechajte ho prosím vymeniť u schváleného servisného zástupcu, a 

predídete tak nebezpečiu. 
• Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horkých povrchov. 
• Vždy zaistite, aby bol spotrebič pevne umiestnený na svojom podstavci. Uistite sa, že otvory prívodu 

a výstupu vzduchu nie sú upchané či inak blokované. Predchádzajte nebezpečiu požiaru, a 
vyhrievacie teleso nezakrývajte (napr. oblečením). 

• Nevsúvajte mriežkou dovnútra spotrebiča žiadne predmety. 
• Aby ste zabránili nebezpečiu vzniku požiaru, neupchávajte ani inak neblokujte otvory pre sanie 

vzduchu či otvory pre odsávanie. Prístroj nepoužívajte na mäkkých povrchoch, ako je napríklad 
posteľ, kde by mohlo dôjsť k upchaniu týchto otvorov. 

• Vyhrievacie teleso nepoužívajte vonku. 
• Kompetentný kvalifikovaný servis: kontaktujte predajné oddelenie výrobcu či dovozcu, alebo 

ľubovoľnú osobu oprávnenú, kvalifikovanú a spôsobilú vykonávať tento druh opráv – zabránite tak 
riziku. Spotrebič by ste mali v každom prípade zveriť tomuto servisu. 

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:…………………………  

 


