
SK Návod na použitie - konvektorové vykurovacie teleso Solight KP01 WiFi 

Vážený zákazník, radi by sme sa Vám poďakovali 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. Hlavný vypínač 

 
Technické špecifikácie 

Model KP01Wifi 

Menovité napätie 220-240V AC 

Menovité frekvencie 50/60 Hz 

Menovitý výkon 1000/2000W 

Trieda krytia IP24 

 
Všeobecné bezpečnostné informácie 

1. Neopúšťajte domov, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Pri odchode sa vždy uistite, že je spínač v 
polohe OFF (0) a termostat nastavený v minimálnej polohe. Vždy odpojte spotrebič od siete. 

2. Udržujte horľavý materiál, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, oblečenie, záclony 
apod., najmenej 1 m od vykurovacieho telesa. 

3. Neodkladajte nič na ani pred vykurovacie teleso. 
4. Vždy používajte vykurovacie teleso v zvislej polohe. 
5. Neumiestňujte vykurovacie teleso v tesnej blízkosti stien, nábytku, záclon apod. 
6. Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach menších než 4 m². 
7. Pokiaľ vykurovacie teleso nepoužívate, vždy ho odpojte od siete. Neodpojujte zástrčku ťahom za 

kábel. 
8. Udržujte odstup akýchkoľvek predmetov od prívodu a výstupu vzduchu aspoň 1 meter pred a 50 cm 

za vykurovacím telesom. 
9. Neinštalujte vykurovacie teleso priamo pod zásuvku. 
10. Nedovoľte, aby sa telesá dotýkali zvierat alebo detí, ani aby si s ním hrali. Pamätajte, že výstup 

vzduchu sa za prevádzky zahrieva. 
11. Nezakrývajte ho. Pri zakrytí hrozí nebezpečenstvo prehriatia. 
12. Nepoužívajte toto vykurovacie teleso v blízkosti sprchy, vane, umývadla alebo bazénu apod. 
13. Nepoužívajte vykurovacie teleso v miestnostiach obsahujúcich výbušné plyny, horľavé rozpúšťadlá, 

laky alebo lepidlá. 
14. Udržujte vykurovacie teleso čisté. Zabráňte preniknutiu akýchkoľvek cudzích predmetov do 

vetracích alebo výstupných otvorov, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo 
poškodeniu telesa. 

15. V prípade pádu alebo poškodenia, vykurovacie teleso ďalej nepoužívajte, pokiaľ nebude 
skontrolované kvalifikovaným servisným strediskom. 

16. Pokiaľ vykurovacie teleso používajú resp. je prevádzkované v blízkosti detí, osôb trpiacich 
akýmkoľvek telesným postihnutím alebo domácich zvierat, je nutné dbať, aby boli pod dohľadom 
dospelého. 

17. Nepoužívajte na sušenie odevov alebo iných textílií. 
18. Nepoužívajte vykurovanie teleso na sušenie prádla. Nikdy nezakrývajte vstupné a výstupné mriežky 

(nebezpečenstvo prehriatia). 
19. Nehýbte so spotrebičom, keď je v prevádzke, aby nedošlo k prehriatiu s ďalším rizikom požiaru. 
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20. Pokiaľ dôjde k poškodeniu ktorejkoľvek časti vykurovacieho telesa alebo napájacieho káblu, musí 
byť vymenený kvalifikovaným elektrikárom.  

21. Vykurovacie teleso nesmie byť umiestnené bezprostredne pod elektrickú zásuvku. 
22. Nepoužívajte toto vykurovacie teleso s programovacím prístrojom, časovačom ani iným zariadením, 

ktoré ho automaticky zapína, pretože v prípade jeho zakrytia alebo nesprávneho umiestnenia hrozí 
nebezpečenstvo požiaru. 

23. Nenechávajte vykurovacie teleso zapnuté, keď opustíte domov alebo idete spať. 
24. Deti by mali byť poučené, aby sa nehrali so spotrebičom. 
25. 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. 

26. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonať deti bez dozoru. 
27. Deťom mladším ako 3 roky  by malo byť zabránené v prístupe ku výrobku, pokiaľ nie sú pod 

neustálym dohľadom. 
28. 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. 

29. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov nesmú spotrebič zapojovať, regulovať a čistiť ani vykonávať 
užívateľskú údržbu. 

30. Pri zapojení do siete nenechávajte prístroj bez dozoru. 
 
Upozornenie 
Niektoré časti vykurovacieho telesa sa môžu silno zahrievať a spôsobiť popálenie. Nedotýkajte sa horúcich 
povrchov. 
Zvláštnu pozornosť je nutné venovať obzvlášť prítomným deťom a zraniteľným osobám. 
 
Inštalácia na podlahe 
 
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 dve pätky pomocou štyroch skrutiek ST12 * 4 
(celkovo 8 ks). 

3. Po ukončení inštalácie postavte vykurovacie teleso pripravené k použitiu na pevný rovný povrch. 
 
Nástenná inštalácia 
 
Upozorňujeme, že výrobok musí byť inštalovaný najmenej 15 cm od podlahy a 50 cm od stropu. 
 

1. Odskrutkujte držiak od telesa prístroja. 
2. Použite držiak ako šablónu, označte a vyvŕtajte otvory. Potom vložte plastové hmoždinky. Upevnite 

držiak na stenu pomocou skrutiek. 
3. Umiestnite vykurovacie teleso do vhodnej polohy tak, aby otvory boli v jednej rovine s držiakom. 
4. Utiahnite skrutku na hornej strane držiaka. 

 



 
 
 
Návod na obsluhu 

 

1. Displej 

2. Tlačidlo „+“ teplota 

3. Tlačidlo „-“ teplota 

4. Tlačidlo vypínača 

5. Tlačidlo režimu/mode 

6. Tlačidlo časovača 

7. Tlačidlo detského zámku 

 

 

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 tlačidla pre 

nastavenie režimu nastavte vykurovací výkon. Môžete ho nastaviť na normálny výkon  alebo zvýšený 

výkon  . 
Pozn.: Vykurovacie teleso začne kúriť, keď teplota prostredia klesne o 2 °C pod prednastavenú teplotu. 
Ohrievač prestane kúriť, akonáhle dosiahne prednastavenú teplotu. 

 
Časovač môžete aktivovať pomocou tlačidla časovača. Nastaviteľný rozsah je 1-24 hodín. Po dokončení 

časovača sa vykurovanie vypne. 

 

Detská poistka deaktivuje všetky tlačidlá. Pre aktiváciu alebo deaktiváciu stlačte a podržte tlačidlo po dobu 

3 sekúnd. Detskú poistku môžete aktivovať, i keď je displej (jednotka) vypnutá tlačidlom ZAP/VYP. 

 

Aplikácia pre chytré prístroje 
 

Tento prístroj funguje s aplikáciami Smart Life a Tuya. Oskenujte QR kód pre stiahnutie aplikácie „Smart 

Life“. Pre inštaláciu aplikácie tiež môžete zadať názov „Smart Life“ do vyhľadávania v obchode App Store 

alebo Google Play. 
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Otvorte aplikáciu „Smart Life“, kliknite na položku „Register“ („Registrovat“) a zaregistrujte si účet „Smart 

Life“ pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailu. Potom sa prihláste do aplikácie. 

 

Zapnite prístroj a uistite sa, že je v dosahu vašej siete Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi začne blikať. Je nutné, aby 

kontrolka Wi-Fi blikala pomaly. Za týmto účelom stlačte a podržte tlačidlo Mode, pokiaľ nebudete počuť 

zvukový signál. Potom počkajte niekoľko sekúnd a kontrolka začne blikať pomaly. 

 

Prejdite do aplikácie a kliknite na „Add device“ („Pridať zariadenie“) alebo kliknite na symbol „+“ 

umiestnený v pravom hornom rohu -> Add manually (Pridať ručne) -> Small Home Appliances (Malé 

domáce spotrebiče) -> Heater (Vykurovacie teleso). Na ďalšej obrazovke vyberte svoju sieť Wi-Fi a zadajte 

heslo. Na ďalšej obrazovke skontrolujte, či je v pravom hornom rohu vybraná možnosť „AP Mode“ („Režim 

AP“). Pokiaľ nie, vyberte ju. Potom kliknite na „Confirm indicator slowly blink“ („Potvrdiť pomalé blikanie 

kontrolky“) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zariadenie vytvorí hotspot a teraz sa k nemu musíte pripojiť. 

Kliknite na „Go to Connect“ („Prejsť na pripojenie“) a vyberte sieť Wi-Fi vytvorenú zariadením. Pokiaľ vás 

chytrý telefón požiada o pripojenie k sieti Wi-Fi, pričom nie je prístup k internetu k dispozícii, potvrďte ho. 

Potom sa vráťte do aplikácie. Zariadenie sa pripojí k aplikácii a telefón sa znova pripojí k pôvodnej sieti Wi-

Fi. Podrobné pokyny v českom jazyku nájdete na YouTube – hľadajte heslo: Solight KP01Wifi návod k 

aplikácii. 

 

Pre spárovanie zariadenia s aplikáciou môžete tiež použiť funkciu automatického skenovania, pamätajte 

však, že vyhľadávanie prístroja touto funkciou chvíľu trvá.  

 

Asistent Google 

 

Pokiaľ ste zariadenie spárovali s aplikáciou Smart Life alebo Tuya, môžete ho naďalej používať s asistentom 

Google. Stačí spárovať účet Smart Life alebo Tuya s aplikáciou Google Home. Spusťte aplikáciu Google 

Home -> Pripojte aplikáciu Smart Life / alebo -> Pripojte aplikáciu Tuya Smart.  

 

Čistenie a údržba 

 

 Pred uskutočnením údržby prosím odpojte zástrčku napájacieho káblu od sieťového napájania. 

Nechajte prístroj aspoň 10 minút vychladnúť. 

 Prach poutierajte z povrchu 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. 

 

Pre výrobok je vydané prehlásenie CE o zhode v súlade s platnými predpismi. Prehlásenie je k dispozícii na 

vyžiadanie alebo na stiahnutie na stránke www.solight.cz 

 

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

 

  

 

 

http://www.solight.cz/

