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Elektrický konvektor TERMOFOL s funkciou WiFi 

Návod na použitie
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Kým začnete používať tento spotrebič, pozorne si prečítajte návod na jeho obsluhu. Spotrebič 
používajte len spôsobom, ktorý je v tomto návode na obsluhu uvedený. Návod si odložte pre 
prípad, že ho budete ešte potrebovať. 

 Dôležité bezpečnostné pokyny 

Čítajte pozorne a odložte si pre prípadné použitie v   
budúcnosti 

 Pokiaľ dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke,

záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za

škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode. Nedbalé používanie

spotrebiča nieje v súlade s podmienkami tohto návodu.

 Pred pripojením spotrebiča do sieťovej zásuvky sa uistite, že napätie, uvedené na

typovom štítku spotrebiča sa zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.

 Spotrebič pripájajte len k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE 

 Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými

fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom

skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo boli poučené na používanie

spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Čistenie

a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ niesú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.

 Spotrebič nie je hračka – deti sa s ním nesmú hrať!

 Spotrebič používajte výhradne na účel, na ktorý je určený.

 Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora,

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

 Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete jeho údržbu či čistenie, vždy ho vypnite

a odpojte zo sieťovej zásuvky.
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 Nepoužívajte spotrebič pokiaľ nefunguje správne, spadol na zem, je poškodený,

alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou zástrčkou sieťového kábla je

zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči

nevykonávajte žiadne úpravy – vzniká nebezpečie úrazu elektrickým prúdom.

Všetky opravy a nastavenia tohoto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému

stredisku.

 Spotrebič neodpájajte zo sieťovej zásuvky ťahaním sieťového kábla –

sieťový kábel alebo sieťová zástrčka sa možu poškodiť.

 Kábel umiestňujte mimo miesta prevádzky – hrozí riziko úrazu, ak do neho

zakopnete.

 Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Uistite sa, že sieťový kábel je celý

rozvinutý a že sa nedotýka horúceho povrchu spotrebiča.

 Spotrebič musí byť umiestnený na rovnom, suchom povrchu a vždy vo vzpriamenej

(resp.zvislej) polohe.

 Spotrebič musí byť umiestnený minimálne jeden meter od horľavých

materiálov (napr. záclony, nábytok, postele, oblečenie, papier atď.)

 Zabezpečte, aby mriežky pre vstup/výstup vzduchu neboli zakryté

žiadnymi predmetmi a aby predná časť spotrebiča bola vzdialená jeden

meter od nábytku / steny, atď. a vzdialenosť zadnej časti spotrebiča

bola 50 cm od nábytku / steny, atď.

 Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod resp. pred elektrickou zásuvkou.

 Spotrebič je určený pre miestnosti väčšie ako 4 m².

 Tento spotrebič je určený pre použitie len v interiéroch. Nesmie sa používať vo

vonkajšom prostredí.

 Spotebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazéna a pod.

 Spotrebič nepoužívajte v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú horľavé materiály –

napr.plyny, lepidlá, riedidlá atď.

 Počas prevádzky je spotrebič horúci. Horúceho povrchu sa nedotýkajte holými

rukami – hrozí nebezpečenstvo popálenia.

 So zapnutým spotrebičom nemanipulujte.

 Zapnutý spotrebič nenechávajte bez dozoru.

 Tento spotrebič nie je určený na sušenie bielizne.

 Spotrebič nezakrývajte.

 Spotrebič ani prívodný sieťový kábel neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

 Maximálny rádioelektrický výkon vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové

zariadenie pracuje, je 18 dBm a 2,4 GHz.



Elektrický konvektor TERMOFOL WiFi SK 

4 

Popis spotrebiča 

1 2 

1. Telo vykurovacieho panela

2. Ovládací panel

3. Podstavce

3 

Popis tlačidiel na ovládacom paneli 

1. Displej
2. Tlačidlá nastavenia teploty

3. Tlačidlo ZAP/VYP

4. Tlačidlo nastavenia režimu

5. Tlačidlo nastavenia časovača

6. Tlačidlo detského zámku

1 

2 

3 

4 

5

6
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Montáž podstavcov 

 Súčasťou balenia sú 2 ks podstavcov.

 Položte panel na stôl a pripevnite

každý podstavec so skrutkami.

 Spotrebič postavte na rovný

povrch na vhodnom mieste

a zapoje do elektrickej siete.

 Teraz je spotrebič pripravený na

použitie.

Inštalácia panela na stenu 

 Panel na stenu je potrebné umiestniť najmenej 15 cm od podlahy a 50 cm od

stropu.

 Pre upevnenie panela na stenu je najprv potrebné vybrať držiak zo zadnej časti

spotrebiča (pre uľahčenie prepravy je držiak vložený do spotrebiča v továrni).

 Do steny vyvŕtajte 4 diery a vložte do nich hmoždinky.

 Upevnite držiak na stenu pomocou skrutiek.

 Zaveste panel na držiak.

 Panel zaistite skrutkami na vrchnej časti držiaka.
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Použitie spotrebiča 

 Po zapojení spotrebiča do el. siete zapnite spotrebič hlavným vypínačom na

bočnej strane.

 Zapnite spotrebič tlačidlom  na prednej strane panela 

 Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí aktuálna teplota v miestnosti.

 Tlačidlom nastavenia režimu nastavte požadovaný režim – nízky alebo

vysoký výkon

 Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlá + alebo – na ovládacom paneli. Teplotný

rozsah nastavenia je 5~40°C. Nastavenie teploty je možné pri prevádzke

spotrebiča aj v pohotovostnom režime.

 Akonáhle je dosiahnutá požadovaná nastavená teplota, spotrebič sa

automaticky prepne z vysokého na nízky výkon.

 Pokiaľ sa teplota zvýši o 2°C nad nastavenú teplotu, spotrebič sa automaticky

vypne. Pokiaľ teplota klesne o 2°C pod nastavenú teplotu, spotrebič sa

automaticky zapne.

 Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo nastavenie časovača (nastavenie je

možné v rozmedzí 1-24 hodín).

 Pre zapnutie/vypnutie detského zámku stlačte tlačidlo detského zámku na

približne 3 sekundy. Tým sa zamkne/odomkne ovládací panel.

Pozn. Každé stlačenie jednotlivých tlačidiel ja sprevádzané zvukovým signálom. 

Údržba a čistenie 

 Pred čistením vždy spotrebič vypnite, odpojte od elektrickej siete a nachajte ho

úplne vychladnúť.

 Pravidelne čistite mriežku pre vstup a výstup vzduchu napr. vysávačom.

 Povrch spotrebiča utrite vlhkou utierkou a následne suchou utierkou.

 Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

 Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej tekutiny.
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Technická špecifikácia 

TYP TF-1000WiFi TF-1500WiFi TF-2000WiFi 
Napätie 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~
Frekvencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 

Napájanie/výkon 500/1000W 750/1500W 1000/2000W 

Stupeň ochrany IP24 IP24 IP24 

Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom 

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou k ukladaniu odpadov. 

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnom dokumente znamená, 

že sa použité elektrické a elektronické výrobky nesmú ukladať do 

bežného komunálneho odpadu. K správej likvidácii, obnove a recyklácii 

odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v 

niektorých krajinách Európskej únie alebo iných Európskych štátoch 

môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe 

ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohoto produktu 

pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate k prevencii 

potenciálnych negativných dopadov na životné prostredie a ľudské 

zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. 

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré sa na 

neho vzťahujú. 
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Návod k aplikácii TERMOFOL Smart pre TERMOFOL WiFi 

Vo vašom smart zariadení si nainštalujte aplikáciu TERMOFOL Smart. 

Aplikáciu si možete stiahnúť v obchode Google Play, App Store alebo načítaním QR kódu. 

 Zaregistrujte sa.

 Pre registráciu bude potrebný Váš súhlas so Zásadami ochrany osobných

údajov.

 Vyplňte svoje telefónne číslo alebo e-mail.

 Bude Vám zaslaný overovací kód, ktorý zadajte do aplikácie pre overenie.

 Nastavte si heslo a dokončite registráciu.

Pokiaľ svetelná indikácia na ovládacom displeji rýchlo bliká, kliknite na „Potvrdiť“ 

 Vyberte WiFi sieť, zadajte heslo do tejto siete a potvrďte.

 Pokiaľ ikona na ovládacom paneli rýchlo nebliká, stlačte tlačidlo nastavenie režimu 

na približne 5 sekúnd, pokiaľ sa neozve pípnutie.

 Kliknite na „ Pridať zariadenie“, zvolte typ zariadenia a kliknite na „ Potvrdiť“

 Vyberte sieť WiFi, zadajte heslo do tejto siete a potvrďte.

*Smart zaridenia by sa mali nachádzať čo najbližšie k routeru.

 Aplikácia sa spojí so zariadením.

 Po úspešnom pridaní zariadenia, kliknite na „Hotovo“

 Po úspešnom pripojení zariadenia sa v aplikácii objaví domovská stránka z ktorej

môžete spotrebič ovládať.

 Ak je zariadenie v aplikácii zobrazené ako „Offline“, nemožno ho ovládať.

Najskôr je potrebné zariadenie uviesť do pohotovostného režimu prepnutím

prepínača na boku spotrebiča do pozície zapnuté.
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www.termofol.sk 

http://www.termofol.sk/
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