
SK Návod na použitie - konvektorové vykurovacie teleso Solight KP05 

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. 
 
Všeobecný popis 
Tento konvektor slúži k ochrane pred mrazom a k ohrevu menších plôch v interiéri. Je vybavený 
termostatom pre správne nastavenie teploty. Termostat zapína / vypína jednotku, aby udržovala teplotu 
na nastavenej úrovni. Keď sa jednotka aktívne zahrieva, rozsvieti sa kontrolná kontrolka. Konvektor je 
vybavený znova nastaviteľnou tepelnou poistkou, ktorá vypne ohrievač, pokiaľ je príliš horúco, a po 
vychladnutí jednotky sa opäť zapne.  
 
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 namontovaná tak, aby neblokovala ani nebránila prietok horúceho vzduchu. Ohrievač sa 
sám zahreje. Nezabudnite preto dodržiavať minimálnu vzdialenosť, ako je uvedené na obrázku nižšie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vyskrutkujte skrutky (2) montážne konzoly (1) z ohrievača. 
2. Vyvŕtajte otvory  do steny a pevne pripevnite držiak ku stene. Uistite sa, že držiak je v zvislej polohe, 
takže ohrievač nie je naklonený. 
3. Pripojte ohrievač k montážnemu držiaku jeho zavesením na držiak. Pokiaľ je na mieste, zaistite ho 

1. Úchyty 
2. Konzolové skrutky 
3. Výstupy horúceho vzduchu 
4. Kontrolka vyhrievania 
5. Otočný gombík 
6. prieduchy 
 

  

 

 

 

 



pomocou konzolových skrutiek (2). 
4. Po pripojení zástrčky do elektrickej zásuvky je kryt pripravený k použitiu. 
Inštrukcie k ovládaniu 

 
Nastavenie správnej izbovej teploty 
1. Otočte otočným gombíkom (5) v smere hodinových ručičiek až na doraz. (A) 
2. Počkajte, až sa ohrievač zahreje v miestnosti na vhodnú teplotu, a potom pomaly otáčajte gombíkom 
späť, pokiaľ kontrolka nezhasne. 
3. Termostat je teraz nastavený na správnu teplotu a zapne sa, keď teplota klesne pod tento bod, alebo 
vypne, keď je vyššia. 
 
Údržba 
Pred čistením ohrievača odpojte zástrčku od napájania a nechajte ju vychladnúť. Očistite kryt vlhkou 
utierkou. Nepoužívajte žiadny silný čistiaci materiál a nedovoľte, aby voda vnikla do vnútorných častí. 
 

Parametre 
Napájacie napätie: 220-240V, 50Hz 
Príkon: 425W 

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 bezpečnosť. 
 
Bezpečnostné inštrukcie 
Prečítajte si pozorne tieto pokyny, aby ste zaistili bezpečné používanie tohto produktu. 
 
- Uistite sa, že jednotka nie je poškodená. 
- Jednotku inštalujte len vo vnútorných priestoroch, v čistom a suchom prostredí (IP20). 
- Kábel nikdy nedávajte priamo oproti ohrievaču alebo blízko výstupu horúceho vzduchu. 
- Neumiestňujte do blízkosti elektrickej zásuvky ani nad ňou. 
- Nikdy nezakrývajte. Hrozí nebezpečenstvo prehriatu a požiaru! 
- Nepokladajte ohrievač do blízkosti horľavých materiálov. Jednotka musí byť namontovaná tak, aby prúd 
horúceho vzduchu nebol žiadnym spôsobom blokovaný alebo mu bolo bráneno. Udržujte nasledujúcu 
vzdialenosť od kúrenia: 
- 50 cm pred vývody horkého vzduchu, 30 cm pod kúrením, 100 cm nad kúrením. 
- Pokiaľ jednotku nepoužívate, vždy ju odpojte. I pri nastavení najnižšieho termostatu je kúrenie stále 
zapnuté. 
- Nikdy nepoužívajte v miestach, kde sa skladujú výbušné plyny alebo kvapaliny. 
- Nikdy nepožívajte ohrievač s časovačom alebo iným zariadením, ktoré môže prístroj zapnúť automaticky. 
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť len výrobca alebo autorizovaný servisný technik. 
- Pripojte len k vhodnej zásuvke 220-240V. 
 
Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 
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