
CZ Návod k použití konvektorového otopného tělesa Solight KP02 

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. Tlačítko hlavního vypínače 
4. Turbo 

Technická specifikace 
Model KP02 
Jmenovité napětí 220-240V AC 
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz 
Jmenovitý výkon 2300W 

Obecné bezpečnostní informace 
1. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem 

nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob. 
2. Otopné těleso nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou. 
3. Aby nedošlo k přehřátí, otopné těleso nezakrývejte. 
4. 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. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru. 

5. Dětem mladším 3 let věku by mělo být zabráněno v přístupu k výrobku, pokud nejsou pod neustálým 
dohledem. 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. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, 
regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu. 

UPOZORNĚNÍ – Některé části výrobku se mohou silně zahřívat a způsobit popálení. Zvláštní 
pozornost je nutné věnovat případně přítomným dětem a zranitelným osobám. 

6. Nepoužívejte toto otopné těleso v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo plaveckého bazénu a 
nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. 

7. UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli nebezpečí souvisejícímu s neúmyslným vynulováním tepelného 
vypínače, nesmí být spotřebič napájen přes externí spínací přístroj, například časovač, ani připojen k 
obvodu, který je pravidelně spínán a vypínán rozvodnou sítí. 

8. Před zahájením používání si pozorně přečtěte všechny pokyny. 
9. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče. 
10. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku. 
11. Udržujte spotřebič a kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých předmětů nebo jiných 

předmětů, které mohou způsobit poškození.  
12. Před připojením k síťovému napájení se ujistěte, že je spotřebič vypnutý. 
13. Pokud přístroj nepoužíváte, před čištěním nebo jinou údržbou vypněte napájení a odpojte přístroj od 

sítě. 
14. Chcete-li spotřebič odpojit od sítě, vypněte jej (poloha „OFF“) a pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

Nevytahujte zástrčku tahem za kabel. 
15. Nepoužívejte přístroj v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé 
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kapaliny. 
16. Pouze pro použití ve vnitřním prostředí. 
17. Pro zabránění riziku požáru neblokujte žádným přívod ani odvod vzduchu. 
18. Nedotýkejte se horkých povrchů. 
19. Nevkládejte cizí předměty do větracích nebo výstupních otvorů a zabraňte vniknutí cizích předmětů 

do nich, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.  
20. Před zapnutím nebo seřízením kteréhokoli spínače na výrobku nebo dotykem zástrčky a zásuvky se 

vždy ujistěte, že máte suché ruce.  
21. Při používání spotřebič neponechávejte bez dozoru. 
22. Nejčastější příčinou přehřátí jsou nánosy prachu nebo vlákenného chmýří uvnitř přístroje. Dbejte na 

pravidelné odstraňování těchto úsad odpojením spotřebiče a vysáním nečistot z větracích otvorů a 
mřížek.  

23. Neumisťujte ohřívač na koberec a neveďte kabel pod koberci. Položte kabel mimo průchozí místa, aby 
nedošlo k zakopnutí osob.  

24. Neukládejte výrobek, dokud ohřívač řádně nevychladne. Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej na 
chladném suchém místě. 

25. Nepoužívejte spotřebič k sušení oděvů. 
26. Neponořujte do kapaliny a zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř spotřebiče, neboť tím může dojít k 

úrazu elektrickým proudem. 
27. Nepoužívejte tento spotřebič na mokrém povrchu nebo v místech, kde by mohl spadnout nebo být 

vtlačen do vody. 
28. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Vypněte přívod napětí a okamžitě přístroj odpojte od 

elektrické sítě. 
29. Používejte spotřebič pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Žádné jiné použití není výrobcem 

doporučeno a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. 
30. Nepoužívejte tento spotřebič v okně, protože déšť by mohl způsobit úraz elektrickým proudem. 
31. Neukládejte spotřebič do krabice nebo uzavřeného prostoru, dokud dostatečně nevychladne. 
32. Nepoužívejte spotřebič jako otopné těleso pro zvířata a 

rostliny 

Instalace 
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 patky 
pomocí čtyř šroubů ST4 * 16. 

3. Po ukončení instalace postavte ohřívač připravený k 
použití na pevný rovný povrch. 

Návod k obsluze 

 
Tlačítko režimu 

 
Tlačítko pro přepínání °F / °C 

 
Tlačítko vypínače 

 Tlačítko ventilátoru 

  Tlačítka +/- 

 Tlačítko časovače 
 

Aktuální režim 

Aktuální 
 

Časovač 
Symbol 

 

Nastavení teploty 



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 1000 W, 1300 W nebo 2300 W a dále do 
režimu „protimrazové ochrany“, který symbolizuje ikona sněhové vločky.  
Pozn.: Otopné těleso začne topit, když teplota prostředí klesne o 2 °C pod přednastavenou teplotu. 
Ohřívač přestane topit, jakmile dosáhne přednastavené teploty. 

 
Režim protimrazové ochrany při aktivaci funguje ve třech možných scénářích 
1. Okolní teplota je 5 °C, spustí se topný prvek s výkonem 1000 W. 
2. Okolní teplota je 4 °C, spustí se topný prvek s výkonem 1300 W. 
3. Okolní teplota je 3 °C nebo nižší,  spustí se oba topné prvky současně. 
 

Pokud je teplota okolí 6 °C nebo vyšší, tepelná pojistka přeruší vytápění a přístroj dále funguje v režimu 
protimrazové ochrany. 

 
Časovač lze aktivovat pomocí tlačítka časovače. Nastavitelný rozsah je 1-24 hodin. Po dokončení časovače 
se topení vypne. 
 
Ventilátor lze aktivovat pomocí tlačítka ventilátoru. Aktivovat jej lze pouze v režimech 1 000 W, 1300 W a 
2300 W. Pokud je aktivován ventilátor a přístroj přepnete do nepodporovaného režimu, ventilátor se 
automaticky vypne. 
 
Dálkové ovládání 
Otevřete přihrádku na baterie a vložte knoflíkovou baterii typu CR-2032. Symbol „+“ na baterii musí 
směřovat k vám. Maximální dosah dálkového ovladače je 6 metrů. Tlačítka fungují stejným způsobem jako 
na ovládacím panelu. 
 
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. 
 
Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání nebo ke stažení 
na www.solight.cz 
 
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 
 
  
 
 

http://www.solight.cz/

