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Obrázky v inštalačnej príručke sú len informatívne, slúžia ako informácia pre zákazníka.
Reálny vzhľad zariadenia závisí od samotného modelu a farebnej kombinácie.
Produkt sa vyrába v dvoch verziách: TowelBoy 400 W a TowelBoy 600 W.
Vizualizácie sú vyhotovené na 600 W modely.
Pred použitím si prečítajte túto inštalačnú príručku.
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BEZPEČNOSŤ A DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
1. Počas celého procesu inštalácie zariadenia dbajte, aby nedošlo k poškodeniu skla, preto s ním po celý čas narábajte opatrne.
2. UPOZORNENIE: V prípade, že sú poškodené sklené panely, ohrevné teleso nesmie byť použité.
3. Zariadenie nesmie byť umiestnené tesne pod elektrickou zásuvkou.
4. Sklenený povrch zriadenia je zakázané zakrývať rôznymi predmetmi napr. uterákmi alebo časťami odevov.
5. Keď je zariadenie v štandardnom prevádzkovom režime, nedotýkajte skleneného povrchu.
6. V prípade, že sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho.
7. Umiestnenie zariadenia a jeho inštaláciu voľte podľa požiadaviek, avšak tak, aby bolo zariadenie chránené pred horiacimi alebo 

výbušnými predmetmi.
8. Ak je zariadenie používané v kúpeľni, musí byť pripojené k vodotesnej zásuvke, ktorá musí byť nainštalovaná na mieste, kam nemôžu 

dosiahnuť osoby, ktoré sú vo vani alebo sa v nej kúpu.
9. V prípade poškodenia napájacieho kábla je potrebné ho vymeniť len cez autorizovaný servis stanovený výrobcom alebo jeho 

zastúpením, keďže je pri výmene potrebné špeciálne náradie.
10. Zariadenie nesmú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami (vrátane detí) s nedostatkom 

skúseností a vedomostí. Zariadenie smú použiť tieto osoby používať len v prípade, že je s nimi osoba zodpovedná za ich bezpečnosť 
a dohliada na nich, alebo im dá pokyn k bezpečnému použitiu daného zariadenia. Deti by mali byť vždy pod dozorom, aby sa 
zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.

11. Počas inštalácie zariadenia nesmú byť žiadne súčasti (nosníky, trámy a krokvy) zarezávané ani vrúbkované.
12. Pevné napájanie musí byť zapojené podľa stanovených predpisov, pričom kontakty musia byť oddelené na všetkých póloch, 

ktoré umožnia ich odpojenie pri prepätí podľa podmienok III. kategórie.  
13.  Kým nie je zabezpečený dohľad nad deťmi mladšími ako 3 roky, deti sa samotné nesmú pohybovať pri zariadení. 
14. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu zariadenie len zapnúť a vypnúť a to za predpokladu, že je zariadenie nainštalované a umiestnené 

v bežnej prevádzkovej polohe a že sú deti pod dohľadom a chápu možné vzniknuté riziká. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov nesmú 
prístroj zapájať, ovládať a čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

15. UPOZORNENIE – niektoré časti zariadenia môžu byť horúce a môžu spôsobiť popálenie. Obzvlášť je potrebné venovať pozornosť 
prítomným deťom a zraniteľným osobám.

16. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami jedine v prípade, že sú pod dohľadom alebo sú poučené 
o bezpečnom spôsobe používania zariadenia a chápu možný výskyt vzniknutých rizík. Deti sa nesmú hrať so zariadením. 
Čistenie ani údržbu zariadenia nesmú robiť deti bez dozoru.

Tento produkt má viaceré bezpečnostné opatrenia. Spotrebič má zabudované ochranné zariadenie ako ochranu proti prehriatiu, 
štandardne zariadenie funguje normálne, keď však prekročí bežnú prevádzkovú teplotu je to z dôvodu prekrytia vonkajších častí, a preto 
aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu, je v zariadení vstavaný snímač teploty, ktorý v takom prípade zastaví činnosť zariadenia.
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UPOZORNENIE: Používajte výhradne v interiéri.

UPOZORNENIE: Neprekrývajte výhrevnú časť, aby sa predišlo prehriatiu.

UPOZORNENIE: Možnosť obarenia.

Správny spôsob zavesenia uteráka Nesprávny spôsob zavesenia uteráka



5

ČASTI BALENIA
Pred použitím zariadenia si overte, či sú v poriadku všetky časti vo vnútri prepravného balenia. V balení sú pri expedícii z továrne niektoré 
časti rozobraté a oddelene zabalené, a tak z prepravného balenia samostatne vyberajte jednotlivé diely. Výrobok je vyrobený hlavne 
zo skla, preto pri vyberaní z prepravného balenia skontrolujte, či sú všetky časti v poriadku a v prípade, že prišlo k poškodeniu nejakých 
častí počas prepravy, bezodkladne to oznámte prepravcovi.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU
Ak má užívateľ prístroj k dispozícii, môže si ho nainštalovať sám podľa postupu uvedeného v užívateľskej príručke alebo môže 
o inštaláciu požiadať predajcu alebo spoločnosť, zaoberajúcu sa inštaláciami elektrických spotrebičov.

Krok 1
Pred inštaláciou zariadenia (viď obrázok nižšie) použite inštalačnú podložku A1 vyrobenú z lepenky s vyznačenými otvormi pre presné 
umiestnenie na stene (stena musí uniesť váhu samotného zariadenia). Pri značení musí byť lepenka v horizontálnom smere paralelne 
s podlahou. Na presne vyznačených štyroch miestach vyvŕtajte 10 mm široké otvory do minimálnej hĺbky 60 mm tak, aby bol otvor zvislý 
na stenou a zaistite presne bočnú aj zvislú vzdialenosť medzi dvoma otvormi, ako je to znázornené na obrázku nižšie:

A A1

Vzdialenosť medzi otvormi 
musí byť podľa vedľa 
znázornenej schémy:

UPOZORNENIE: Kvôli veľmi 
malým deťom, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu, je potrebné 
nainštalovať zariadenie tak, 
aby najnižšia vyhrievaná 
rúrka bola vo vzdialenosti 
minimálne 600 mm nad 
dlážkou.
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Tri podpery upevnite na stenu pomocou rozpínacích skrutiek.
Pamätajte, že pevné podpery je možné posunúť do nastaviteľnej polohy tak, aby mohol byť sklenený panel upevnený.

Podpera
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Krok 2
Najprv odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany skla, potom nainštalujte sklenený panel k pevnej podpore na stene.
Nezabudnite však, že polohu pevnej podpory môžete prispôsobiť tak, aby ste nainštalovali sklenený panel ku stene a až potom dotiahli
na stranách bočné krycie skrutky (celkom tri).

Kvôli preskúšaniu funkčnosti zariadenia po ukončení inštalácie, najskôr pripojte zdroj elektrického napájania. Spôsob preskúšania:
Najskôr odstráňte ochrannú fóliu na prednej časti skleneného povrchu zariadenia, stlačením spustite spínač na spodnej časti zariadenia.
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POKYNY K INŠTALÁCII DRŽIAKOV NA UTERÁKY
Krok 1
Vezmite jeden z držiakov na uteráky, pripevnite ho na horné podpery pomocou dvoch skrutiek M4*10 a následne skrutky dotiahnite.

Krok 2
Rovnakým spôsobom (ako uvádza Krok 1) pripevnite ďalší držiak na uterák v nižšej polohe, upevnite ho dvoma skrutkami M4*10
a skrutky dotiahnite.

Krok 1

Krok 2

Postup upevnenia držiakov
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AKO POUŽÍVAŤ ZARIADENIE
1. Vypínač
2. Ovládací panel
3. Predný panel
4. Kábel
5. Uzemnenie

Použitie
1. Ohrevné teleso umiestnite na rovný a stabilný povrch.
2. Napojte na AC zdroj 220-240 V, 50 Hz, potom spustite a zapnite zboku. Pri zapnutí budete počuť zvuk pípnutia.
3. Stlačením          zapnite ohrievač, LCD display zobrazí teplotu v miestnosti, potom použite dotykový alebo diaľkový ovládač
 na nastavenie výkonu, teploty a času.
4. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vypnite ho pomocou sieťového vypínača a odpojte ho.

Dotykové ovládanie
Zasuňte zástrčku do vhodnej elektrickej zásuvky.
Tlačidlá dotykového displeja umiestnené na výrobku
zodpovedajú funkciám diaľkového ovládania:

1. Displej
2. Teplota
3. Stav ohrevu
4. Časovač
5. Vypínač

1

4

5

2

3
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Vypínač
Keď je zariadenie zapnuté stlačte „power“. V hornej časti displeja je zobrazená teplota.
Ohrievač funguje v nízko-teplotných podmienkach.

Stav ohrevu
Ikona ohrevu.

Teplota
Stlačte tlačidlo teploty, teplota môže byť nastavená od 5 °C do 40 °C. Vnútorná teplota sa zobrazí vždy, keď je zariadenie
uvedené do prevádzky. Teplotu je možné nastavovať keď je zariadenie v pohotovostnom režime alebo počas ohrevu.
Keď teplota v miestnosti dosiahne nastavenú teplotu, vyššie zvolená teplota sa zastaví a nižšie nastavená teplota zostáva aktívna. 
Keď teplota v miestnosti prevýši nastavenú teplotu o 2 stupne, obe teploty aj vysoká aj nízka sa zastavia, zariadenie sa opäť 
spustí do chodu, keď sa teplota zníži o 2 stupne na perdnastavenú teplotu.

Časovač
Nastavenie času je možné v režime zapnutia a vypnutia zariadenia v požadovanom čase, v časovom intervale od 1 po 24 hodín.

Detská poistka
Stlačte tlačidlo detskej poistky v dĺžke 3 sekundy, kúrenie je zablokované a nie je možné ho zapnúť.
Po opätovnom stlačení tlačidla detskej poistky v dĺžke 3 sekundy sa ohrievač odomkne. Ak nie je k dispozícii diaľkové ovládanie, 
uzavretie alebo otvorenie displeja je možné cez stlačenie          v dĺžke 5 sekúnd alebo dlhšie.
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ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
Modely: TowelBoy 400 W a TowelBoy 600 W

Výkon: 400 W a 600 W

 Nastavenie okolitej teploty, škála: 0,5 °C

 Monitorovanie okolitej teploty, presnosť: 0.1 °C

 Nastavanie teplotného rozpätia: 5~40 °C

 Napájanie: 230 V ± 10 % 50/60 Hz

 Pripojenie: Wifi 802.11 b, g, n/2 400 - 2 483.5 MHz/vyžiarený výkon < 20 dBm

 Obrazovka: 2.8 palcov TFT farebná obrazovka

Odolnosť voči prachu a vode: IP34

Čistenie
Pri čistení výrobku musí byť zriadenie vypnuté a schladené, opatrne utrite sklenený povrch zariadenia mäkkou handričkou.
Na utieranie nepoužívajte tvrdé a ostré handričky, aby sa predišlo poškodeniu skleneného povrchu.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Elektrické zariadenie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu, použite na to separovaný zber. 
Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytne miestna samospráva. Ak sa elektrické spotrebiče 
likvidujú na skládkach alebo skladných jamách, nebezpečné látky môžu unikať do podzemných vôd, čím sa 
môžu dostať do potravinového reťazca a môžu tak poškodiť zdravie a prostredie. Predajca je pri výmene starých 
spotrebičov za nové zo zákona povinný prevziať váš starý spotrebič na bezplatnú likvidáciu.

Vyhlásenie o zhode

HEVOLTA B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MIND je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie
o zhode je k dispozícii na tejto internetovej stránke: www.hevolta.eu/documentation
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UPOZORNENIA
Dôsledne inštalujte a riaďte sa schémami pripojenia.

Pre presnú inštaláciu postupujte presne podľa uvedenej schémy.

Počas inštalácie jednotlivých komponentov neporušte elektrickú sieť.

Počas inštalácie buďte opatrní, aby ste neporušili časti dosiek a plošných spojov, nespadli
a nevystavili dosky deformáciám plášťa.

Počas procesu inštalácie nevyvíjajte tlak na LCD a nepoškriabte povrchy LCD.

Pozor na maltu.

Pri praktickom používaní daného výrobku s funkciou teplotnej výmeny môže prísť k odlišnostiam,
viažúcich sa na rôzne miesta ich umiestnenia a použitia.

Údržba patrí len do rúk profesionálneho technického personálu.

Pre správne zapojenie panelu do obvodu použite prepäťovú ochranu na napájaní (max. 16 A).
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PRIPOJENIE K WiFi A APLIKÁCII
Stiahnutie aplikácie
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1. Po otvorení aplikácie zvoľte „Registrácia“.
2. Zadajte telefónne číslo alebo e-mail.
3. Do 60-sekúnd Vám príde autorizačný kód cez SMS alebo e-mail.
4. Zadajte kód do políčka „overovací kód“.
5. Zvoľte si heslo (heslo musí mať minimálne 6 znakov).
6. Zopakujte heslo.
7. Potvrďte registráciu stlačením tlačidla „Registrácia“.
8. Môžete sa prihlásiť.

Registrácia užívateľa

Vytvorenie domácnosti

1. Po prihlásení zvoľte na spodnej lište „Profil“.
2. Potvrďte vstup do menu „Správa domova“.
3. Zvoľte v dolnej časti „+ Pridať domácnosť“.
4. Zadajte požadované informácie „Názov domácnosti/Umiestnenie“.
5. Potvrďte „Uložiť“.
6. Vaša domácnosť je vytvorená.

vas.email@domena.sk

vas.email@dom...
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Pripojenie k zariadeniu

Zdieľanie ovládania

1. Pripojte svoj Smartphone k WiFi.
2. Na spodnej lište zvoľte „Môj domov“.
3. Potvrďte tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu.
4. Vyberte zariadenie.
5. Zadajte heslo k WiFi na ktorej ste pripojený.
6. Na zariadení TowelBoy vojdite do Menu „Bezdrôtové pripojenie“.
7. Dvoj-klikom potvrďte na zariadení – „Pripojiť“.
8. Súčasne potvrďte „Spustiť pripojenie“ na Vašom smartphone.
9. Zariadenia držte vo vzájomnej blízkosti.
10. Po úspešnom pripojení TowelBoy aktualizuje status na „Pripojený“.

Postup aktivácie TowelBoy režimu párovania:
1. Dlhým stlačením podržte tlačidlo zapnutia.
2. Následne po dobu 3 sekúnd stlačte časovač.
3. Spustite v aplikácii Hevolta režim párovania.

1. Zvoľte na spodnej lište „Profil“.
2. Potvrďte možnosť „Správa domova“.
3. Zvoľte „+ Pridať člena“.
4. Zadajte „Užívateľské meno / Heslo / Potvrdenie hesla“.
5. Uložte nového člena domácnosti.

Týmto novým podúčtom je možné prihlásiť sa a ovládať všetky 
zariadenia Hevolta v domácnosti. Nie však meniť ich nastavenia.

vas.email@domena.sk

vas.email@dom...

1

2
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