
SK Návod na použitie - konvektorové vykurovacie teleso Solight KP02 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Aby Vám výrobok slúžil bezpečne a k Vašej 
plnej spokojnosti, prečítajte si prosím nasledujúce pokyny a dodržujte ich. Zabránite tak nesprávnemu 
použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyvarujte sa neodbornému zaobchádzaniu so zariadením a vždy 
dodržujte všeobecné zásady používania elektrických spotrebičov. Výrobok je určený na používanie v 
domácnosti alebo v interiéroch. Nevystavujte výrobok prostrediu s trvalo vysokou vlhkosťou, zabráňte jeho 
kontaktu s kvapalinami. Návod na obsluhu si uschovajte. 

Popis výrobku 
1. Displej 
2. Tlačidlá 
3. Tlačidlo hlavného vypínača 
4. Turbo 

Technické špecifikácie 
Model KP02 
Menovité napätie 220-240V AC 
Menovitá frekvencia 50/60 Hz 
Menovitý výkon 2300W 

Všeobecné bezpečnostné informácie 
1. Pokiaľ dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným 

zástupcom alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb. 
2. Vykurovacie teleso nesmie byť umiestnené bezprostredne pod elektrickú zásuvku. 
3. Aby nedošlo k prehriatiu, vykurovacie teleso nezakrývajte. 
4. Tento spotrebič smú používať deti od veku 8 rokov a vyššie a ďalej osoby so zníženými fyzickými, 

vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ tak 
činia pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu súvisiace 
nebezpečenstvo. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonať 
deti bez dozoru. 

5. Deťom mladším ako 3 roky  by malo byť zabránené v prístupe ku výrobku, pokiaľ nie sú pod neustálym 
dohľadom. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov smú zapínať/vypínať spotrebič len za predpokladu, že 
je umiestnený alebo inštalovaný vo svojej bežnej prevádzkovej polohe, a že boli poučené o 
bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov nesmú 
spotrebič zapojovať, regulovať a čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu. 

UPOZORNENIE – Niektoré časti výrobku sa môžu silno zahrievať a spôsobiť popálenie. Zvláštnu 
pozornosť je nutné venovať obzvlášť prítomným deťom a zraniteľným osobám. 

6. Nepoužívajte toto vykurovacie teleso v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo plaveckého 
bazénu a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. 

7. UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu súvisiacemu s neúmyselným vynulovaním tepelného 
vypínača, nesmie byť spotrebič napájaný cez externý spínací prístroj, napríklad časovač, ani pripojený 
k obvodu, ktorý je pravidelne spínaný a vypínaný rozvodnou sieťou. 

8. Pred zahájením používania si pozorne prečítajte všetky pokyny. 
9. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča. 
10. Nepoužívajte tento spotrebič, pokiaľ má poškodený kábel alebo zástrčku. 
11. Udržujte spotrebič a kábel v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ostrých predmetov alebo iných 

predmetov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.  
12. Pred pripojením k sieťovému napájaniu sa uistite, že je spotrebič vypnutý. 
13. Pokiaľ prístroj nepoužívate, pred čistením alebo inou údržbou vypnite napájanie a odpojte prístroj od 

siete. 
14. Ak chcete spotrebič odpojiť od siete, vypnite ho (poloha „OFF“) a potom vytiahnite zástrčku zo 

zásuvky. Nevyťahujte zástrčku ťahom za kábel. 
15. Nepoužívajte prístroj v miestach, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo iné horľavé 
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kvapaliny. 
16. Len pre používanie vo vnútornom prostredí. 
17. Na zabránenie riziku požiaru neblokujte žiadny prívod ani odvod vzduchu. 
18. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. 
19. Nevkladajte cudzie predmety do vetracích alebo výstupných otvorov a zabráňte vniknutiu cudzích 

predmetov do nich, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu 
spotrebiča.  

20. Pred zapnutím alebo nastavením ktoréhokoľvek spínača na výrobku alebo dotykom zástrčky a zásuvky 
sa vždy uistite, že máte suché ruky.  

21. Pri používaní spotrebič nenechávajte bez dozoru. 
22. Najčastejšou príčinou prehriatia sú nánosy prachu alebo vláknové páperie vo vnútri prístroja. Dbajte 

na pravidelné odstraňovanie týchto usadenín odpojením spotrebiča a povysávaním nečistôt z 
vetracích otvorov a mriežok.  

23. Neumiestňujte ohrievač na koberec a neveďte kábel pod kobercom. Položte kábel mimo priechodné 
miesta, aby nedošlo k zakopnutiu osôb.  

24. Neukladajte výrobok, pokiaľ ohrievač riadne nevychladne. Pokiaľ prístroj nepoužívate, uložte ho na 
chladnom suchom mieste. 

25. Nepoužívajte spotrebič na sušenie odevov. 
26. Neponárajte spotrebič do kvapaliny a zabráňte vniknutiu kvapaliny dovnútra spotrebiča, pretože tým 

môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. 
27. Nepoužívajte tento spotrebič na mokrom povrchu alebo v miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť 

vtlačený do vody. 
28. Nesiahajte na spotrebič, ktorý spadol do vody. Vypnite prívod napätia a okamžite prístroj odpojte od 

elektrickej siete. 
29. Používajte spotrebič len spôsobom popísaným v tomto návode. Žiadne iné použitie nie je výrobcom 

odporúčané a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie. 
30. Nepoužívajte tento spotrebič v okne, pretože dážď by mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 
31. Neukladajte spotrebič do krabice alebo zatvoreného priestoru, pokiaľ dostatočne nevychladne. 
32. Nepoužívajte spotrebič ako vykurovacie teleso pre 

zvieratá a rastliny 

Inštalácia 
Varovanie! Pred použitím vykurovacieho telesa skontrolujte, či 
je dodržaná požiadavka minimálnej bezpečnej vzdialenosti 1 m 
od okolitých zvislých povrchov. 

1. Vyberte spotrebič a celé príslušenstvo z obalu a 
skontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky 
poškodenia. 

2. Otočte hlavnú časť hore nohami a namontujte pätky 
pomocou štyroch skrutiek ST4 * 16. 

3. Po ukončení inštalácie postavte ohrievač pripravený na 
použitie na pevný rovný povrch. 

Návod na obsluhu 

 
Tlačidlo režimu 

 
Tlačidlo pre prepínanie °F / °C 

 
Tlačidlo vypínača 

 
Tlačidlo ventilátora 

  Tlačidlá +/- 

 Tlačidlo časovača 

Aktuálny režim 

Aktuálna teplota 

Časovač 
Symbol 

 
Nastavenie teploty 



 
1. Skontrolujte, či je hlavný spínač (ON / OFF) v polohe „off“ (vyp.) a zapojte napájací kábel do elektrickej 

siete. Potom prepnite hlavný spínač (ON / OFF) do polohy „on“ (zap.). 
2. Pre ovládanie prístroja musíte stlačiť tlačidlo ON / OFF. Rozsvieti sa displej a ostatné tlačidlá sa 

odblokujú. 
3. Pomocou tlačidiel  šípkami nastavte požadovanú teplotu (tlačidlá + / -) a následne pomocou tlačidlá pre 

nastavenie režimu nastavte vykurovací výkon. Môžete ho nastaviť na 1000 W, 1300 W alebo 2300 W a 
ďalej do režimu „protimrazovej ochrany“, ktorú symbolizuje ikona snehovej vločky.  
Pozn.: Vykurovacie teleso začne kúriť, keď teplota prostredia klesne o 2 °C pod prednastavenú teplotu. 
Ohrievač prestane kúriť, akonáhle dosiahne prednastavenú teplotu. 

 
Režim protimrazovej ochrany pri aktivácii funguje v troch možných scenároch 
1. Okolitá teplota je 5 °C, spustí sa vykurovací prvok s výkonom 1000 W. 
2. Okolitá teplota je 4 °C, spustí sa vykurovací prvok s výkonom 1300 W. 
3. Okolitá teplota je 3 °C alebo nižšia,  spustia sa oba vykurovacie prvky súčasne. 
 

Pokiaľ je teplota okolia 6 °C alebo vyššia, tepelná poistka preruší vykurovanie a prístroj ďalej funguje v režime 
protimrazovej ochrany. 

 
Časovač môžete aktivovať pomocou tlačidla časovača. Nastaviteľný rozsah je 1-24 hodín. Po dokončení 
časovača sa vykurovanie vypne. 
 
Ventilátor môžete aktivovať pomocou tlačidlá ventilátora. Aktivovať ho môžete len v režimoch 1 000 W, 
1300 W a 2300 W. Pokiaľ je aktivovaný ventilátor a prístroj prepnete do nepodporovaného režimu, 
ventilátor sa automaticky vypne. 
 
Diaľkové ovládanie 
Otvorte priehradku na batériu a vložte gombíkovú batériu typu CR-2032. Symbol „+“ na batérii musí 
smerovať k vám. Maximálny dosah diaľkového ovládača je 6 metrov. Tlačidlá fungujú rovnakým spôsobom 
ako na ovládacom paneli. 
 
Čistenie a údržba 
• Pred uskutočnením údržby prosím odpojte zástrčku napájacieho káblu od sieťového napájania. 

Nechajte prístroj aspoň 10 minút vychladnúť. 
• Prach z povrchu poutierajte mäkkou utierkou.  
• Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, benzín ani iné horľavé kvapaliny. 
• Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od elektrickej siete a chráňte ho pred 

prachom. 
• Prístroj skladujte len v chladnom a suchom stave. 
• Pokiaľ je prístroj nefunkčný alebo funguje chybne, odpojte ho od elektrickej siete a kontaktujte 

autorizovanú osobu so žiadosťou o opravu. 
 
Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie alebo 
stiahnutie na www.solight.cz 
 
Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 
 
  
 
 


