
CZ Návod k použití konvektorového otopného tělesa Solight KP05 

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. 
 
Obecný popis 
Tento konvektor slouží k ochraně před mrazem a k ohřevu menších ploch v interiéru. Je vybaven 
termostatem pro správné nastavení teploty. Termostat zapíná / vypíná jednotku, aby udržovala teplotu na 
nastavené úrovni. Když se jednotka aktivně zahřívá, rozsvítí se kontrolní kontrolka. Konvektor je vybaven 
znovu nastavitelnou tepelnou pojistkou, která vypne ohřívač, pokud je příliš horký, a po vychladnutí 
jednotky se opět zapne.  
 
Montáž konvektoru 
Před použitím ohřívače přimontujte podstavce (dodávané samostatně v krabici). 
Ty se připevňují k základně ohřívače pomocí 4 samořezných šroubů, které jsou součástí  
Dodávky. Dbejte na to, aby byly správně umístěny ve spodních koncích 
 bočních lišt topení 
 
Instalace 
Jednotka musí být namontována tak, aby neblokovala ani nebránila průtok horkého vzduchu. Ohřívač sám 
se zahřeje. Nezapomeňte proto dodržovat minimální vzdálenosti, jak je uvedeno na obrázku níže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vyšroubujte šrouby (2) montážní konzoly (1) z ohřívače. 
2. Vyvrtejte stěny do zdi a pevně připevněte držák ke zdi. Ujistěte se, že držák je ve svislé poloze, takže 
ohřívač není nakloněný. 
3. Připojte ohřívač k montážnímu držáku jeho zavěšením na držák. Pokud je na místě, zajistěte jej pomocí 

1. Úchyty 
2. Konzolové šrouby 
3. Výstupy horkého vzduchu 
4. Kontrolka vyhřívání 
5. Otočný knoflík 
6. průduchy 
 

  

 

 

 

 



konzolových šroubů (2). 
4. Po připojení zástrčky do elektrické zásuvky je kryt připraven k použití. 
Instrukce k ovládání 

 
Nastavení správné pokojové teploty 
1. Otočte otočným knoflíkem (5) po směru hodinových ručiček až na doraz. (A) 
2. Počkejte, až se ohřívač zahřeje v místnosti na vhodnou teplotu, a poté pomalu otáčejte knoflíkem zpět, 
dokud kontrolka nezhasne. 
3. Termostat je nyní nastaven na správnou teplotu a zapne se, když teplota klesne pod tento bod, nebo 
vypne, když je výše. 
 
Údržba 
Před čištěním ohřívače odpojte zástrčku od napájení a nechte ji vychladnout. Očistěte kryt vlhkým 
hadříkem. Nepoužívejte žádný silný čisticí materiál a nedovolte, aby voda vnikla do vnitřních částí. 
 
Parametry 
Napájecí napětí: 220-240V, 50Hz 
Příkon: 425W 

Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, ledaže jim byl dán dohled nebo poučení o 
používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 
 
Bezpečnostní instrukce 
Přečtěte si pozorně tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu. 
 
- Ujistěte se, že jednotka není poškozena. 
- Jednotku instalujte pouze ve vnitřních prostorech, v čistém a suchém prostředí (IP20). 
- Kabel nikdy nedávejte přímo proti ohřívači nebo blízko výstupu horkého vzduchu. 
- Neumisťujte do blízkosti elektrické zásuvky ani nad ní. 
- Nikdy nezakrývejte. Nebezpečí přehřátí a požáru! 
- Nepokládejte ohřívač do blízkosti hořlavých materiálů. Jednotka musí být namontována tak, aby proud 
horkého vzduchu nebyl žádným způsobem blokován nebo bráněn. Udržujte následující vzdálenosti od 
topení: 
- 50 cm před vývody horkého vzduchu, 30 cm pod topením, 100 cm nad topením. 
- Pokud jednotku nepoužíváte, vždy ji odpojte. I při nastavení nejnižšího termostatu je topení stále 
zapnuté. 
- Nikdy nepoužívejte v místech, kde se skladují výbušné plyny nebo kapaliny. 
- Nikdy nepoužívejte ohřívač s časovačem nebo jiným zařízením, které může přístroj zapnout automaticky. 
- Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by jej vyměnit pouze výrobce nebo autorizovaný servisní technik. 
- Připojte pouze k vhodné zásuvce 220-240V. 
 
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 
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