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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

• Pred použitím ohrievača si prečítajte príručku. Príručku si uschovajte a odovzdajte ju spolu s 
ohrievačom novému majiteľovi.

• Pred použitím skontrolujte, či je ohrievač a všetko dodané príslušenstvo neporušené a 
nepoškodené.

• Ohrievač musí byť nainštalovaný v súlade s návodom na inštaláciu. Ohrievač musí byť pripo-
jený k sieťovej zásuvke AC230V 50Hz.

• Ohrievač je vhodný len na použitie v interiéri. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí!
• Počas používania nenechávajte ohrievač bez dozoru. Ohrievač uchovávajte mimo dosahu 

detí.
• Ohrievač nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov.
• Umiestňovanie akýchkoľvek predmetov do ochrannej mriežky ohrievača je prísne zakázané.
• Nedotýkajte sa kovového krytu, pretože sa pri používaní ohrievača zahrieva. Pred dotykom 

alebo skladovaním nechajte ohrievač vychladnúť.
• Ak nebudete ohrievač dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
• Pred každým použitím elektrického ohrievača sa uistite, že je v dobrom stave a nepoš-

kodený. Nezapájajte ani nepoužívajte ohrievač, ak je poškodený jeho kryt, kabeláž alebo 
zástrčka.

• Ak ohrievač spadne alebo do neho niekto narazí, môže dôjsť k poškodeniu vykurovacieho 
telesa. Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Ohrievač nepouží-
vajte, ak je niektorá časť poškodená alebo zlomená.

• Pred premiestňovaním alebo čistením ohrievača ho odpojte od elektrickej siete. Najskôr 
ohrievač vypnite a potom ho odpojte zo zásuvky. Netahajte za vodič.

• Demontáž elektrických ohrievačov bez povolenia je prísne zakázaná. Ak došlo k poškodeniu 
ohrievača, napr. z úniku vody v miestnosti, obráťte sa na odborný servis.

• Výrobok je určený len na domáce použitie.
• Počas používania sa nedotýkajte povrchu zariadenia.
• Elektrickú zásuvku ohrievača „nezdieľajte” s inými spotrebičmi. Nadmerné zaťaženie môže 

spôsobiť požiar.
• Ohrievač nikdy nezakrývajte. Zakrytie ohrievača môže spôsobiť prehriatie a požiar.
• Ohrievač by nemal byť umiestnený priamo pred alebo pod elektrickou zásuvkou.
• Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo 

podobne kvalifikovaná osoba.
• Nepoužívajte predlžovacie káble, pretože sa môžu prehriať a spôsobiť nebezpečenstvo 

požiaru.
• Ohrievač nikdy neumiestňujte na miesta, kde by mohol spadnúť napr. do vane alebo inej 

nádrže na vodu.
• Ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.



CP1 SMART PANEL HEATER 3

SK• Deti mladšie ako 3 roky by sa nemali k ohrievaču približovať, pokiaľ nie sú pod stálym dohľa-
dom zodpovedných osôb so skúsenosťami s obsluhou ohrievača.

• Deti vo veku od 3 do 8 rokov by nemali zapínať/vypínať spotrebič, pokiaľ nie je umiestnený 
alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe na určené použitie, pokiaľ neboli pod 
dohľadom alebo neboli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pokiaľ nerozumejú 
možným nebezpečenstvám. Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov nesmú spotrebič 
zapájať, nastavovať, čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo znalostí, 
ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú 
možným nebezpečenstvám. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu spotre-
biča nesmú vykonávať deti bez dozoru.

UPOZORNENIE!
Časti výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť treba venovať 
prítomnosti detí alebo zraniteľných osôb.
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Montáž na stenu

1.  Odstráňte konzolu
Odporúča sa umiestniť ohrievač lícom nadol na čistý, mäkký povrch, skrutkovačom otvoriť 
horný zámok nástenného držiaka a posunúť nástenný držiak smerom k spodnej časti pa-
nelu, aby sa dal zdvihnúť.

( 1 ) Uvoľnite zaisťovaciu západku na konzole. ( 2 ) Posuňte držiak v smere šípky
podľa smeru.

( 3 ) Nadvihnite konzolu. ( 4 ) Vytiahnite a odstráňte konzolu.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

• Pred inštaláciou skontrolujte, či sú k dispozícii všetky diely a či je výrobok nepoškodený.
• Ak sa má elektrický ohrievač používať ako voľne stojaci, namontujte nožičky dodané s ohrie-

vačom podľa nižšie uvedených pokynov. Uistite sa, že je ohrievač umiestnený na rovnom, 
stabilnom a čistom povrchu.

Voľne stojaca inštalácia

1. Položte výrobok hore dnom na čistú, mäkkú 
tkaninu alebo koberec.

2. Pripevnite nohy k spodnej časti ohrievača 
pomocou dodaných skrutiek. Otvory v nohách 
pripevnite k otvorom v spodnej časti panelu, 
vložte skrutky do otvorov a utiahnite ich vhod-
ným skrutkovačom.
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SK2.  Upevnenie nástennej konzoly
Pre zakúpené vykurovacie telesá označte na stene upevňovacie body podľa rozmerov uve-
dených nižšie, navŕtajte stenu v mieste upevňovacích bodov, vložte do otvorov hmoždinky 
a namontujte nástenný držiak pomocou dodaných skrutiek. Vo všetkých prípadoch použite 
hmoždinky vhodné pre konštrukciu steny.

UPOZORNENIE!
Pred vŕtaním do steny sa uistite, či je stena vhodná na upevnenie panela, či sa v 
nej nenachádzajú žiadne káble alebo potrubia a či sú montážne skrutky pevne 
pripevnené, aby sa zabezpečilo bezpečné upevnenie ohrievača na stenu. 

3.  Upevnenie vykurovacieho telesa
Nakloňte vykurovacie teleso tak, aby bol spodný otvor zarovnaný s držiakom P1, a nasaďte 
ho na miesto. Potom ohrievač sklopte do zvislej polohy, až kým nezapadne do držiaka P2, 
posuňte ho nadol a zaistite zámok ohrievača.

500W 1000W 1500W 2000W

A 218 mm 218 mm 218 mm 218 mm

B 218 mm 218 mm 218 mm 218 mm

C 130 mm 130 mm 291,5 mm 402 mm
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1. Zapnutie a vypnutie

Na krátko stlačte tlačidlo         .

2. Nastavenie teploty

Výrobok štandardne zobrazuje nastavenú teplotu. Stlačením tlačidla      alebo       nastavte teplo-
tu, rozsah nastavenia teploty je 5-45 °C.
Komfortný a úsporný režim sú na sebe nezávislé, pričom teplota v komfortnom režime je vždy 
aspoň o 3 °C vyššia ako teplota v úspornom režime v rozmedzí 6-44 °C.
Teplota pre protimrazový režim je 8 °C. Túto hodnotu nemožno zmeniť.

3. Nastavenie prevádzkového režimu

Stlačením tlačidla      získate prístup k rôznym režimom:

Komfortný režim    -    Termostat reguluje teplotu v miestnosti v rozmedzí od 5 do 45 °C 
podľa pevne nastavenej hodnoty teploty. Predvolené nastavenie je 22 °C.

Úsporný režim    -    Termostat reguluje teplotu v miestnosti podľa vami nastavenej 
konštantnej nižšej teploty, ktorá sa odporúča na noc alebo na dlhší čas mimo domova. 
Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí od 5 °C do 45 °C. Maximálna nastavená teplota ne-
smie prekročiť hodnotu nastavenú v komfortnom režime. Predvolené nastavenie je 19 °C.

Režim ochrany proti mrazu    -     Túto funkciu nastavte, ak miestnosť nepoužívate trvalo. 
Termostat potom udržiava teplotu 8 °C.

NÁVOD NA POUŽITIE

Zvýšenie  
teploty

Výber 
režimu

Zníženie 
teploty

Zapnutie/vypnutie

Nastavenie časovača

Režim úprav  
programu

Čas
Vykurovanie je aktívne
Detský zámok je aktívny
Tlmenie zvuku je zapnuté
Detekcia otvor. okien aktívna
WiFi zapnuté

Vykurovací program

Dni v týždni

Komforný režim
Úsporný režim

Režim ochrany proti mrazu
Programovací režim

Nastavenie teploty/ aktuál. tepl.
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SKProgramovací režim    -    Pre úsporu energie a komfort umožňuje tento režim automatickú 
prevádzku ohrievača podľa vykurovacieho programu pozostávajúceho z naprogramovaného 
striedania komfortných, úsporných a protimrazových období.

4. Nastavenie časovača

V komfortnom, úspornom alebo protimrazovom režime stlačte tlačidlo      a nastavená hodnota 
začne blikať. Pomocou tlačidiel      a      nastavte hodnotu pre hodiny. Opätovným stlačením tlačid-
la      tieto nastavenia uložíte.

5. Nastavenie dňa a času

V programovacom režime stlačte tlačidlo      a nastavená hodnota začne blikať.    Pomocou tlači-
diel      a      nastavte hodnotu pre aktuálny deň (MON: pondelok, TUES: utorok, WED: streda, THUR: 
štvrtok, FRI: piatok, SAT: sobota, SUN: nedeľa).
Potom opätovným stlačením tlačidla      nastavte hodiny a potom opätovným stlačením tlačidla 
nastavte minúty. Ak chcete tieto nastavenia uložiť, znova stlačte tlačidlo      .

6. Nastavenie režimu programu

V režime programu stlačte tlačidlo      a potom stlačením tlačidla      vyberte program dňa, ktorý 
chcete zmeniť. Ak chcete zmeniť hodiny v rámci dňa, stlačte tlačidlo      a       ,     a stlačením tlačid-
la      vyberte komfortný (horný pruh), úsporný (dolný pruh) alebo protimrazoví (prázdny) režim, 
ktorý chcete nastaviť na danú hodinu.

Po dokončení nastavenia programu stlačte tlačidlo      na ukončenie.

Viac pomoci s programovaním nájdete na stránke bvfheating.sk/cp1.

7. Detská poistka 
 
Ak chcete zariadenie uzamknúť, stlačte a podržte tlačidlo      a zobrazí sa ikona      . Ak chcete 
zariadenie odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo     , ikona      zmizne. 
 
8. Kalibrácia teploty

Stlačením a podržaním tlačidla      vstúpite do funkcie kalibrácie teploty, rozsah kalibrácie teploty 
je +9 až -9 °C. Pomocou tlačidiel      a      prednastavte kompenzačnú teplotu.

9. Vypnutie zvuku

Stlačením a podržaním tlačidla      stlmíte zvuky tlačidla a na displeji sa zobrazí ikona      . Opätov-
ným stlačením a podržaním tlačidla      zrušíte stlmenie zvukov, ikona      zmizne z displeja. 

10. Detekcia otvorených okien

Detekciu otvorenia okna môžete zapnúť a vypnúť dlhým stlačením tlačidla       . Ikona       označu-
je, že je funkcia zapnutá. Tento režim zastaví ohrev spotrebiča pri poklese teploty o 4 stupne, čo 
je indikované blikajúcou ikonou       . Ak chcete ohrev opäť zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo        a 
ikona       prestane blikať.
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KONFIGURÁCIA WIFI A ĎALŠIE VIDEO NÁVODY

Bohužiaľ, vo svete inteligentných zariadení sa tlačené používateľské príručky môžu ľahko stať 
neaktuálnymi z dôvodu neustáleho vývoja produktov a aktualizácií aplikácií, preto sa im v tejto 
používateľskej príručke nebudeme podrobne venovať.
Aktuálne používateľské príručky a videonávody nájdete na našej webovej stránke alebo naskenuj-
te nižšie uvedený QR kód.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

Údržba
Pred údržbou spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Na od-
stránenie prachu nahromadeného na mriežke použite vysávač. Vonkajšiu časť spotrebiča vyčistite 
vlhkou handričkou a osušte ho suchou handričkou. Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani 
nedovoľte, aby do spotrebiča kvapkala voda alebo iné tekutiny. 

Skladovanie 
Pred čistením spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Ak ne-
budete spotrebič dlhší čas používať, vložte spotrebič a návod späť do pôvodnej krabice a odložte 
ho na suchom, vetranom mieste. Počas skladovania neumiestňujte na vrchnú časť krabice ťažké 
predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

bvfheating.sk/cp1

11. Obnovenie továrenských nastavení

Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, stlačte a podržte (aspoň 5 sekúnd) tlačidlo
          a        súčasne. POZOR! Tým sa vymažú všetky nastavenia a vykurovací panel sa vráti na 
výrobné nastavenia.
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SKTECHNICKÉ ÚDAJE

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z do-
mácností v EÚ. Predchádzať možným nepriaznivým účinkom na životné prostredie alebo ľudské 
zdravie v dôsledku nekontrolovaného nakladania s odpadmi; podporovať trvalo udržateľné 
zodpovedné opätovné využívanie a recykláciu materiálových zdrojov. Pri vyraďovaní výrobku na-
vštívte zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca môže 
zabezpečiť bezpečnú recykláciu výrobku.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto európske smernice: 
2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (Rohs) 
2009/125/EK (Erp) + nariadenie (EU) 2015/1188

PREHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI

Tento návod na inštaláciu a používanie vychádza z najlepších znalostí distribútora v čase vydania. 
Distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby v online alebo tlačených publikáciách. 
Distribútor si tiež vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho 
upozornenia. BVF Heating Solutions je registrovaná ochranná známka spoločnosti BVF Heating 
Solutions Ltd. Všetky práva vyhradené.

Typ Napájanie Frekvencia Výkon Kategória

BVF CP1-500 230V 50/60Hz 500W I

BVF CP1-1000 230V 50/60Hz 1000W I

BVF CP1-1500 230V 50/60Hz 1500W I

BVF CP1-2000 230V 50/60Hz 2000W I



bvfheating.sk

Tento výrobok je vhodný na vykurovanie tepelne izolovaných interiérov alebo na doplnkové 
vykurovanie interiérov.


