
SK Návod na použitie - konvektorové vykurovacie teleso Solight KP04 

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. 
 
Montáž konvektora 
Pred použitím ohrievača primontujte podstavce (dodávané samostatne v krabici). 
Tie sa pripevňujú k základni ohrievača pomocou 4 samorezných skrutiek, ktoré sú súčasťou  
dodávky. Dbajte na to, aby boli správne umiestnené v spodných koncoch bočných líšt kúrenia 
 
Inštalácia 
Jednotka musí byť namontována tak, aby neblokovala ani nebránila prietoku horúceho vzduchu.  
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY (prečítajte si pred spustením ohrievača) 
1. Nepoužívajte ohrievač, pokiaľ nie sú pätky správne pripevnené. 
2. Zaistite, aby napájanie zásuvky, do ktorej je zapojené kúrenie, bolo v súlade s typovým štítkom na 
ohrievači a aby bola zásuvka uzemnená. 
3. Sieťový kábel udržujte mimo horúceho tela ohrievača. 
4. Varovanie ： Nepoužívajte toto kúrenie v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazénu. 
5. Varovanie ： Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte vykurovacie teleso. 
6. . Len pre vnútorné použitie. 
7. Neumiestňujte kúrenie na koberce, a hlavne na tie, ktoré majú vysoký vlas. 
8. Vždy sa uistite, že je ohrievač umiestnený na pevnom rovnom povrchu. 
9. Neumiestňujte ohrievač do blízkosti záclony alebo nábytku, aby nedošlo k požiaru. 
10. Výstraha ： konvektor neumiestňujte bezprostredne pod zásuvku. 
11. . Nevkladajte žiadne predmety do výstupu tepla alebo do vzduchových mriežok ohrievača. 
12. Nepoužívajte ohrievač v miestach, kde sú uložené horľavé kvapaliny alebo kde môžu byť prítomné 
horľavé výpary. 
13. Pri premiestňovaní z jedného miesta na druhé vždy odpojte ohrievač. 
14. Výstraha ： ： Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom， jeho servisným 
technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečenstvu. 
15. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými，
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami，alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol 
daný dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča od osoby zodpovednej za ich používanie a bezpečnosť. 
16. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.. 
 
Prevádzka konvektora 
Poznámka ： Je v poriadku, keď cítite spáleninu, keď sa konvektor zapína prvý krát alebo v dôsledku 
dlhodobého nepoužívania, môže za to usadený prach a iné nečistoty. Tento efekt rýchlo ustane. 
 
Vyberte vhodné miesto pre kúrenie，s ohľadom na vyššie uvedené bezpečnostné pokyny. 
Zasuňte zástrčku ohríevača do vhodnej zásuvky. Otočte gombík termostatu v smere hodinových ručičiek na 
maximálne nastavenie. Zapnite vykurovacie prvky pomocou kolískových spínačov na bočnom paneli. Keď 
sú vykurovacie prvky zapnuté, spínače sa rozsvietia. Pre maximálny tepelný výkon by mali byť oba spínače 
zapnuté. 
Po dosiahnutí požadovanej izbovej teploty by sa mal gombík termostatu pomaly otáčať proti smeru 
hodinových ručičiek až do doby, kedy budete počuť, že termostat sa cvaknutím vypol a že svetlá na 



spínacích prvkov zhasnú. Potom ohrievač automaticky udržuje teplotu vzduchu v miestnosti na nastavenú 
teplotu automatickým zapínaním a vypínaním. 
 
Čistenie konvektora 
Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť. Vonkajšiu časť 
ohrievača očistite vlhkou utierkou a osušte suchou utierkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani 
abrazíva a nedovoľte, aby do ohrievača vnikla voda. 
 
Skladovanie konvektora 
Pokiaľ nie je vykurovacie teleso dlhšiu dobu používané, malo by byť chránené pred prachom a skladované 
na čistom suchom mieste. 
 
Parametre 
Napájacie napätie: 220-240V, 50Hz 
Príkon: 2000W 

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


