
CZ Návod k použití konvektorového otopného tělesa Solight KP01 WiFi 

Vážený zákazníku, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení našeho výrobku. Aby Vám výrobek sloužil 
bezpečně a k Vaší plné spokojenosti, přečtěte si prosím následující pokyny a dodržujte je. Zabráníte tak 
nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Vyvarujte se neodborného zacházení se zařízením a vždy 
dodržujte obecné zásady používání elektrických spotřebičů. Výrobek je určen pro použití v domácnosti nebo 
v interiérech. Nevystavujte výrobek prostředí s trvale vysokou vlhkostí, zabraňte jeho kontaktu s tekutinami. 
Návod k obsluze si uschovejte. 
 
Popis výrobku 

1. Displej 
2. Tlačítka 
3. Hlavní vypínač 

 
Technická specifikace 

Model KP01Wifi 

Jmenovité napětí 220-240V AC 

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz 

Jmenovitý výkon 1000/2000W 

Třída krytí IP24 

 
Obecné bezpečnostní informace 

1. Neopouštějte domov, když je spotřebič v provozu. Při odchodu se vždy ujistěte, že je spínač v poloze 
OFF (0) a termostat nastavený v minimální poloze. Vždy odpojte spotřebič od sítě. 

2. Udržujte hořlavý materiál, jako je nábytek, polštáře, ložní prádlo, papír, oblečení, záclony apod., 
nejméně 1 m od otopného tělesa. 

3. Neodkládejte nic na ani před otopné těleso. 
4. Vždy používejte otopné těleso ve svislé poloze. 
5. Neumísťujte otopné těleso v těsné blízkosti stěn, nábytku, záclon apod. 
6. Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších než 4 m². 
7. Pokud se otopné těleso nepoužíváte, vždy jej odpojte od sítě. Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. 
8. Udržujte odstup jakýchkoli předmětů od přívodu a výstupu vzduchu alespoň 1 metr před a 50 cm za 

otopným tělesem. 
9. Neinstalujte otopné těleso přímo pod zásuvkou. 
10. Nedovolte, aby se tělesa dotýkala zvířata nebo děti, ani aby si s ním hrály. Pamatujte, že výstup 

vzduchu se za provozu zahřívá. 
11. Nezakrývejte jej. Při zakrytí hrozí nebezpečí přehřátí. 
12. Nepoužívejte toto otopné těleso v blízkosti sprchy, vany, umyvadla nebo bazénu apod. 
13. Nepoužívejte otopné těleso v místnostech obsahujících výbušné plyny, hořlavá rozpouštědla, laky 

nebo lepidla. 
14. Udržujte otopné těleso čisté. Zabraňte proniknutí jakýchkoli cizích předmětů do větracích nebo 

výstupních otvorů, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození tělesa. 
15. V případě pádu nebo poškození otopného tělesa jej dále nepoužívejte, dokud nebude zkontrolováno 

kvalifikovaným servisním střediskem. 
16. Pokud otopné těleso používají resp. je provozováno v blízkosti dětí, osob trpících jakýmkoli tělesným 

postižením nebo domácích zvířat, je nutné dbát pozorného dohledu. 
17. Nepoužívejte k sušení oděvů nebo jiných textilií. 
18. Nepoužívejte otopné těleso k sušení prádla. Nikdy nezakrývejte vstupní a výstupní mřížky 

(nebezpečí přehřátí). 
19. Nepohybujte se spotřebičem, když je v provozu, aby nedošlo k přehřátí s dalším rizikem požáru. 
20. Dojde-li k poškození kterékoli části otopného tělesa nebo napájecího kabelu, musí být vyměněn 

kvalifikovaným elektrikářem.  
21. Otopné těleso nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou. 
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22. Nepoužívejte toto otopné těleso s programovacím přístrojem, časovačem ani jiným zařízením, které 
jej automaticky zapíná, protože v případě jeho zakrytí nebo nesprávného umístění hrozí nebezpečí 
požáru. 

23. Neponechávejte otopné těleso zapnuté, když opouštíte domov nebo jdete spát. 
24. Děti by měly být poučeny, aby si nehrály se spotřebičem. 
25. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let věku výše a dále osoby se sníženými fyzickými, vjemovými 

nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud tak činí pod 
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související 
nebezpečí. 

26. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 
27. Dětem mladším 3 let věku by mělo být zabráněno v přístupu k výrobku, pokud nejsou pod 

neustálým dohledem. 
28. Děti ve věku od 3 let do 8 let smí zapínat/vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že je umístěn 

nebo instalován ve své běžné provozní poloze, a že byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče 
a chápou související rizika. 

29. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět 
uživatelskou údržbu. 

30. Při zapojení do sítě neponechávejte přístroj bez dozoru. 
 
Upozornění 
Některé části otopného tělesa se mohou silně zahřívat a způsobit popálení. Nedotýkejte se horkých 
povrchů. 
Zvláštní pozornost je nutné věnovat případně přítomným dětem a zranitelným osobám. 
 
Instalace na podlaze 
 
Varování! Před použitím otopného tělesa zkontrolujte, zda je dodržen požadavek minimální bezpečné 
vzdálenosti 1 m od okolních svislých povrchů. 
 

1. Vyjměte spotřebič a veškeré příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky 
poškození. 

2. Otočte hlavní část vzhůru nohama a namontujte dvě patky pomocí čtyř šroubů ST12 * 4 (celkem 8 
ks). 

3. Po ukončení instalace postavte otopné těleso připravené k použití na pevný rovný povrch. 
 
Nástěnná instalace 
 
Upozorňujeme, že výrobek musí být instalován nejméně 15 cm od podlahy a 50 cm od stropu. 
 

1. Odšroubujte držák od tělesa přístroje. 
2. Použijte držák jako šablonu, označte a vyvrtejte otvory. Poté vložte plastové hmoždinky. Upevněte 

držák na zeď pomocí šroubů. 
3. Umístěte otopné těleso do vhodné polohy tak, aby otvory byly v jedné rovině s držákem. 
4. Utáhněte šroub na horní straně držáku 

 

 
 



 
Návod k obsluze 

 

1. Displej 

2. Tlačítko „+“ teplota 

3. Tlačítko „-“ teplota 

4. Tlačítko vypínače 

5. Tlačítko režimu/mode 

6. Tlačítko časovače 

7. Tlačítko dětského zámku 

 

 

1. Zkontrolujte, zda je hlavní spínač (ON / OFF) v poloze „off“ (vyp.) a zapojte napájecí kabel do elektrické 
sítě. Pak přepnete hlavní spínač (ON / OFF) do polohy „on“ (zap.). 

2. Pro ovládání přístroje musíte stisknout tlačítko ON / OFF. Rozsvítí se displej a ostatní tlačítka se 
odblokují. 

3. Pomocí tlačítek se šipkami nastavte požadovanou teplotu (tlačítka + / -) a následně pomocí tlačítka pro 

nastavení režimu nastavte topný výkon. Můžete jej nastavit na normální výkon  nebo zvýšený výkon  
. 
Pozn.: Otopné těleso začne topit, když teplota prostředí klesne o 2 °C pod přednastavenou teplotu. 
Otopné těleso přestane topit, jakmile dosáhne přednastavené teploty. 

 
Časovač lze aktivovat pomocí tlačítka časovače. Nastavitelný rozsah je 1-24 hodin. Po dokončení časovače 

se topení vypne. 

 

Dětská pojistka deaktivuje všechna tlačítka. Pro aktivaci nebo deaktivaci stiskněte a podržte tlačítko po 

dobu 3 sekund. Dětskou pojistku lze aktivovat, i když je displej (jednotka) vypnuta tlačítkem ZAP/VYP. 

 

Aplikace pro chytré přístroje 

 

Tento přístroj funguje s aplikacemi Smart Life a Tuya. Oskenujte QR kód pro stažení aplikace „Smart Life“. 

Pro instalaci aplikace také můžete zadat název „Smart Life“ do vyhledávání v obchodě App Store nebo 

Google Play. 

 

Otevřete aplikaci „Smart Life“, klepněte na položku „Register“ („Registrovat“) a zaregistrujte si účet „Smart 

Life“ pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailu. Poté se přihlaste do aplikace. 

 

Zapněte přístroj a ujistěte se, že je v dosahu vaší sítě Wi-Fi. Kontrolka začne rychle blikat. Je nutné, aby 

blikala pomalu. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítko Mode, dokud neuslyšíte zvukový signál. Poté 

počkejte několik sekund a kontrolka začne blikat pomalu. 
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Přejděte do aplikace a klepněte na „Add device“ („Přidat zařízení“) nebo klepněte na symbol „+“ umístěný 

v pravém horním rohu -> Add manually (Přidat ručně) -> Small Home Appliances (Malé domácí spotřebiče) 

-> Heater (Otopné těleso). Na další obrazovce vyberte svou síť Wi-Fi a zadejte heslo. Na další obrazovce 

zkontrolujte, zda je v pravém horním rohu vybrána možnost „AP Mode“ („Režim AP“). Pokud ne, vyberte ji. 

Poté klepněte na „Confirm indicator slowly blink“ („Potvrdit pomalé blikání kontrolky“) a klepněte na 

tlačítko Next (Dále). Zařízení vytvoří hotspot a nyní se k němu musíte připojit. Klepněte na „Go to Connect“ 

(„Přejít na připojení“) a vyberte síť Wi-Fi vytvořenou zařízením. Pokud vás chytrý telefon požádá o 

připojení k síti Wi-Fi, přičemž není přístup k internetu k dispozici, potvrďte jej. Poté se vraťte do aplikace. 

Zařízení se připojí k aplikaci a telefon se znovu připojí k původní síti Wi-Fi. Podrobné pokyny v českém 

jazyce najdete na YouTube – hledejte heslo: Solight KP01Wifi návod k aplikaci. 

 

Pro spárování zařízení s aplikací můžete také použít funkci automatického skenování, pamatujte však, že 

vyhledání přístroje touto funkcí chvíli potrvá.  

 

Asistent Google 

 

Pokud jste zařízení spárovali s aplikací Smart Life nebo Tuya, můžete jej nadále používat s asistentem 

Google. Stačí spárovat účet Smart Life nebo Tuya s aplikací Google Home. Spusťte aplikaci Google Home -> 

Připojte aplikaci Smart Life / nebo -> Připojte aplikaci Tuya Smart.  

 

Čištění a údržba 

 

 Před prováděním údržby prosím odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťového napájení. Nechte 

přístroj alespoň 10 minut vychladnout. 

 Otírejte prachu z povrchu měkkým kusem látky.  

 Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, benzín ani jiné hořlavé kapaliny. 

 Pokud přístroj po delší dobu nebudete používat, odpojte jej od elektrické sítě a chraňte jej před 

prachem. 

 Přístroj skladujte pouze v chladném a suchém stavu. 

 Pokud je přístroj nefunkční nebo funguje chybně, odpojte jej od elektrické sítě a kontaktujte 

autorizovanou osobu s žádostí o opravu. 

 

K výrobku je vydáno prohlášení CE o shodě v souladu s platnými předpisy. Prohlášení je k dispozici na 

vyžádání nebo ke stažení na stránce www.solight.cz 

 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 

 

  

 

 

http://www.solight.cz/

