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Návod na obsluhu 
Sklenený infra vykurovací panel so sušiakom na uteráky 

Model: TERMOFOL TF750W 

Snímka je iba ilustratívna. Vzhľad výrobku závisí od skutočne zhotoveného 
modelu.

Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom na obsluhu.

Obsah:
Bezpečnosť a dôležité informácie
Diely vo vnútri obalu
Návod na montáž
Návod na obsluhu
Technické údaje výrobku
Čistenie
Prostredie
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Bezpečnosť a dôležité informácie: 

1. Počas celého procesu montáže venujte pozornosť tomu, aby nedošlo k poškodeniu 
skla. Zaobchádzajte s výrobkom opatrne.

2. UPOZORNENIE: Nepoužívajte vykurovacie teleso, ak sú sklenené panely 
poškodené.

3. Zariadenie neumiestňujte priamo pod elektrickú zásuvku.
4. Nezakrývajte sklenený povrch zariadenia žiadnymi predmetmi, napr. uterák alebo 

odevy.
5. Počas normálnej práce sa nedotýkajte skleneného povrchu zariadenia.
6. Ak vykurovací panel nepoužívate, odpojte ho od zdroja prúdu.
7. Umiestnenie výrobku zvoľte v súlade s požiadavkami, inštalujte zariadenie mimo 

dosahu horľavých a výbušných predmetov.
8. Pokiaľ bude zariadenie používané v kúpeľni, zapojte ho do vodeodolnej zásuvky, 

ktorá musí byť inštalovaná v mieste, kam nebudú schopné dosiahnuť osoby vo vani 
alebo priestore určenom na kúpeľ.

9. Pokiaľ je napájací kábel zariadenia poškodený, môže ho vymeniť výhradne servis 
určený výrobcom alebo jeho distribútorom, pretože na jeho výmenu je potrebné 
špeciálne náradie.

10. Toto zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo 
duševným obmedzením, alebo pre osoby bez nevyhnutných skúseností a znalostí, 
pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli oboznámené s návodom na obsluhu 
zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Vždy dohlédněte na to, 

aby si děti nehrály se zařízením.

11.  Žiadnym spôsobom neupravujte (napr. zarezávanie, ohýbanie) nosné prvky     
zariadenia za účelom jeho montáže.

12.  Pevný kábel musí byť zhodný s predpismi o elektrickom zapojení a mať rozdelenie 
kontaktov vo všetkých póloch, ktoré garantuje úplné odpojenie v III. prepäťovej 
kategórii.

13.  Deti do 3 rokov sa nesmú bez dohľadu dospelej osoby nachádzať v blízkosti 
zariadenia. Deti od 3 do 8 rokov môžu zapínať/vypínať zariadenie iba v prípade, že 
bolo inštalované alebo umiestnené v mieste prevádzky určenom na tento účel, a pod 
podmienkou, že sú pod dohľadom alebo plnia pokyny týkajúce sa bezpečného 
použitia zariadenia a chápu s tým súvisiace riziká . Deti od 3 do 8 rokov nesmú 
pripájať, nastavovať a čistiť zariadenie, ani vykonávať jeho údržbu. 

14. POZOR - některé části tohoto zařízení se mohou zahřívat na vysokou teplotu a 
způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je nutné věnovat místům, kde se 
nacházejí děti a osoby vyžadující zvláštní péči.

15. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, 
zmyslovým alebo duševným obmedzením alebo osoby bez nevyhnutných 
skúseností a znalostí, pokiaľ budú pod dohľadom alebo boli oboznámené s pokynmi 
v oblasti bezpečnej prevádzky zariadenia a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu 
súvisiacemu so zariadením. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu 
nesmú deti vykonávať bez dohľadu dospelej osoby.

16. Tento výrobok je vybavený rôznymi bezpečnostnými prvkami. Keďže má zariadenie 
ochranu proti prehriatiu, v prípade prekročenia rozsahu normálnej prevádzkovej 
teploty z dôvodu zakrytia vonkajšími prvkami, vstavaný teplotný snímač zastaví 
prácu zariadenia, aby nedošlo k nebezpečným situáciám.



UPOZORNENIE: Výhradne na domáce použitie vo vnútorných priestoroch. 

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte vykurovací panel.

UPOZORNENIE: POZOR! MOŽNOSŤ OPARENIA.

Správny spôsob vešania uteráka Zlý spôsob vešania uteráka

Diely vo vnútri obalu
Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú prvky vo vnútri obalu v dobrom 
technickom stave. Vzhľadom na to, že sú niektoré prvky pri odoslaní z výrobného 
závodu rozložené na diely, pri vyťahovaní z obalu sú tieto špeciálne prvky oddelené. 
Vzhľadom na to, že je výrobok zhotovený najmä zo skla, pri jeho vyťahovaní 
dôkladne skontrolujte, či je v dobrom stave. O škodách vzniknutých počas prepravy 
bezodkladne informujte odosielateľa.

Návod k montáži
V prípade, že užívateľ disponuje náradím, môže zariadenie inštalovať v súlade s 
pokynmi obsiahnutými v návode na obsluhu, alebo sa môže obrátiť na predajcu 
alebo príslušnú firmu, ktorá sa zaoberá inštaláciou elektrických zariadení.

Postup 1 
Pred inštaláciou zariadenia použite v súlade so snímkou v ďalšej časti návodu 
inštalačný kartón A1 s otvormi na označenie miesta inštalácie na stenu (stena 
musí byť schopná uniesť váhu zariadenia). Pri nanášaní značky umiestnite 
kartón vodorovne, súbežne s podlahou. Vo vyznačenom mieste vyvŕtajte štyri 
otvory s priemerom 10 mm, hlboké najmenej 60 mm. Uistite sa, že otvor je kolmo 
k stene.
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Zachovajte bočnú a zvislú vzdialenosť medzi dvoma otvormi, ako je znázornené 
na snímke nižšie.

            A                                           A1                                    

Vzdialenosť mezi otvormi má být nasledovná: 
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UPOZORNENIE: Aby nedošlo k ohrozeniu malých detí, zariadenie by malo byť 
inštalované tak, aby sa najnižšie vykurovacie teleso nachádzalo vo výške najmenej 
550 mm nad podlahou.

Upevnite 4 držiaky k stene pomocou skrutiek s hmoždinkou. Pamätajte, že pevné 
držiaky je možné za účelom pripevnenia skleneného panelu posúvať (nastavenie 
polohy).

Držiak

Postup 2 
Najskôr odstráňte ochrannú fóliu na zadnej strane skleneného prvku, následne upevnite 
sklenený panel k pevnému držiaku na stene. Pamätajte, že polohu pevného držiaka je možné za 
účelom inštalácie skleneného panelu regulovať. Následne dotiahnite skrutky na boku každého 
krytu držiaka (celkom štyri kusy).
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Tesne dotiahnutý prvok

Po pripevnení výrobku na držiak a dotiahnutie štyroch skrutiek 

Použitie zariadenia

⚫  Umiestnite vykurovací panel na rovný a stabilný povrch.

⚫  Zapojte do ľubovoľného zdroja 220–240 V, 50 Hz striedavého prúdu, následne zapnite 

prepínač na boku, budete počuť signál „Pip“.

⚫  Zapnite vykurovacie teleso stlačením tlačidla napájania„ “, LED dióda zobrazí izbovú teplotu, 

následne pomocou dotykového alebo diaľkového ovládača nastavte výkon, teplotu a čas. 

⚫ Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite napájanie vypínačom a vytiahnite 

zástrčku zo zásuvky.

⚫ Pozor! Nezakrývajte zariadenie! Je zakázané umiestňovať vykurovacie teleso do sprchy 

alebo priestoru bazéna.

DOTYKOVÉ OVLÁDANIE A OBSLUHA DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM 

Obsluha dotykového ovládania
Zastrčte zástrčku do príslušnej zásuvky.
Tlačidlá dotykového displeja, ktoré sa nachádzajú na zariadení, zodpovedajú funkciám diaľkového 

ovládača. 

teplota 

čidlo PR 

ovládanie signálom Wi-Fi 

časovač 
napájanie 

režim 

displej 
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Napájanie

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte „napájanie“, v hornej časti displeja sa zobrazí 

teplota. Vykurovacie teleso pracuje v podmienkach nízkeho vykurovacieho výkonu.

Režim

Vstup do pohotovostného režimu , Vstup do režimu ohrevu.

Teplota 

Stlačte tlačítko teploty            , teplotu je možné nastaviť v rozsahu od 5 °C do 40 °C. 
Vnútorná teplota sa zobrazuje zakaždým po spustení zariadenia. Teplotu je možné nastaviť, keď je zariadenie v 
pohotovostnom režime alebo v režime ohrevu. Keď teplota v miestnosti dosiahne nastavenú úroveň, nasleduje 
zastavenie výkonu vysokej teploty a zostáva aktívny výkon nízkej teploty. Keď je teplota v miestnosti o 2 °C 
vyššia ako zadaná teplota, prestáva pracovať ako výkon vysokej teploty, tak aj výkon nízkej teploty. Zariadenie 
začne opäť pracovať až potom, čo teplota klesne o 2 °C pod zadanú teplotu. 

Časovač 

Tlačidlo časovača môže byť nastavené na spúšťanie alebo vypínanie zariadenia v požadovanom čase, s 
časovými sekvenciami po 1 hodine (do 24 hodín).

Obsluha diaľkového ovládača  

Tlačidlá dotykového displeja, ktoré sa nachádzajú na zariadení, zodpovedajú funkciám diaľkového ovládača.

1. Tlačidlo napájania

2. Režim

3. Teplota

4. Časovač

5. Detská poistka

Napájanie

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte „napájanie“ a v hornej časti displeja sa zobrazí 

teplota. Vykurovacie teleso pracuje v podmienkach nízkeho vykurovacieho výkonu.

Režim

Vstup do pohotovostného režimu , Vstup do režimu ohrevu.
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Teplota 

Stlačte tlačidlo teploty            , teplotu je možné nastaviť v rozsahu od 5 °C do 40 °C.
Vnútorná teplota sa zobrazuje zakaždým po spustení zariadenia. Teplotu je možné nastaviť, keď je zariadenie v 
pohotovostnom režime alebo v režime ohrevu. Keď teplota v miestnosti dosiahne nastavenú úroveň, nasleduje 
zastavenie vysokého výkonu a zostáva aktívny výkon nízkej teploty. Keď je teplota v miestnosti o 2 °C vyššia ako 
zadaná teplota, prestáva pracovať ako výkon vysokej teploty, tak výkon nízkej teploty. Zariadenie začne opäť 
pracovať až potom, čo teplota klesne o 2 °C pod zadanú teplotu.

Časovač 

Tlačidlo časovača môže byť nastavené na spúšťanie alebo vypínanie zariadenia v požadovanom čase, s 
časovými sekvenciami po 1 hodine (do 24 hodín).

Dětská pojistka 

Stlačte tlačidlo detskej poistky a pridržte ho 3 sekundy, vykurovacie teleso je zablokované a nemožno ho zapnúť. 

Zariadenie sa odblokuje po opätovnom stlačení a pridržaní tlačidla detskej poistky na 3 sekundy. Bez diaľkového 

ovládača je možné za účelom odblokovania alebo zablokovania displeja stlačiť tlačidlo ohrevu 
a pridržať ho 5 sekúnd (alebo dlhšie).

Zvuky počas prevádzky
Zariadenie vydáva zvukový signál pri každom nastavení prevádzkových parametrov. 

Čistenie 

⚫ Pred čistním vyčkajte, až zariadenie úplne vychladne, a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

⚫ Nepoužívajte brúsne materiály a rozpúšťadlá. Zariadenie utrite mäkkou, vlhkou handričkou.
⚫ Pravidelne odstraňujte prach z povrchu.
⚫ Je zakázané umývať zariadenie a vkladať ho do vody!!!
⚫ Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, utrite celý jeho povrch a uložte ho do vhodného 

obalu.
⚫ Umiestnite ho na suché, dobre vetrané miesto. Vyhnite sa vysokej vlhkosti a mechanickým 

vplyvom na výrobok.

Detaily TF-750 W 

Napätie 220-240 V

Frekvencia 50/60 Hz 

Príkon 750 W 

Pozor: Nikdy neponechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru! 
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Výrobca si vyhradzuje právo na zavádzanie zmien vzhľadu a zloženia výrobku bez 
predchádzajúceho upozornenia.
Výrobok je určený výhradne na domáce použitie.
Pozor! Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vniknú priamo alebo 
nepriamo v dôsledku nedodržiavania pokynov existujúceho návodu na obsluhu, všeobecných 
bezpečnostných pravidiel alebo zásahu do konštrukcie zariadenia. 

Tento symbol znamená, že tento výrobok nesmie byť na území celej Európskej únie likvidovanie 
spoločne s iným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu životného 
prostredia alebo ľudského zdravia, vyplývajúcemu z nekontrolovanej likvidácie odpadu,

je nutné zariadenie zodpovedne recyklovať a podporiť tak vyvážené opätovné využitie 
materiálov. Za účelom vrátenia odpadového zariadenia využite príslušný systém odberu 
spotrebičov (zberné dvory), alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bolo zariadenie zakúpené. 
Vďaka tomu bude možné zariadenie recyklovať spôsobom neohrozujúcim životné prostredie.
Je ZAKÁZANÉ vyhadzovať toto zariadenie spoločne s iným komunálnym odpadom. Je nutné ho 

odovzdať do oficiálneho strediska spracovania odpadu. 

Máte na výber z dvoch aplikácií (Tuya Smart / Termofol Smart) 

Wi-Fi – Tuya Smart (Varianta 1)

1. Pomocou telefónu naskenujte nasledujúci QR kód alebo vyhľadajte „Tuya Smart“ v    
    obchode s aplikáciami. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu.
2. Vyberte kód krajiny, zadajte telefónne číslo, zvoľte „Stiahnuť“. Dostanete správu s 
    overovacím kódom.
3. Zadajte overovací kód zo správy a zvoľte „Prihlásiť sa“.
4. Prejdite do aplikácie, zvoľte „Pridať zariadenie“, ako je znázornené na obrázku 1.

obrázok 1 
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5. Existujú dva spôsoby spojenia s aplikáciou (režim hotspot a režim rýchleho pripojenia). 
Režim rýchleho pripojenia je východiskovým režimom. Užívatelia môžu vybrať režim 
pripojenia typu hotspot v pravom hornom rohu.

a. V prípade režimu rýchleho pripojenia skontrolujte, že dióda ukazovateľa zariadenia 
rýchlo bliká.

b. V prípade režimu hotspot skontrolujte, či dióda ukazovateľa zariadenia pomaly bliká.

6. Ak dióda nebliká tak, ako je popísané vyššie, stlačte dlho tlačidlo resetu zariadenia

(na 5 sekúnd alebo dlhšie), až začne blikať správne.

7. Vyberte adekvátne zariadenie, pozri obrázok 2.
8. Potvrďte (confirm rapidly blink) a kliknite na NEXT. Pozri obrázok 3.

9. Zvoľte Vašu Wi-Fi, zadajte heslo a zvoľte „Ďalší“, ako je znázornené na obrázku 4.
10. V prípade režimu rýchleho pripojenia sa rozhranie aplikácie mení pri konfigurácii siete počas 

procesov znázornených na snímke 5, snímka 6 znázorňuje rozhranie po úspešnom pripojení 
zariadenia.

   obrázok 2 obrázok 3 obrázok 4 obrázok 5 
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8. Po úspešnom pripojení zariadenia pomenujte svoje zariadenie viď: obrázok 6.

  obrázok 6 obrázok 7     obrázok 8 

9. 9. „Môj profil“ je miesto, v ktorom môžu používatelia spravovať osobné údaje. 
Najdôležitejšie informácie sa nachádzajú na snímke 7. Ovládajte svoje vykurovacie 
zariadenie viď: snímka 8

a. Osobné údaje: v tom názov účtu a číslo mobilného telefónu
b. Informácie a zdieľaných zariadeniach
c. CCentrum správ
d. Možnosť zasielania spätných informácií
e. Otázky   a odpovede
f. Spojenie s telefónom: po prihlásení k účtu na sociálnej sieti je možné spojiť svoje 

telefónne číslo s účtom
g. Informácie

Pridanie zdieľania: Ako je znázornené na snímke, používatelia môžu zadať číslo mobilného 
telefónu nového používateľa a sprístupniť mu zariadenie. Nový užívateľ môže ovládať zariadenie 
pomocou vlastného účtu, viď obrázok 7.
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Wi-Fi – Termofol Smart (Varianta 2) 

1. Pomocou telefónu naskenujte nasledujúci QR kód alebo vyhľadajte „Termofol Smart“ v 
obchode s aplikáciami. (IOS, Android) Stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

2. Vyberte kód krajiny, zadajte telefónne číslo, zvoľte „Stiahnuť“. Dostanete správu s 
overovacím kódom.

3. Zadajte overovací kód zo správy a zvoľte „Prihlásiť sa“.
4. Prejdite do aplikácie, zvoľte „Pridať zariadenie“, ako je znázornené na obrázku 1.

obrázok 1 

Skontrolujte na zariadení či ikonka Wifi na zariadení bliká rýchlo. 

5. Ak dióda nebliká tak, ako je popísané vyššie, stlačte dlho tlačidlo resetu zariadenia

(na 5 sekúnd alebo dlhšie), až začne blikať správne.
6. Vyberte adekvátne zariadenie, obrázok 2.
7. Potvrďte (confirm rapidly blink) a kliknite na NEXT, obrázok 3.
8. Zvoľte Vašej Wi-Fi, zadajte heslo a zvoľte „Ďalší“, obrázok 4.
9. V prípade režimu rýchleho pripojenia sa rozhranie aplikácie mení pri konfigurácii siete počas 

procesov znázornených na obrázku 5, obrázok 6 znázorňuje rozhranie po úspešnom 
pripojení zariadenia.
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obrázok 2 obrázok 3 obrázok 4 obrázok 5 

10. Po úspešnom pripojení zariadenia pomenujte svoje zariadenie viď: obrázok 6.

obrázok 6 




