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SAFETY INSTRUCTIONS

Important!

• Carefully read the instructions before operating the unit
• This appliance is for indoor use only.
• Rating: This unit must be only connected to a 220-240 V / 50 Hz earthed outlet.
• Installation must be in accordance with the regulations of the country where the unit is used.
• If you are in any doubt about the suitability of your electrical supply, have it checked and, if nece-
ssary, modified by a qualified electrician.
• This heater has been tested and is safe to use. However, as with any electrical appliance - use it 
with care. 
• Disconnect the power from the unit before dismantling, assembling, or cleaning.
• Avoid touching any moving parts within the appliance.
• Never insert fingers, pencils, or any other objects through the guard 
• This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced phys-
ical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall 
not be carried out by children. 
• Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance if it 
has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given 
supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved.  Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate, or 
clean the appliance or perform user maintenance 
• Children under 3 years should be kept away unless continuously supervised. 
• Some parts of this product can become very hot and cause burns.  Particular attention must be 
given where children and vulnerable people are present. 
• Do not clean the unit by spraying it or immersing it in water. 
• Never connect the unit to an electrical outlet using an extension cord. If an outlet is not available, 
one should be installed by a qualified electrician.
• Never operate this appliance if the unit, cord, or plug is damaged. Ensure the power cord is not 
stretched, exposed to sharp objects/edges, or routed under the unit.
• Any service other than regular cleaning should be performed by an authorized service represen-
tative. Failure to comply could result in a voided warranty.
• Never use the plug as a switch to start and turn off the heater. Use the provided power button 
located on the control panel.
• Do not use an external timer.
• Do not cover the air inlet or outlet, or place items close to the unit which may restrict airflow, as 
this may present a fire risk.
• The heater must not be located immediately below a socket outlet. 
• Always place the unit on a dry and stable surface. Do not move or tilt the unit
• Avoid keeping the unit in direct sunlight for a long period of time.
• The heater is designed to be used at temperatures above -20°C.  If it is exposed to temperatures 
below this, it must be allowed to warm above this level before operation.
• Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance.  This unit contains no user-servi-
ceable parts. 
• Always unplug or disconnect the appliance from the mains power supply when not in use, or 
when moving or cleaning it.  Do not pull the cord to unplug the heater. 
• Keep the heater clean.  Do not allow any object to enter the ventilation or exhaust opening as this 
may cause electric shock, fire, or damage to the heater. 
• Do not use the appliance for anything other than its intended use.  It is designed for domestic 
indoor use only. 
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• There may be a trace of odour during the first few minutes of initial use, or after a period of stor-
age.  This is normal and will quickly disappear. 
• This appliance has hot and arcing or sparking parts inside.  Do not use it in areas where gasoline, 
paint, or any flammable liquids are used or stored. 
• This appliance is not intended for use in bathrooms, laundry areas, and similar humid locations.  
Never locate this appliance where it may fall into a bathtub or otherwise become exposed to water. 
• The remote contains a lithium battery, keep it out of reach of small children.  Seek medical advice 
if swallowed.
• To prevent battery leakage: Remove the battery from the remote if exhausted or before long 
periods of storage. 

ENERGY-SAVING AND UNIT SAFETY PROTECTION TIPS

• Do not cover or restrict the airflow. Do not use it in a dusty environment.
• For safety and maximum performance, the minimum distance from a wall or objects should be 
50cm. 

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT use this appliance with any 
solid-state Speed Control Device or any variable speed controllers.
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FEATURES

DIAGRAM

Slim design takes minimal space

High Speed Motor with Fan mode and 2 Heat settings

Swing Function (60°)

12-hour standby timer

Tip over protection

Light function

Overheating protection

Air Outlet

Filter

Power Switch 

Ambient Light

Display

Control
Panel

Base
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OPERATION

Your heater may be operated by using either the manual controls located on the front of the fan or 
by Tesla Smart Application.

POWER SWITCH ON THE BACK OF THE UNIT
Used to turn the heater ON and OFF. This should be used to turn off the appliance before leaving 
it unattended.

CONTROL PANEL AND SETTINGS

SWING BUTTON
Press to turn the Swing function on and off.  When it is operational the horizontal direction of the 
airflow is slowly moved from side to side and the Swing indicator       will be illuminated.

MODE BUTTON
Press to cycle through the three available modes: Fan, Low Heating,       and High Heating          .

TIMER BUTTON
Press repeatedly to increase the running time in 1-hour intervals. The timer can be set between 1 
hour and 12 hours.  The display will show the duration currently set. When the display is showing the 
timer duration the symbol    will illuminate next to the timer. To cancel the timer repeatedly press 
the timer button until 00 is shown.

TEM. BUTTON
Press repeatedly to increase the desired room temperature.  After pressing the tem. button, the de-
sired temperature will flash for 3 seconds before the unit reverts to showing the room temperature. 
When the desired temperature has been reached the unit will change into fan mode.

LIGHT BUTTON 
Pressing the light button will turn on the ambient light. Blue, Green, Purple, and White are four 
colors of light. 

ON/OFF BUTTON
Used to turn the bladeless heater ON and OFF.  

DEVICE SCREEN
The device screen is the main control screen for the heater, providing access to the controls to 
amend the functions and settings in Tesla Smart Application

Swing Mode Timer Tem. Light ON/OFF

h
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Back: Returns to the Home Screen

Device name

Edit name: Use to change the name of the heater

Desired temperature: Displays what has been set as the target room temperature.

Current mode: Shows the mode the heater is currently working in.

Current room temperature: Displays the current room temperature.

Increase desired temperature (range 15-40°)

Decrease desired temperature (range 15-40°)

Power Button: Use to turn the unit ON or OFF.

Mode: Use to change between Auto, Low Heat, High Heat, and Cooling Fan.

Countdown Timer: Use to add when the device is turned ON or OFF.

Settings: Use to activate the Child Lock, Swing, or Light. Can also be used to set up scheduled 
operations.

Due to the continuous development of the app, the layout and available features may be subject to 
change.
 

Back Device name
Edit name

Current room  
temperature

Countdown Timer
Power 
Button

Mode
Settings

Adding temperature

Desired temperature

Current mode

Lowering the temperature
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WIFI CONNECTION GUIDE

WIFI CONNECTION GUIDE

Connection Type Frequency of Flashes
Quick Connection Flashes twice per second

AP (Access Point) Flashes once per second

MODES AVAILABLE FOR SETUP

The heater has two different setup modes, Quick Connection and AP (Access Point).   The quick 
connection is a quick and simple way to set the unit up. The AP connection uses a direct local wifi 
connection between your phone and the heater to upload the network details.

CHANGING BETWEEN CONNECTION TYPES
To change the unit into AP mode, with the appliance in standby (Power switch on and the unit 
turned off), press and hold the ON/OFF button for 5 seconds.
To change back to Quick connection mode, turn the appliance off using the switch on the rear. 
Leave turned off for 10 seconds before returning the switch to the on position. Then press and hold 
ON/OFF button for 5 seconds.

Tesla Smart Application

1. Scan the QR code specified above, and download and install the Tesla Smart APP.
2. Open the Tesla Smart APP and choose to create a new account or log in directly.
3. Click the“+“ sign in the upper right corner to add the device.
4. Select the product.
5. Enter the WIFI password and click ok.
6. Follow the instructions. Note: please ensure that the mobile phone and heater are in the same 
WIFI environment.
7. Wait for the device connection to complete.
8. “Add device success“ appears to indicate that the device connection was successful.
9. Click finish to enter the control interface to control the machine.

CLEANING AND STORAGE 

ATTENTION: Please shut off the unit and unplug from the mains before cleaning or performing any 
maintenance.
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Cleaning the surface
Clean the heater with a duster or a soft wet cloth. 
Do not use chemical solvents (such as benzene, alcohol, or gasoline) as they may cause irreversible 
damage. Make sure no water enters the control panel or gaps in the casing.
Do not run the unit until completely dry.
Place the heater in its original box or cover to protect it from dust when not in use.
Store it in a cool dry place.

If the above solutions do not resolve the problem, please contact the service centre.

TROUBLESHOOTING
Do not repair or disassemble the unit by yourself, unauthorized repair attempts will invalidate the 
warranty and may cause bodily harm.

Issue Possible Reason Solution
No power 1. Power cord is unconnected

2. There is no power from the 
socket
3. The power switch on the rear 
of the unit is turned off

1. Connect the power cord
2. Check socket is turned on
3. Ensure the power switch on 
the rear of the unit is in the on 
position

Odour emission from the unit 1. New unit.
 When the unit is used for the 
first time the fan motor may 
produce odour that will dissipa-
te within a week of use

1. No action is required

Strong vibrations and noise 1. Unit is not placed on a flat 
surface
2. Unit may be damaged

1. Place on a flat surface. May 
put an anti-vibration mat 
underneath
2. If the heater is damaged 
discontinue use and contact 
the service centre

 TECHNICAL DATA

Model TSL-AC-HTR300

Cable length 1,5 m

Rated input 2000 W

Power supply 220-240 V/50-60 Hz

Net weight 3,9 kg

Dimensions 230mm x 230mm x 700mm

Heating method PTC

Noise level 53 dB
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INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING
This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of 
in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 
2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular munici-
pal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local 
and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisa-
tion and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling 
help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding 
disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Tesla Global Limited declares that the radio equipment type TSL-AC-HTR300  is in com-
pliance with 2014/53/UE directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at 
the following internet address: tsl.sh/doc

Connectivity: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frequency band: 2.412 - 2.472 MHz
Max. radio-frequency power (EIRP): < 20 dBm

Manufacturer
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building,
 121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com
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SICHERHEITSHINWEISE

Wichtige Informationen 

• Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. 
• Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
• Stromversorgungsoptionen: Dieses Gerät darf nur an eine geerdete 220-240V/50Hz Steckdose 
angeschlossen werden.
• Die Installation muss den geltenden Vorschriften des Landes entsprechen, in dem das Gerät 
verwendet wird. 
• Wenn Sie Zweifel an der Einhaltung der Anforderungen für einen sicheren Betrieb des Geräts 
haben, lassen Sie es von einer Elektrofachkraft überprüfen und austauschen. 
• Dieses Heizgerät wurde im Werk getestet und ist sicher im Gebrauch. Beim Betrieb des Geräts 
sind jedoch Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. 
• Trennen Sie das Heizgerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie Reparaturen, Installationen 
oder Reinigungsarbeiten durchführen.
• Berühren Sie keine beweglichen Teile des Heizgerätes. 
• Stecken Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände in die Gehäuseöffnungen. 
• Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis sollten das Gerät nur benutzen, wenn sie 
beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die möglichen 
Gefahren bei unsachgemäßer Benutzung verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die 
Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern vorgenommen werden.
• Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn sie 
beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts in einer normalen Betriebsumgebung eingewiesen 
wurden und wenn sie sich der Gefahren einer unsachgemäßen Benutzung bewusst sind. Kinder 
zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht selbst anschließen, einstellen, reinigen oder warten. 
• Kinder unter 3 Jahren sollten in sicherer Entfernung vom Heizgerät gehalten werden, es sei denn, 
sie werden ständig von einem Erwachsenen beaufsichtigt. 
• Einige Teile des Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besonderes 
Augenmerk sollte auf Bereiche gelegt werden, in denen sich Kinder und Personen mit besonderen 
Bedürfnissen aufhalten. 
•  Reinigen Sie das Gerät nicht durch Besprühen oder Eintauchen in Wasser.
• Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel an eine Stromquelle an. Wenn eine 
Steckdose fehlt, muss sie von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder die Steckdose beschädigt ist. Achten Sie 
darauf, dass das Netzkabel nicht gedehnt wird, keine scharfen Gegenstände/Kanten berührt und 
nicht unter dem Gerät verläuft.
• Jede über die regelmäßige Reinigung hinausgehende Wartung muss von einem qualifizierten 
Servicetechniker durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung kann die Garantie erlöschen.
• Schalten Sie das Heizgerät nicht ein/aus, indem Sie die Stecker in die Steckdose stecken oder 
herausziehen. Verwenden Sie die entsprechende Taste auf dem Bedienfeld.
• Verwenden Sie keine externe Zeitschaltuhr. 
• Decken Sie den Ein- und Auslass nicht ab und stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des 
Geräts auf, die den Luftstrom behindern könnten, da dies zu einem Brand führen könnte.  
• Stellen Sie das Heizgerät nicht direkt unter eine Steckdose. 
• Stellen Sie das Heizgerät immer auf eine trockene und stabile Oberfläche. Bewegen oder kippen 
Sie das Gerät nicht.
• Setzen Sie das Heizgerät nicht über längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus. 
• Das Heizgerät ist für den Einsatz bei Temperaturen über -20°C ausgelegt. Wenn die Temperatur 
niedriger ist, warten Sie, bis das Heizgerät wärmer ist, bevor Sie es benutzen. 
• Reparieren, zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht selbst. Das Gerät enthält keine vom 
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Benutzer zu wartenden Teilen.
• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder wenn 
Sie es transportieren oder reinigen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose 
zu entfernen. 
• Halten Sie die Heizung sauber. Greifen Sie nicht in die Belüftungs- oder Abluftöffnung, da dies zu 
einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Heizgerätes führen kann. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist. Es ist nur für den 
häuslichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt. 
• Ein unangenehmer Geruch kann für einige Minuten nach der ersten Verwendung oder nach 
längerer Lagerung auftreten. Das ist normal und verschwindet nach dem Gebrauch schnell wieder.
• Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die auf eine hohe Temperatur erhitzt werden und 
zwischen denen Lichtbögen oder Funken entstehen können. Betreiben Sie das Heizgerät nicht in 
Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert 
werden. 
• Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in Badezimmern, Wäschereien und ähnlichen Orten mit 
hoher Luftfeuchtigkeit bestimmt. Stellen Sie dieses Gerät niemals an einem Ort auf, an dem es in 
die Badewanne fallen oder Wasser bekommen könnte. 
• In die Fernbedienung ist eine Lithium-Batterie eingebaut, bewahren Sie sie deshalb außerhalb der 
Reichweite von kleinen Kindern auf. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.
• Um eine Entladung des Akkus zu vermeiden: Entfernen Sie den Akku aus der Fernbedienung, 
wenn der Akku entladen ist oder das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. 

GERINGERER ENERGIEVERBRAUCH UND SICHERE NUTZUNG

• Decken Sie die Öffnungen im Gehäuse nicht ab und schränken Sie den Luftstrom nicht ein. 
Verwenden Sie das Gerät nicht in staubiger Umgebung.
• Halten Sie aus Sicherheitsgründen einen Mindestabstand von 50 cm zu Wänden oder Gegen-
ständen ein, um eine maximale Leistung zu gewährleisten.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages zu vermeiden, 
verwenden Sie das Gerät NICHT mit Halbleiter-Geschwindigkeitssteuergeräten oder variablen 
Geschwindigkeitsreglern.  
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FEATURES

ÜBERSICHTSPLAN

• Durch die kompakte Bauweise nimmt das Gerät nur wenig Platz ein.

• Hochgeschwindigkeitsmotor mit Gebläsemodus und zwei Heizmodi

• Umluftfunktion (60°)

• Bis zu 12 Stunden Standby-Timer

• Überrollschutz

• Hintergrundbeleuchtung

• Überhitzungsschutz

Luftauslass

Filter

Schalter

Hintergrundbeleuchtung

Anzeige

Bedienfeld

Basis



15

BETRIEBSWEISE

Die Heizung kann entweder über die Tasten an der Vorderseite des Geräts oder über die Tesla 
Smart App gesteuert werden. 

NETZSCHALTER AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTS 
Zum Ein- und Ausschalten der Heizung. Dieser Schalter sollte verwendet werden, um das Heizgerät 
auszuschalten, bevor es unbeaufsichtigt gelassen wird. 

BEDIENFELD UND EINSTELLUNGEN

SWING-TASTE (UMLAUF)
Drücken Sie diese Taste, um die Luftstromfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Während des 
Betriebs bewegt sich ein horizontaler Luftstrom langsam von einer Seite zur anderen,        und die 
Swing-Leuchte leuchtet auf (UMLAUF) 

MODE-TASTE (MODUS)
Mit dieser Taste kann eine der drei Betriebsarten „Ventilator“, „Niedrige Heizung“     und „Hohe 
Heizung“            gewählt werden. 

TIMER-TASTE (TIMER)
Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die Betriebszeit in 1-Stunden-Schritten zu erhöhen. Der 
Timer kann von 1 bis 12 Stunden eingestellt werden. Die eingestellte Zeit wird auf dem Display an-
gezeigt. Wenn die Laufzeit des Timers angezeigt wird, leuchtet das Symbol     neben dem Timer im 
Display auf. Um den Timer abzubrechen, drücken Sie mehrmals die Timer-Taste bis „00“ im Display 
erscheint.  

„TEM.“-TASTE (TEMPERATUR) 
Um die Temperatur zu erhöhen, drücken Sie diese Taste, bis der gewünschte Temperaturwert ein-
gestellt ist. Nach dem Klicken auf „Tem.“ (TEMPERATUR) der eingestellte Temperaturwert blinkt 3 
Sekunden lang auf dem Display, danach kehrt das Display in den Anzeigemodus für die Raumtem-
peratur zurück. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Lüftermodus ein. 

LICHT-TASTE (HINTERGRUNDBELEUCHTUNG)
Mit dieser Taste können Sie die Hintergrundbeleuchtung aktivieren und deaktivieren. Die Heizung 
verfügt über vier Hintergrundbeleuchtungsmodi - blau, grün, lila und weiß. 
ON/OFF-TASTE (EIN/AUS)
Mit dieser Taste können Sie die Heizung ein- und ausschalten. 

BILDSCHIRM
Der Bildschirm ist das Hauptbedienelement für die Heizung und ermöglicht den Zugriff auf Bedie-
nelemente zur Änderung von Funktionen und Einstellungen in der Tesla Smart App.

Swing Mode Timer Tem. Light ON/OFF

h
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„Back“(ZURÜCK): Rückkehr zum Hauptbildschirm.

„Device name“ (GERÄTENAME)

„Edit name“ (GERÄTENAME ÄNDERN):  Mit dieser Taste können Sie den Namen des Heiz-
geräts ändern

„Desired temperature“ (EINGESTELLTE TEMPERATUR): Zeigt die eingestellte Raumtempera-
tur an.

„Current mode“ (AKTUELLER MODUS): Aktueller Betriebsmodus des Heizgeräts.

«Current room temperature“ (AKTUELLE RAUMTEMPERATUR): Zeigt die aktuelle Raumtem-
peratur an.

„Increase desired temperature (range 15-40°) (GEWÜNSCHTE TEMPERATUR ERHÖHEN (BERE-
ICH 16-40°))“

„ Decrease desired temperature (range 15-40°)“ (GEWÜNSCHTE TEMPERATUR VERRINGERN 
(BEREICH 15-40°)

Power Button (EIN/ AUS-TASTE): Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

„Mode“ (MODUS): Dient zum Umschalten zwischen den Modi „Auto“ (AUTO), „Low Heat“ (GE-
RINGE WÄRME), „High Heat“ (HOHE WÄRME) und „Cooling Fan“ (KÜHLGEBLÄSE).  

Countdown Timer: Dient zur Einstellung der Ein- und Ausschaltzeit des Geräts.

 „Settings“ (EINSTELLUNGEN): Dient zum Aktivieren der Kindersicherung, des Umluftmodus 
oder der Hintergrundbeleuchtung. Sie können die Heizung auch so einstellen, dass sie nach einem 
Zeitplan läuft.

Da die App ständig weiterentwickelt wird, können sich das Design und die verfügbaren Funktionen 
ändern. 

 Back Device name
Edit name

Current room  
temperature

Countdown Timer
Power 
Button

Mode
Settings

Adding temperature

Desired temperature

Current mode

Lowering the temperature
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HINWEISE FÜR DIE WIFI-VERBINDUNG

WARTUNG

Art der Verbindung Blinkfrequenz
Schnelle Verbindung Blinkt zweimal pro Sekunde 

Hotspot Blinkt einmal pro Sekunde 

EINSTELLBARE MODI

Die Heizung verfügt über zwei verschiedene Einstellungsmodi - Schnellanschluss und Hotspot. 
Die Schnellverbindung ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, das Gerät anzuschließen. Die 
Hotspot-Verbindung nutzt eine direkte lokale Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Telefon und dem 
Heizgerät, um Netzwerkdaten herunterzuladen.

UMSCHALTEN ZWISCHEN VERBINDUNGSARTEN
Um das Gerät in den Access-Point-Modus zu schalten, wenn sich das Gerät im Standby-Modus 
befindet (Netzschalter ein und Gerät aus), halten Sie die EIN/AUS 5 Sekunden lang gedrückt.
Um zum Schnellverbindungsmodus zurückzukehren, schalten Sie das Gerät mit dem Schalter auf 
der Rückseite aus. Lassen Sie das Gerät 10 Sekunden lang ausgeschaltet und stellen Sie dann den 
Schalter auf die Position „ON“(EIN). Halten Sie die EIN/AUS 5 Sekunden lang gedrückt.

Tesla Smart App

1. Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Tesla Smart App herunter und installieren Sie sie.
2. Öffnen Sie die Tesla Smart App und wählen Sie ein Konto aus oder melden Sie sich direkt an.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der oberen rechten Ecke, um das Gerät hinzuzufügen.
4. Wählen Sie das Gerät aus.
5. Geben Sie das WIFI-Passwort ein und klicken Sie auf OK.
6. Befolgen Sie die Anweisungen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich das Mobiltelefon und das 
Heizgerät in der gleichen WIFI-Umgebung befinden.
7. Warten Sie, bis der Verbindungsmodus abgeschlossen ist.
8. Es erscheint die Meldung „Add device success“ (Gerät erfolgreich verbunden)“, die anzeigt, dass 
die Geräteverbindung erfolgreich war.
9. Klicken Sie auf „Finish“ (FERTIG STELLEN), um die Schnittstelle zur Geräteverwaltung aufzurufen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

ACHTUNG! Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reini-
gen oder reparieren.
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Fehler Ursache Maßnahme
Keine Stromzufuhr 1.Das Netzkabel ist nicht an-

geschlossen
2 Kein Strom aus der Steckdose
3.Der Netzschalter auf der 
Rückseite des Geräts ist ausges-
chaltet.

1. Schließen Sie das Netzkabel 
an.
2. Vergewissern Sie sich, dass 
der Strom in der Steckdose 
vorhanden ist.
3. Vergewissern Sie sich, 
dass der Netzschalter auf der 
Rückseite des Geräts in der 
Position „ON“ (EIN) steht.

Unangenehmer Geruch nach 
dem Einschalten der Heizung

1. Neues Heizgerät
Nach dem ersten Einschalten 
des Heizgeräts und dem An-
laufen des Elektromotors kann 
ein unangenehmer Geruch 
auftreten, der innerhalb einer 
Woche nach Inbetriebnahme 
des Heizgeräts verschwindet.

1. Keine Maßnahmen erforder-
lich

Starke Vibrationen und Ge-
räusche 

1. Das Gerät ist auf einer unebe-
nen Fläche aufgestellt
2. Das Gerät kann beschädigt 
werden

1. Stellen Sie das Heizgerät auf 
eine ebene Fläche. Unter das 
Heizgerät kann eine Antivibrati-
onsmatte gelegt werden.
2. Wenn das Heizgerät beschä-
digt ist, nehmen Sie es nicht 
mehr in Betrieb und wenden Sie 
sich an das Servicezentrum.

REINIGUNG DER OBERFLÄCHE
Reinigen Sie das Heizgerät mit einem Staubsauger oder einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden 
Sie keine chemischen Lösungsmittel (z. B. Benzol, Alkohol oder Benzin), da diese die Oberfläche 
dauerhaft beschädigen können. Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Bedienfeld oder in die 
Zwischenräume des Gehäuses gelangt.
Schalten Sie die Heizung nur ein, wenn die Oberfläche des Gehäuses trocken ist.
Wenn das Heizgerät nicht in Gebrauch ist, stellen Sie es in einen Karton oder decken Sie es mit 
einem Tuch ab, um es vor Staub zu schützen.
Lagern Sie das Heizgerät an einem kühlen, trockenen Ort.

 Wenn die Probleme mit den oben genannten Maßnahmen nicht behoben werden können, wen-
den Sie sich an das Servicezentrum. 

FEHLERSUCHE
Zerlegen oder reparieren Sie das Heizgerät nicht selbst. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und 
kann zu Verletzungen des Benutzers führen.

TECHNISCHE DATEN
Model TSL-AC-HTR300

Kabellänge 1,5 m

Nennleistung 2000 W

Parameter der Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz

Netto-Gewicht 3,9 kg

Abmessungen 230mm x 230mm x 700mm

Heizmethode PTC

Geräuschpegel 53 dB
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INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWER-
TUNG
Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt 
muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen 
Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. 
Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen 
Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgese-
henen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den 
örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und 
Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit 
zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autori-
sierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Tesla Global Limited, dass der Funkanlagentyp TSL-AC-HTR300 der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgen-
den Internetadresse verfügbar: tsl.sh/doc

Konnektivität: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frequenzband: 2.412 - 2.472 GHz
Max. Sendeleistung. (EIRP): < 20 dBm

Produzent
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building,
 121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Důležité!

- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití
- Tento přístroj je určen pouze pro použití v interiéru.
- Napětí: Tento přístroj musí být připojen pouze k uzemněné zásuvce 220-240 V / 50 Hz.
- Instalace musí být v souladu s předpisy země, ve které se přístroj používá.
- Pokud máte pochybnosti o vhodnosti vaší elektrické sítě, nechte ji zkontrolovat a případně upravit 
kvalifikovaným elektrikářem.
- Tento ohřívač byl testován a je bezpečný pro použití. Jako u každého elektrického spotřebiče však 
platí, že jej používejte opatrně. 
- Před demontáží, montáží nebo čištěním odpojte přístroj od napájení.
- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí uvnitř spotřebiče.
- Nikdy nezasouvejte prsty, tužky ani jiné předměty skrz ochranný kryt. 
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled 
nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si 
se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. 
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smí spotřebič zapínat/vypínat pouze tehdy, pokud byl umístěn nebo 
instalován v určené normální provozní poloze a pokud byly pod dozorem nebo byly poučeny o 
bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.  Děti od 3 let a mladší 8 let 
nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu. 
- Děti mladší 3 let by neměly být v dosahu spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem. 
- Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.  Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat místům, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby. 
- Přístroj nečistěte postřikem ani ponořením do vody. 
- Přístroj nikdy nepřipojujte k elektrické zásuvce pomocí prodlužovacího kabelu. Pokud není zásuvka 
k dispozici, měl by ji instalovat kvalifikovaný elektrikář.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud je jednotka, kabel nebo zástrčka poškozená. Zajistěte, 
aby napájecí kabel nebyl natažený, vystavený ostrým předmětům/hranám nebo vedený pod 
přístrojem.
- Jakýkoli jiný servis, než pravidelné čištění by měl provádět autorizovaný servisní zástupce. Nedodr-
žení tohoto požadavku může mít za následek ztrátu záruky.
- Nikdy nepoužívejte zástrčku jako spínač pro spuštění a vypnutí ohřívače. Používejte k tomu určené 
tlačítko napájení umístěné na ovládacím panelu.
- Nepoužívejte externí časovač.
- Nezakrývejte přívod nebo odvod vzduchu ani neumisťujte do blízkosti přístroje předměty, které by 
mohly omezit proudění vzduchu, protože by to mohlo představovat riziko požáru.
- Ohřívač nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou. 
- Jednotku vždy umístěte na suchý a stabilní povrch. Jednotku nepřemisťujte ani nenaklánějte
- Přístroj nenechávejte delší dobu na přímém slunečním světle.
- Ohřívač je určen k použití při teplotách nad -20 °C.  Pokud je vystaven teplotám nižším, musí se 
před provozem nechat zahřát nad tuto úroveň.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat, rozebírat nebo upravovat.  Tento přístroj neobsahuje žádné 
díly, které by mohl uživatel opravovat. 
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo jej přenášíte či čistíte, vždy jej odpojte od elektrické sítě nebo 
jej odpojte od sítě.  Při odpojování ohřívače netahejte za kabel. 
- Ohřívač udržujte v čistotě.  Nedovolte, aby se do větracího nebo výfukového otvoru dostal jaký-
koli předmět, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození ohřívače. 
- Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.  Je určen pouze pro domácí použití v 
interiéru. 
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- Během prvních minut prvního použití nebo po určité době skladování se může objevit stopa zápa-
chu.  Tento zápach je normální a rychle zmizí. 
- Tento spotřebič má uvnitř horké a jiskřící nebo obloukové části.  Nepoužívejte jej v prostorách, 
kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny. 
- Tento spotřebič není určen pro použití v koupelnách, prádelnách a podobných vlhkých místech.  
Nikdy neumísťujte tento spotřebič na místa, kde by mohl spadnout do vany nebo být jinak vystaven 
působení vody. 
- Dálkový ovladač obsahuje lithiovou baterii, uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.  V případě 
požití vyhledejte lékařskou pomoc.
- Abyste zabránili vytečení baterie: Pokud je baterie vybitá nebo před delším skladováním, vyjměte ji 
z dálkového ovladače. 

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE A OCHRANU JEDNOTKY

- Nezakrývejte ani neomezujte proudění vzduchu. Nepoužívejte jej v prašném prostředí.
- Pro zajištění bezpečnosti a maximálního výkonu by minimální vzdálenost od stěny nebo předmětů 
měla být 50 cm. 

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem NEPOUŽÍVEJTE tento spo-
třebič s jakýmkoli polovodičovým zařízením pro regulaci otáček nebo jakýmikoliv regulátory otáček.
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FUNKCE

Štíhlý design zabírá minimum místa
- Vysokorychlostní motor s režimem ventilátoru a 2 nastaveními ohřevu

- Funkce otáčení (60°)

- 12hodinový časovač pohotovostního režimu

- Ochrana proti překlopení

- Funkce osvětlení

- Ochrana proti přehřátí

Výstup vzduchu

Filtr

Vypínač napájení 

Světlo

Displej

Ovládací panel

Základna
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OVLÁDÁNÍ

Ohřívač můžete ovládat buď pomocí ručního ovládání umístěného na přední straně ventilátoru, 
nebo pomocí Tesla Smart aplikace.

VYPÍNAČ NAPÁJENÍ NA ZADNÍ STRANĚ JEDNOTKY
Slouží k zapnutí a vypnutí ohřívače. Měl by se používat k vypnutí spotřebiče před tím, než jej nechá-
te bez dozoru.

OVLÁDACÍ PANEL A NASTAVENÍ

TLAČÍTKO SWING
Stisknutím zapnete a vypnete funkci otáčení. Když je v provozu, horizontální směr proudění vzdu-
chu se pomalu pohybuje ze strany na stranu a rozsvítí se indikátor        .

TLAČÍTKO MODE
Stisknutím tlačítka přepínáte mezi třemi dostupnými režimy: Ventilátor, Nízký ohřev      a Vysoký 
ohřev  .  

TLAČÍTKO TIMER
Opakovaným stisknutím zvyšujete dobu provozu v hodinových intervalech. Časovač lze nastavit v 
rozmezí 1 hodiny až 12 hodin. Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená doba trvání. Když displej 
zobrazuje dobu trvání časovače, rozsvítí se vedle časovače symbol      . Chcete-li časovač zrušit, 
opakovaně stiskněte tlačítko časovače, dokud se nezobrazí 00.

TLAČÍTKO TEM.
Opakovaným stisknutím zvýšíte požadovanou teplotu v místnosti.  Po stisknutí tlačítka tem. bude 
požadovaná teplota blikat po dobu 3 sekund, než se přístroj vrátí k zobrazení pokojové teploty. Po 
dosažení požadované teploty se jednotka přepne do režimu ventilátoru.

TLAČÍTKO LIGHT
Stisknutím tlačítka světla lze rozsvítit osvětlení ohřívače. Je možné použít jednu z barevných variací: 
Modrá, zelená, fialová a bílá. 

TLAČÍTKO ON/OFF
Slouží k zapnutí a vypnutí ohřívače.

Swing Mode Timer Tem. Light ON/OFF

h
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OBRAZOVKA ZAŘÍZENÍ

Obrazovka zařízení je hlavní ovládací obrazovkou ohřívače, která poskytuje přístup k ovládacím 
prvkům pro změnu funkcí a nastavení v Tesla Smart aplikaci.

Zpět: Vrátí se na domovskou obrazovku

Název zařízení

Upravit název: Slouží ke změně názvu ohřívače.

Požadovaná teplota: Zobrazí, jaká byla nastavena cílová teplota v místnosti.

Aktuální režim: Zobrazuje režim, ve kterém ohřívač právě pracuje.

Aktuální teplota v místnosti: Zobrazuje aktuální teplotu v místnosti.

Zvýšit požadované teploty (rozsah 15-40°)

Snížit požadovanou teplotu (rozsah 15-40°)

Tlačítko napájení: Slouží k zapnutí nebo vypnutí přístroje.

Režim: Slouží k přepínání mezi režimy Auto, Nízký ohřev, Vysoký ohřev a Ventilátor.

Časovač odpočtu: Slouží k přidání času, kdy se přístroj vypne nebo zapne.

Nastavení: Použijte k aktivaci dětské pojistky, otáčení nebo světla. Lze také použít k nastavení 
plánování.

Vzhledem k neustálému vývoji aplikace může dojít ke změně rozložení a dostupných funkcí.

Zpět Název zařízení
Upravit název

Aktuální teplota  
v místnosti

Časovač odpočtu
Tlačítko 

napájení

Režim
Nastavení

Zvýšit požadovanou 
teplotu

Požadovaná teplota

Aktuální režim

Snížit požadovanou teplotu
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PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K WIFI

REŽIMY DOSTUPNÉ PRO NASTAVENÍ

Ohřívač má dva různé režimy nastavení: Rychlé připojení a AP (přístupový bod).   Rychlé připojení 
je rychlý a jednoduchý způsob nastavení jednotky. Připojení AP využívá přímé místní připojení wifi 
mezi telefonem a ohřívačem k nahrání údajů o síti.

Režim připojení Četnost blikání
Rychlé připojení Blikání dvakrát za sekundu

AP (přístupový bod) Blikání jednou za sekundu

ZMĚNA MEZI TYPY PŘIPOJENÍ
Chcete-li přepnout přístroj do režimu AP, v pohotovostním režimu (vypínač napájení je zapnutý  
a přístroj vypnutý) stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 5 sekund.
Chcete-li přejít zpět do režimu rychlého připojení, vypněte spotřebič pomocí vypínače na zadní 
straně. Vypnutý přístroj nechte 10 sekund, než vrátíte vypínač do polohy zapnuto. Znovu stiskněte  
a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 5 sekund.

Aplikace Tesla Smart

1. Naskenujte výše uvedený QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci Tesla Smart APP.
2. Otevřete aplikaci Tesla Smart APP a zvolte možnost vytvoření nového účtu nebo přímého přihlá-
šení.
3. Kliknutím na znak „+“ v pravém horním rohu přidejte zařízení.
4. Vyberte výrobek.
5. Zadejte heslo WIFI a klikněte na tlačítko ok.
6. Postupujte podle pokynů. Poznámka: ujistěte se, že mobilní telefon a ohřívač jsou ve stejném 
prostředí WIFI.
7. Vyčkejte na dokončení připojení zařízení.
8. Zobrazí se zpráva „Zařízení úspěšně přidáno“, která signalizuje, že připojení zařízení proběhlo 
úspěšně.
9. Klepnutím na tlačítko dokončit vstupte do ovládacího rozhraní pro ovládání přístroje.
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ÚDRŽBA 

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

POZOR: Před čištěním nebo údržbou přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Čištění povrchu
Ohřívač čistěte prachovkou nebo měkkým vlhkým hadříkem. 
Nepoužívejte chemická rozpouštědla (např. benzen, alkohol nebo benzín), protože mohou způsobit 
nevratné poškození. Dbejte na to, aby se do ovládacího panelu nebo mezer v krytu nedostala voda.
Přístroj nespouštějte, dokud není zcela suchý.
Pokud ohřívač nepoužíváte, uložte jej do původní krabice nebo krytu, aby byl chráněn před pra-
chem.
Skladujte jej na chladném a suchém místě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Přístroj sami neopravujte ani nerozebírejte, neoprávněné pokusy o opravu vedou ke ztrátě záruky a 
mohou způsobit újmu na zdraví.

Problém Možná příčina Řešení
Bez napětí 1. Napájecí kabel není připojen

2. Ze zásuvky nejde žádné 
napětí
3. Vypínač napájení na zadní 
straně přístroje je vypnutý

1. Připojte napájecí kabel
2. Zkontrolujte, zda je zásuvka 
zapnutá
3. Zkontrolujte, zda je vypínač 
napájení na zadní straně jed-
notky v poloze zapnuto

Vydávání zápachu z jednotky 1. Nová jednotka.
 Při prvním použití jednotky 
může motor ventilátoru produ-
kovat zápach, který se během 
týdne používání rozptýlí.

1. Není třeba provádět žádná 
opatření

Silné vibrace a hluk 1. Jednotka není umístěna na 
rovném povrchu
2. Jednotka může být  
poškozena

1. Umístěte ji na rovný povrch. 
Může se pod něj položit antivi-
brační podložka
2. Pokud je ohřívač poškozen, 
přestaňte jej používat a kontak-
tujte servisní středisko.

Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko.

TECHNICKÁ DATA
Model TSL-AC-HTR300

Délka kabelu 1,5 m

Jmenovitý příkon 2000 W

Napájení 220-240 V/50-60 Hz

Hmotnost 3,9 kg

Rozměry 230mm x 230mm x 700mm

Způsob ohřevu PTC

Hladina hluku 53 dB
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INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektric-
kých a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunál-
ním odpadem je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se 
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a 
certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minima-
lizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v 
autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Tesla Global Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-AC-HTR300 je v 
souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této  
internetové adrese: tsl.sh/doc

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Kmitočtové pásmo: 2.412 - 2.472 GHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): < 20 dBm

Výrobce
Tesla Global Limited 

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central  

Hong Kong 
www.teslasmart.com 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Dôležité informácie
• Pred začiatkom použitia zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
• Zariadenie je určené iba na použitie v miestnosti.
• Parametre zdroja napájania: Toto zariadenie musí byť pripojené iba k uzemnenej zásuvke 220-
240 V/50 Hz.
• Inštalácia sa musí vykonávať v súlade so súčasnými regulačnými požiadavkami krajiny, na území 
ktorej sa uskutočňuje prevádzka.
• Ak máte pochybnosti o súlade vašej elektrickej siete s požiadavkami na bezpečnú prevádzku 
zariadenia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára pre kontrolu a vykonanie zmien.
• Tento ohrievač absolvoval príslušné továrenské skúšky a je bezpečný na použitie. Počas prevádz-
ky zariadenia sa však musí dodržiavať bezpečnosť.
• Pred opravou, inštaláciou alebo čistením nezabudnite odpojiť ohrievač od zdroja energie.
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí ohrievača. 
• Nikdy nevsúvajte prsty, ceruzky alebo akékoľvek iné predmety do otvorov telesa.
• Deti z ôsmich rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schop-
nosťami alebo bez správnych skúseností a znalostí môžu zariadenie používať iba vtedy, ak sú pod 
dohľadom a im sa poskytujú príslušné pokyny na bezpečné používanie zariadenia a oni sú si vedomí 
potenciálneho nebezpečenstva súvisiaceho s porušením pravidiel prevádzky zariadenia. Deti majú 
zakázané hrať sa so zariadením. Deťom je zakázané čistiť a obsluhovať zariadenie.
• Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu zapínať/vypínať zariadenie iba vtedy, ak ono bolo nainštalované 
do určeného preň normálneho pracovného prostredia a používajú zariadenie pod dohľadom do-
spelých alebo dostali vhodné pokyny na bezpečné používanie zariadenia a sú si vedomí nebez-
pečenstva v prípade porušenia prevádzkových pravidiel. Deti vo veku 3 až 8 rokov majú zakázané 
samostatne pripájať, nastavovať, čistiť zariadenie alebo vykonávať jeho technickú obsluhu.
• Deti mladšie ako 3 roky by mali byť v bezpečnej vzdialenosti od ohrievača, ak nie sú pod neustá-
lym dohľadom dospelých. 
• Niektoré časti tohto zariadenia môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozor-
nosť by sa mala venovať miestam, kde sú prítomné deti a osoby so špeciálnymi potrebami.
• Je zakázané čistiť zariadenie postrekovaním alebo ponorením do vody. 
• Nepripájajte zariadenie k zdroju napájania pomocou predlžovacieho kábla. Ak nemáte zásuvku, 
musí ju nainštalovať kvalifikovaný elektrikár.
• Je zakázané používať zariadenie v prípade jeho poruchy alebo poškodenia kábla alebo zásuvky. 
Uistite sa, že napájací kábel nie je roztiahnutý, nedotýka sa ostrých objektov/hrán a neprechádza 
pod zariadením.
• Akúkoľvek obsluhu, s výnimkou pravidelného čistenia, by mal poskytovať kvalifikovaný špecialista 
servisného strediska. Porušenie tejto požiadavky môže viesť k zrušeniu záruky.
• Je zakázané zapínať/vypínať ohrievač vložením/vytiahnutím vidlice zo zásuvky. Používajte prísluš-
né tlačidlo na ovládacom paneli. 
• Nepoužívajte vonkajší časovač.
• Nezatvárajte vstupný alebo výstupný otvor a neumiestňujte vedľa zariadenia predmety, ktoré 
môžu obmedzovať prietok vzduchu, pretože toto môže spôsobiť požiar.
• Nedávajte ohrievač priamo pod zásuvku. 
• Ohrievač vždy nainštalujte na suchý a stabilný povrch. Nepremiestňujte ani nakláňajte zariadenie. 
• Nenechajte zariadenie na dlhú dobu pod priamym slnečným žiarením..
• Ohrievač je určený na použitie pri teplotách nad -20°C. Ak je teplota nižšia, pred začiatkom 
prevádzky by ste mali počkať, kým sa zariadenie zahreje nad túto hodnotu.
• Je zakázané samostatne opravovať, rozoberať alebo modifikovať zariadenie. Toto zariadenie 
neobsahuje časti, ktoré môže obsluhovať používateľ.
• Vždy vyťahajte vidlicu zo zásuvky alebo odpojujte ohrievač zo siete, ak sa nepoužíva, ako aj pri 
jeho premiestnení alebo čistení. Netiahnite kábel, aby ste vytiahli vidlicu zo zásuvky.
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• Udržiavajte ohrievač čistý. Nedovoľte, aby sa do vetracieho alebo výfukového otvoru dostali 
akési predmety, pretože toto môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu 
ohrievača.
• Je zakázané používať zariadenie nie podľa účelu. Je určené iba na použitie v domácnosti v miest-
nosti.
• V priebehu niekoľkých minút po prvom zapnutí alebo po dlhodobom skladovaní môže dôjsť k 
nepríjemnému zápachu. Je to v poriadku a po začatí prevádzky on rýchlo zmizne.
• Vo vnútri zariadenia sú časti, ktoré sa zahrievajú na vysokú teplotu, medzi ktorými sa môže vy-
skytnúť elektrický oblúk alebo iskra. Je zakázané prevádzkovať ohrievač v miestach, kde sa používa 
alebo skladuje sa benzín, farby alebo horľavé tekutiny.
• Zariadenie nie je určené na prevádzku v kúpeľniach, práčovniach a iných podobných miestach s 
vysokou vlhkosťou. Nikdy neumiestňujte toto zariadenie na miestach, kde môže spadnúť do vani 
alebo sa naň môže dostať voda.
• Diaľkový ovládač má lítiový napájací zdroj, takže ho udržujte mimo dosahu malých detí. Ak dôjde 
k prehltnutiu, okamžite obráťte sa na lekára.
• Aby ste zabránili vybitiu napájacieho zdroja: Odstráňte napájací zdroj z diaľkového ovládača, ak je 
vybitý alebo ak sa zariadenie nebude používať po dlhú dobu.

ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE A BEZPEČNÉ VYUŽITIE

• Nezatvárajte otvory v telese a neobmedzujte prietok vzduchu. Nepoužívajte zariadenie v praš-
ných miestnostiach.
• Aby sa zaistila bezpečnosť a maximálny výkon, minimálna vzdialenosť do zariadenia od steny 
alebo predmetov by mala byť 50 cm.

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo riziku požiaru alebo elektrického nárazu, JE ZAKÁZANÉ pou-
žívať zariadenie s akýmikoľvek polovodičovými zariadeniami na kontrolu rýchlosti otáčania alebo 
akýmikoľvek regulátormi variabilnej rýchlosti otáčania.
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 ZVLÁŠTNOSTI

CELKOVÝ VZHĽAD

Vďaka kompaktnému dizajnu zariadenie zaberá malo miesta. 

Superrýchlostný motor s režimom ventilátora a dvoma režimami ohrevu

Funkcia cirkulácie vzduchu (60 °) 

Časovač režimu čakania do 12 hodín.

Ochrana pred prevrátením

Podsvietenie

Ochrana pred prehriatím 

Otvor na výstup 
vzduchu

Filtr

Vypínač 

Podsvietenie

Displej

Ovládací panel

Základ
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 SPÔSOB FUNGOVANIA

Na ovládanie ohrievača môžete používať alebo tlačidlá na prednom paneli zariadenia alebo apliká-
ciu Tesla Smart.

VYPÍNAČ NAPÁJANIA JE NA ZADNOM PANELI ZARIADENIA
Je určený na ZAPÍNANIE a VYPÍNANIE ohrievača. Tento vypínač sa má používať na vypnutie zaria-
denia pred tým, ak ono bude nechané bez dozoru.

PANEL OVLÁDANIA A NASTAVENIA

TLAČIDLO «SWING» (CIRKULÁCIA)
Kliknutím na toto tlačidlo zapnete alebo vypnete funkciu cirkulácie prúdenia vzduchu. V pracov-
nom režime sa horizontálny prúd vzduchu pomaly pohybuje zo strany na stranu, pritom sa rozsvieti 
indikátor        «Swing » (CIRKULÁCIA).

TLAČIDLO «MODE» (REŽIM)
Toto tlačidlo je určené pre výber jedného z troch pracovných režimov: «Fan» (VENTILÁTOR) ,  
«Low Heating» (SLABÉ ZAHRIEVANIE)       «High Heating» (SILNÉ ZAHRIEVANIE).

TLAČIDLO «TIMER» (ČASOVAČ)
Ak chcete zvýšiť čas fungovania s intervalom o 1 hodinu, niekoľkokrát kliknite na toto tlačidlo. Časo-
vač je možné nastaviť v rozsahu 1 až 12 hodín. Na displeji sa zobrazí nastavený čas. Pri zobrazovaní 
času fungovania časovača na displeji je vedľa neho osvetlený symbol   . Ak chcete zrušiť časovač, 
musíte stlačiť niekoľkokrát tlačidlo «Timer» (ČASOVAČ), pokiaľ sa na displeji objavia symboly «00».

Tlačidlo «TEM.» (TEPLOTA)
Ak chcete zvýšiť alebo znížiť teplotu, musíte stláčať toto tlačidlo dotiaľ, pokiaľ sa nenastaví poža-
dovaná hodnota teploty. Po stlačení tlačidla «Tem.» (TEPLOTA) hodnota nastavenej teploty bude 
blikať na displeji do 3 sekúnd, a potom sa displej vráti do režimu zobrazovania izbovej teploty. Po 
dosiahnutí nastavenej teploty sa zapne režim ventilátora.

TLAČIDLO «LIGHT» (PODSVIETENIE) 
Toto tlačidlo je určené na zapínanie a vypínanie režimu osvetlenia. Ohrievač má štyri režimy podsvi-
etenia - modrý, zelený, fialový a biely. 

Tlačidlo «ON/OFF» («ZAPÍN.»/«VYPÍN.»)
Toto tlačidlo je určené na zapínanie a vypínanie ohrievača.

OBRAZOVKA
Obrazovka je základným prvkom ovládania ohrievača, ktorý poskytuje prístup k ovládacím prvkom 
na zmenu funkcií a nastavení v aplikácii Tesla Smart.

Swing Mode Timer Tem. Light ON/OFF

h
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«Back» (VRÁTIŤ SA): Návrat na hlavnú obrazovku.
«Device name» (NÁZOV ZARIADENIA)
«Edit name» (ZMENIŤ NÁZOV ZARIADENIA): Používa sa na zmenu názvu ohrievača
«Desired temperature» (NASTAVENÁ TEPLOTA): Zobrazuje nastavenú teplotu miestnosti.
«Current mode» (AKTUÁLNY REŽIM PREVÁDZKY): Zobrazuje aktuálny režim prevádzky 
ohrievača.
«Current room temperature» (AKTUÁLNA TEPLOTA MIESTNOSTI): Zobrazuje aktuálnu 
teplotu miestnosti.
«Increase desired temperature (range 15-40°)» (ZVÝŠIŤ NASTAVENÚ TEPLOTU V ROZSAHU 
15-40°)
«Decrease desired temperature (range 15-40°)» (ZNÍŽIŤ NASTAVENÚ TEPLOTU V ROZSAHU 
15-40°)
«Power Button» (NAPÁJANIE): Používa sa na zapínanie a vypínanie zariadenia.
«Mode» (REŽIM): Používa sa na prepínanie medzi režimami «Auto» (AUTOMATICKÝ), «Low 
Heat» (SLABÉ ZAHRIEVANIE), «High Heat» (SILNÉ ZAHRIEVANIE) a «Cooling Fan» (VENTILÁTOR 
VYCHLADENIA).
«Countdown Timer» (ČASOVAČ SPÄTNÉHO ČÍTANIA): Používa sa na nastavenie času zapnu-
tia alebo vypnutia zariadenia.
«Settings» (NASTAVENIA): Používa sa na aktiváciu funkcie blokovania z prístupu detí, režimu 
cirkulácie vzduchu alebo osvetlenia. Môžete tiež nastaviť režim prevádzky ohrievača podľa rozvrhu.

Kvôli neustálemu zlepšovaniu aplikácie, dizajn a dostupné funkcie môžu byť zmenené.

Back Device name
Edit name

Current room  
temperature

Countdown Timer
Power 
Button

Mode
Setting

Adding temperature

Desired temperature

Current mode

Lowering the temperature
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POKYNY PRE PRIPOJENIE WIFI

REŽIMY, KTORÉ SÚ PRÍSTUPNÉ NA NASTAVENIE 

Ohrievač má dva rôzne režimy nastavenia - rýchle pripojenie a prístupový bod. Rýchle pripojenie 
je rýchly a jednoduchý spôsob, ako pripojiť vaše zariadenie. Na pripojenie k prístupovému bodu sa 
používa priame miestne pripojenie Wi-Fi medzi telefónom a ohrievačom na stiahnutie sieťových 
údajov.

Druh pripojenia Kmitočet blikania
Rýchle pripojenie Bliká dvakrát za sekundu

Prístupový bod Bliká jedenkrát za sekundu

PREPÍNANIE MEDZI DRUHMI PRIPOJENÍ 
Ak chcete prepnúť zariadenie do režimu pripojenia k prístupovému bodu, keď ono je v režime oča-
kávania (vypínač napájania je zapnutý a zariadenie je vypnuté), stlačte a udržiavajte tlačidlo ON/
OFF po dobu 5 sekúnd.
Ak sa chcete vrátiť do režimu rýchleho pripojenia, vypnite zariadenie pomocou vypínača na zad-
nom paneli. Nechajte zariadenie vypnuté na 10 sekúnd a potom prepnite vypínač do polohy „ON“ 
(ZAPNUTÉ). Stlačte a udržiavajte tlačidlo ON/OFF po dobu 5 sekúnd.

Aplikácia Tesla Smart

1. Naskenujte vyššie uvedený QR kód, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Tesla Smart.
2. Otvorte aplikáciu Tesla Smart a vyberte si vytvorenie prihlasovacieho mena alebo vykonajte 
priame prihlásenie do systému. 
3. Ak chcete pridať zariadenie, stlačte „+“ v pravom hornom rohu.
4. Vyberte si zariadenie.
5. Zadajte heslo WIFI a kliknite «OK».
6. Dodržiavajte pokyny. Poznámka: uistite sa, že váš mobilný telefón a ohrievač sú v jednom pro-
stredí WIFI.
7. Počkajte na režim dokončenia pripojenia.
8. Zobrazí sa nápis «Add device success» (ZARIADENIE JE ÚSPEŠNE PRIDANÉ), ktorý ukazuje na 
to, že pripojenie zariadenia bolo úspešné.
9. Dotknite sa «Finish» (DOKONČIŤ), aby ste vstúpili do riadiaceho rozhrania zariadenia.
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TECHNICKÁ ÚDRŽBA ZARIADENIA.

ČISTENIE A SKLADOVANIE 

POZOR! Pred čistením alebo uskutočnením akejkoľvek technickej údržby vypnite zariadenie 
a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Čistenie povrchu
Vyčistite ohrievač vysávačom alebo mäkkou vlhkou tkaninou. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá 
(ako je benzén, alkohol alebo benzín), pretože môžu spôsobiť ireverzibilné poškodenie povrchu. 
Nedovoľte, aby sa voda dostala na ovládací panel alebo do otvorov v telese.
Zariadenie zapínajte iba po úplnom vyschnutí povrchu tela. 
Ak sa ohrievač nepoužíva, vložte ho do škatule alebo prikryte látkou na ochranu pred prachom. 
Skladujte ohrievač v suchom chladnom miest.

ZISTENIE A ODSTRÁNENIE PORÚCH
Je zakázané samostatne rozoberať alebo opravovať ohrievač. Takéto činy sú základom na zrušenie 
záruky a môžu spôsobiť zranenie používateľa.

Problém Možná príčina Riešenie
Chýbajúce  napájanie 1. Nie je pripojený napájací 

kábel
2.  Chýba napájania zo zásuvky
3. Vypínač napájania na 
zadnom paneli zariadenia je 
vypnutý 

1. Pripojte napájací kábel. 
2. Uistite sa, že v zásuvke je 
prúd. 
3. Uistite sa, že vypínač 
napájania na zadnom paneli 
zariadenia je v polohe «ON» 
(ZAPNUTÉ)

Nepríjemný zápach po za-
pnutí ohrievača

1. Nový ohrievač 
Po prvom zapnutí ohrievača a 
začiatku chodu elektrického 
motora sa môže vyskytnúť 
nepríjemný zápach, ktorý 
zmizne do týždňa po začiatku 
prevádzky.

1. Nevyžadujú sa žiadne 
opatrenia

Silné vibrácie a hluk 1. Zariadenie je namontované 
na nerovnom povrchu. 
2.  Zariadenie môže byť  
poškodené 

1. Ohrievač dajte na rovný po-
vrch. Môžete dať pod ohrievač 
protivibračnú podložku
2. V prípade poškodenia 
ohrievača zastavte jeho pre-
vádzku a obráťte sa na servisné 
stredisko

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť problémy vyššie uvedenými spôsobmi - obráťte sa na servisné  
stredisko.
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 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Typ TSL-AC-HTR300

Dĺžka kábla 1,5 m

Menovitý výkon 2000 W

Parametre zdroja energie 220-240 V/50-60 Hz

Netto 3,9 kg

Celkové rozmery 230mm x 230mm x 700mm

Spôsob ohrevu PTC

Úroveň hluku 53 dB
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INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických 
a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym 
odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými 
miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a 
certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha 
minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii 
získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch. Pro rádiová zařízení podhléha-
jící směrnici 2014/53/EU (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, …)

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Tesla Global Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-AC-HTR300 je v súlade so 
smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
tsl.sh/doc

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčné pásmo: 2.412 - 2.472 GHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): < 20 dBm

Výrobca
Tesla Global Limited 

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central  

Hong Kong 
www.teslasmart.com 
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Ważne informacje
• Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
• Parametry zasilania: To urządzenie musi być podłączone tylko do uziemionego gniazdka 220-
240 V/50 Hz.
• Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi kraju, 
na terytorium którego urządzenie jest eksploatowane.
• Jeśli masz wątpliwości co do zgodności sieci elektrycznej z wymaganiami dotyczącymi bez-
piecznej obsługi urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu sprawdzenia i 
wprowadzenia zmian.
• Ten grzejnik przeszedł odpowiednie testy fabryczne i jest bezpieczny w użyciu. Jednak podczas 
pracy urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
• Przed naprawą, montażem lub czyszczeniem należy odłączyć grzejnik od źródła zasilania.
• Nie dotykaj ruchomych części grzejnika.
• Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani innych przedmiotów do otworów obudowy.
• Dzieci w wieku od ośmiu lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną i psychiczną 
lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia tylko pod wa-
runkiem, że są nadzorowane i że dostarczane są odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego 
korzystania z urządzenia, a także, że te osoby są świadome potencjalnego niebezpieczeństwa zwią-
zanego z naruszeniem zasad użytkowania urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. 
Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać / wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono 
zainstalowane w normalnym środowisku pracy i jeśli korzystają z urządzenia pod nadzorem osoby 
dorosłej lub otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia 
i są świadome niebezpieczeństwa w przypadku naruszenia zasad użytkowania. Dzieci w wieku od 
3 do 8 lat nie mogą samodzielnie podłączać, regulować, czyścić urządzenia ani wykonywać jego 
konserwacji. 
• Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od grzejnika, chyba 
że są pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
• Niektóre części urządzenia mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na miejsca, w których przebywają dzieci i osoby o specjalnych potrzebach.
• Nie wolno czyścić urządzenia przez spryskiwanie lub zanurzenie w wodzie.
• Nie wolno podłączać urządzenia do źródła zasilania za pomocą przedłużacza. Jeśli brakuje 
gniazdka, musi ono zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.
• Urządzenie nie może być używane w przypadku awarii lub uszkodzenia kabla lub gniazda. Należy 
się upewnić, że przewód zasilający nie jest naciągnięty, nie dotyka ostrych przedmiotów/krawędzi i 
nie przechodzi pod urządzeniem.
• Wszelkie czynności konserwacyjne, z wyjątkiem regularnego czyszczenia, powinny być wykony-
wane przez wykwalifikowanego technika centrum serwisowego. Naruszenie tego wymogu może 
spowodować utratę gwarancji.
• Nie wolno włączać/wyłączać grzejnika, wkładając/wyjmując wtyczkę z gniazdka. Należy używać 
odpowiedniego przycisku na panelu sterowania.
• Nie wolno używać zewnętrznego minutnika.
• Nie wolno zakrywać otworu wlotowego ani wylotowego ani umieszczać w pobliżu urządzenia 
przedmiotów, które mogą ograniczać przepływ powietrza, ponieważ może to spowodować pożar.
• Nie wolno umieszczać grzejnika bezpośrednio pod gniazdem.
• Zawsze należy instalować grzejnik na suchej i stabilnej powierzchni. Nie przesuwaj ani nie prze-
chylaj urządzenia.
• Nie wolno trzymać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym przez długi czas.
• Grzejnik jest przeznaczony do stosowania w temperaturach powyżej -20°C. Jeśli temperatura 
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jest niższa, przed rozpoczęciem pracy należy poczekać, aż urządzenie nagrzeje się powyżej tej 
wartości.
• Zabrania się samodzielnej naprawy, demontażu lub modyfikacji urządzenia. To urządzenie nie 
zawiera części, które użytkownik może obsługiwać.
• Należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka lub odłączać grzejnik od zasilania, jeśli nie jest 
używany, a także podczas przenoszenia lub czyszczenia. Nie wolno ciągnąć za kabel, aby wyjąć 
wtyczkę z gniazdka.
• Należy utrzymywać grzejnik w czystości. Nie wolno dopuścić do przedostania się jakichkolwiek 
przedmiotów do otworu wentylacyjnego lub wylotowego, ponieważ może to spowodować poraże-
nie prądem, pożar lub uszkodzenie grzejnika.
• Nie wolno używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. Jest przeznaczone tylko do użytku 
domowego w pomieszczeniach.
• W ciągu kilku minut od pierwszego włączenia lub po długotrwałym przechowywaniu może wy-
stąpić nieprzyjemny zapach. Jest to normalne i po rozpoczęciu pracy szybko zniknie.
• Wewnątrz urządzenia znajdują się części, które są podgrzewane do wysokiej temperatury, między 
którymi może wystąpić łuk elektryczny lub iskry. Nie wolno używać grzejnika w miejscach, w któ-
rych używana jest lub przechowywana benzyna, farba lub łatwopalne płyny.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w łazienkach, pralniach i innych podobnych miej-
scach o wysokiej wilgotności. Nigdy nie wolno umieszczać tego urządzenia w miejscach, w których 
może spaść do wanny lub może do niego przedostać się woda.
• Pilot zdalnego sterowania ma baterię litową, więc należy przechowywać go w miejscu niedostęp-
nym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• Aby zapobiec rozładowaniu baterii: Wyjmij baterię z pilota, jeśli bateria jest rozładowana lub jeśli 
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

• Nie zakrywaj otworów w obudowie ani nie ograniczaj przepływu powietrza. Nie używaj urządze-
nia w zakurzonych pomieszczeniach.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo i maksymalną wydajność, minimalna odległość urządzenia od 
ściany lub przedmiotów powinna wynosić 50 cm.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, urządzenie nie 
może być używane z żadnymi półprzewodnikowymi urządzeniami sterującymi prędkością obro-
tową ani żadnymi regulatorami o zmiennej prędkości obrotowej.
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CECHY

OGÓLNY WYGLĄD

Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie zajmuje niewiele miejsca.

Szybki silnik z trybem wentylatora i dwoma trybami ogrzewania

Funkcja cyrkulacji powietrza (60 °)

Czas czuwania do 12 godzin

Zabezpieczenie przed przewróceniem

Podświetlenie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Otwór wylotowy 
powietrza

Filtr

Wyłącznik 

Podświetlenie

Wyświetlacz

Panel sterowania

Podstawa
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PROCEDURA PRACY

Do sterowania grzejnika możesz użyć przycisków z przodu urządzenia lub aplikacji Tesla Smart.

WYŁĄCZNIK ZASILANIA Z TYŁU URZĄDZENIA
Zaprojektowany do WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA grzejnika. Ten przełącznik powinien być używa-
ny do wyłączania urządzenia przed pozostawieniem go bez nadzoru.

PANEL STEROWANIA I USTAWIENIA

PRZYCISK «SWING» (CYRKULACJA)
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję cyrkulacji przepływu powietrza. W trybie 
pracy poziom przepływ powietrza powoli przesuwa się z boku na bok, a wskaźnik świeci       «Swing» 
(CYRKULACJA).

PRZYCISK «MODE» (TRYB)
Ten przycisk służy do wyboru jednego z trzech trybów pracy: «Fan» (WENTYLATOR) ,  «Low Hea-
ting» (SŁABE OGRZEWANIE) i          «High Heating» (SILNE OGRZEWANIE).

PRZYCISK «TIMER» (MINUTNIK)
Aby wydłużyć czas pracy o 1 godzinę, naciśnij ten przycisk kilka razy. Minutnik można ustawić w 
zakresie od 1 do 12 godzin. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas. Po wyświetleniu czasu 
pracy minutnika na wyświetlaczu obok niego zaświeci się symbol   . Aby anulować minutnik, naciśnij 
kilkakrotnie przycisk «Timer» (MINUTNIK), aż na wyświetlaczu pojawi się «00».

Przycisk «TEM.» (TEMPERATURA)
Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, należy nacisnąć ten przycisk, aż zostanie ustawiona 
żądana wartość temperatury. Po kliknięciu na przycisk «Tem.» (Temperatura) wartość ustawionej 
temperatury będzie migać na wyświetlaczu przez 3 sekundy, po czym wyświetlacz powróci do 
trybu wyświetlania temperatury pokojowej. Po osiągnięciu ustawionej temperatury włączy się tryb 
wentylatora.

PRZYCISK «LIGHT» (PODŚWIETLENIE) 
Ten przycisk służy do włączania i wyłączania trybu podświetlenia. Grzejnik ma cztery tryby podświ-
etlenia-niebieski, zielony, fioletowy i biały. 

Przycisk «ON/OFF» (WŁ./ WYŁ.)
Ten przycisk służy do włączania i wyłączania grzejnika.

EKRAN
Ekran jest podstawowym elementem sterującym grzejnika, zapewnia dostęp do elementów sterują-
cych dla zmiany funkcji i ustawień w aplikacji Tesla Smart.

Swing Mode Timer Tem. Light ON/OFF

h
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«Back» (POWRÓT): Powrót do ekranu głównego.

«Device name» (NAZWA URZĄDZENIA)

«Edit name» (ZMIENIĆ NAZWĘ URZĄDZENIA): Służy do zmiany nazwy grzejnika

«Desired temperaturę» (USTAWIONA TEMPERATURA): Wyświetla ustawioną temperaturę w 
pomieszczeniu.

«Current mode» (BIEŻĄCY TRYB PRACY): Wyświetla bieżący tryb pracy grzejnika.

«Current room temperaturę» (AKTUALNA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU): Wyświ-
etla aktualną temperaturę w pomieszczeniu.

«Increase desired temperature (range 15-40°)» (ZWIĘKSZYĆ USTAWIONĄ TEMPERATURĘ W 
ZAKRESIE 15-40°)

«Decrease desired temperature (range 15-40°)» (ZMNIEJSZYĆ USTAWIONĄ TEMPERATURĘ W 
ZAKRESIE 15-40°)

«Power Button» (ZASILANIE): Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

«Mode» (TRYB): Służy do przełączania między trybami «Auto» (AUTOMATYCZNY), «Low Heat» 
(SŁABE OGRZEWANIE), «High Heat» (SILNE OGRZEWANIE) i «Cooling Fan» (WENTYLATOR 
CHŁODZĄCY).

«Countdown Timer» (MINUTNIK ODLICZANIA): Służy do ustawiania czasu włączenia lub 
wyłączenia urządzenia.

«Settings» (USTAWIENIA): Służy do aktywacji funkcji blokady przed dziećmi, trybu cyrkulacji 
powietrza lub podświetlenia. Można także ustawić tryb pracy grzejnika zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na ciągłe doskonalenie aplikacji, wygląd i dostępne funkcje mogą ulec zmianie.
 

Back Device name
Edit name

Current room  
temperature

Countdown Timer
Power 
Button

Mode
Setting

Adding temperature

Desired temperature

Current mode

Lowering the temperature
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA WIFI

TRYBY DOSTĘPNE DO KONFIGURACJI

Grzejnik ma dwa różne tryby konfiguracji - szybkie połączenie i punkt dostępu. Szybkie połączenie 
to szybki i łatwy sposób podłączenia urządzenia. Aby połączyć się z punktem dostępu, używane jest 
bezpośrednie lokalne połączenie Wi-Fi między telefonem a grzejnikiem w celu pobrania danych 
sieciowych.

Typ połączenia Częstotliwość migania
Szybkie połączenie Miga dwa razy na sekundę

Punkt dostępu Miga raz na sekundę

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TYPAMI POŁĄCZEŃ
Aby przełączyć urządzenie w tryb połączenia z punktem dostępowym, gdy jest w trybie gotowości 
(włącznik zasilania jest włączony, a urządzenie jest wyłączone), naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ./ 
WYŁ. przez 5 sekund.
Aby powrócić do trybu szybkiego połączenia, wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika z tyłu. 
Pozostaw urządzenie wyłączone na 10 sekund, a następnie ustaw przełącznik w pozycji «ON» 
(WŁĄCZONY). Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ./ WYŁ. przez 5 sekund.

Aplikacja Tesla Smart

1. Zeskanuj powyższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację Tesla Smart.
2. Otwórz aplikację Tesla Smart i wybierz utworzenie konta lub zalogowanie się bezpośrednio.
3. Aby dodać urządzenie, dotknij « + » w prawym górnym rogu.
4. Wybierz urządzenie.
5. Wprowadź hasło WIFI i kliknij «OK».
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Uwaga: Upewnij się, że telefon komórkowy i grzejnik są w tym 
samym środowisku WIFI.
7. Poczekaj na zakończenie połączenia.
8. Pojawi się komunikat «Add device success» (URZĄDZENIE ZOSTAŁO POMYŚLNIE DODANE), 
który wskazuje, że połączenie urządzenia zakończyło się powodzeniem.
9. Kliknij «Finish» (ZAKOŃCZ), aby przejść do interfejsu sterowania urządzeniem.
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KONSERWACJA.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE 
UWAGA! Przed czyszczeniem lub wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji należy odłączyć 
urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Czyszczenie powierzchni
Oczyścić grzałkę odkurzaczem lub miękką wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników 
chemicznych (takich jak benzen, alkohol lub benzyna), ponieważ mogą one powodować nieod-
wracalne uszkodzenia powierzchni. Nie dopuszczać przedostania się wody do panelu sterowania 
lub szczelin w obudowie. Urządzenie włączać dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni 
obudowy. Jeśli grzejnik nie jest używany, należy włożyć go do pudełka lub przykryj ściereczką w 
celu ochrony przed kurzem. Przechowuj grzejnik w chłodnym, suchym miejscu.

WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zabrania się samodzielnego demontażu lub naprawy grzejnika. Takie działania są podstawą do 
unieważnienia gwarancji i mogą spowodować obrażenia ciała użytkownika.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Brak zasilania 1. Nie podłączony kabel zasi-

lający
2. Brak zasilania z gniazdka
3. Wyłącznik zasilania z tyłu 
urządzenia jest wyłączony

1. Podłącz kabel zasilający
2. Sprawdź, czy w gniazdku jest 
prąd
3. Upewnij się, że przełącznik 
zasilania z tyłu urządzenia 
znajduje się w pozycji «ON» 
(WŁĄCZONY)

Nieprzyjemny zapach po 
włączeniu grzejnika

1. Nowy grzejnik
Po pierwszym uruchomieniu 
grzejnika i uruchomieniu silnika 
elektrycznego może pojawić 
się nieprzyjemny zapach, który 
zniknie w ciągu tygodnia od 
rozpoczęcia pracy.

1. Nie są wymagane żadne 
działania

Silne wibracje i hałas 1. Urządzenie zamontowane na 
nierównej powierzchni
2. Możliwe, że urządzenie jest 
wadliwe

1. Ustaw grzejnik na płaskiej 
powierzchni. Mata antywibra-
cyjna może być umieszczona 
pod grzejnikiem
2. W przypadku uszkodzenia 
grzejnika należy przerwać jego 
działanie i skontaktować się z 
centrum serwisowym

Jeśli nie możesz rozwiązać problemów za pomocą powyższych metod, skontaktuj się z centrum  
serwisowym.

 DANE TECHNICZNE
Model TSL-AC-HTR300
Długość kabla 1,5 m
Moc znamionowa 2000 W
Parametry zasilania 220-240 V/50-60 Hz
Masa netto 3,9 kg
Wymiary gabarytowe 230mm x 230mm x 700mm
Sposób ogrzewania PTC
Poziom hałasu 53 dB
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INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU
Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich 
razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki 
z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. 
Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz 
ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać
u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tesla Global Limited niniejszym oświadcza, że TSL-AC-HTR300 urządzenia radiowego model jest 
zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następu-
jącym adresem internetowym: tsl.sh/doc

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Zakresu(-ów) częstotliwośc: 2.412 - 2.472 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm

Producent
Tesla Global Limited 

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central  

Hong Kong 
www.teslasmart.com 
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BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Fontos információk
• A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
• A készülék kizárólag beltéri használatra készült.
• Tápellátás paraméterei: ezt a készüléket kizárólag 220-240 V/50 Hz földelt aljzathoz szabad 
csatlakoztatni.
• Az üzembe helyezést a művelet végrehajtásának helye szerinti ország vonatkozó jogszabályi 
előírásaival összhangban kell elvégezni.
• Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az elektromos hálózat megfelel-e a készülék bizton-
ságos üzemeltetésére vonatkozó követelményeknek, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hogy 
ellenőrizze és módosítsa.
• Ez a fűtőberendezés megfelelt a bizonyos gyári teszteken, és biztonságos a használata. A készülék 
működése során azonban be kell tartani a biztonsági óvintézkedéseket.
• Javítás, telepítés vagy tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a fűtőberendezést az áramforrásból.
• Ne érintse meg a fűtőberendezés mozgó részeit.
• Soha ne helyezze az ujjait, ceruzákat vagy más tárgyakat a tok lyukaiba.
• Nyolc éven aluli gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi és szellemi képességű, 
illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják a 
készüléket, ha ezek felügyelet mellett vannak és a készülék biztonságos használatára utasításokat 
kaptak, és tisztában vannak a készülék működési szabályainak megsértésével összefüggő potenciális 
veszéllyel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek nem tisztíthatják és karban-
tarthatják a készüléket.
• A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják ki/be a készüléket, ha azt normál mun-
kakörnyezetbe helyezték, és a készüléket felnőtt felügyelete mellett használják, vagy megfelelő 
utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatához, és tisztában vannak az üzemeltetési 
szabályok megszegésével járó veszélyekkel. A 3-8 éves gyermekek számára tilos a készülék csatla-
koztatása, beállítása, tisztítása vagy a karbantartás elvégzése. 
• A 3 év alatti gyermekeket biztonságos távolságban kell tartani a fűtőberendezéstől, kivéve, ha 
állandó felnőtt felügyelet alatt állnak.
• A készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös 
figyelmet kell fordítani azokra a helyekre, ahol gyermekek és különleges igényű személyek 
tartózkodnak.
• Tilos a készüléket permetezéssel vagy vízbe merítéssel tisztítani.
• Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbító kábellel áramforráshoz. Ha az aljzat hiányzik, azt 
szakképzett villanyszerelőnek kell beszerelnie.
• Tilos a készüléket meghibásodás vagy a kábel vagy a kimenet károsodása esetén használni. 
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nincs megfeszülve, nem ér hozzá éles tárgyakhoz/szé-
lekhez, és nem halad át a készülék alatt.
• A rendszeres tisztításon kívül minden karbantartást szakképzett szerviz szakembernek kell elvégez-
nie. Ennek a követelménynek a megsértése a garancia törlését vonhatja maga után.
• Tilos a fűtőberendezés be - / kikapcsolása a dugó behelyezésével / eltávolításával a konnektor-
ból. Használja a megfelelő gombot a vezérlőpulton.
• Ne használjon külső időzítőt.
• Ne takarja le a bemeneti vagy kimeneti nyílást, és ne helyezzen olyan tárgyakat a készülék közelé-
be, amelyek korlátozhatják a levegő áramlását, mivel ez tüzet okozhat.
• Ne helyezze a fűtőberendezést  közvetlenül az aljzat alá.
• A fűtőberendezést  mindig száraz, stabil felületre állítsa. Ne mozgassa vagy döntse meg a készülé-
ket.
• Ne tartsa a készüléket hosszú ideig közvetlen napfényben.
• A fűtőberendezést -20 °C feletti hőmérsékleten való használatra tervezték. Ha a hőmérséklet 
alacsonyabb, a működés megkezdése előtt várjon, amíg a készülék felmelegszik ezen érték felett.
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• Tilos a készüléket saját önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani. Ez az eszköz nem tartalmaz 
a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket.
• Mindig húzza ki vagy csatlakoztassa le a fűtőberendezést  a hálózatról, ha nem használja, valamint 
mozgatásakor vagy tisztításakor. Ne húzza meg a kábelt, hogy eltávolítsa a dugót a konnektorból.
• Tartsa tisztán a fűtőberendezést. Ne engedjen semmilyen tárgyat a szellőző- vagy elszívónyílásba, 
mivel ez áramütést, tüzet vagy a fűtőberendezés károsodását okozhatja.
• Tilos a készüléket más célokra használni. Kizárólag beltéri háztartási használatra készült.
• Az első bekapcsolás után vagy hosszabb tárolás után néhány percig kellemetlen szag lehet. Ez 
normális, és a működés megkezdése után gyorsan eltűnik.
• A készülék belsejében magas hőmérsékletre hevített alkatrészek találhatók, amelyek között elek-
tromos ív vagy szikra keletkezhet. Tilos a fűtőberendezést olyan helyeken üzemeltetni, ahol benzint, 
festéket vagy gyúlékony folyadékokat használnak vagy tárolnak.
• A készülék nem használható fürdőszobákban, mosodákban és más hasonló, magas páratartalmú 
helyeken. Soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol beleeshet a kádba, vagy víz kerülhet rá.
• A távirányítón lítium akkumulátor van telepítve, ezért tartsa távol a kisgyermekektől. Lenyelés 
esetén azonnal forduljon orvoshoz.
• Az akkumulátor lemerülésének megakadályozása: vegye ki az akkumulátort a távirányítóból, ha az 
akkumulátor lemerült, vagy ha a készüléket hosszú ideig nem használja.

AZ ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSE ÉS A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

• Ne takarja le a ház nyílásait, és ne korlátozza a levegő áramlását. Ne használja a készüléket poros 
helyiségekben.
• A biztonság és a maximális teljesítmény érdekében a készülék faltól vagy tárgyaktól való minimális 
távolsága 50 cm legyen.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket 
bármilyen félvezető sebességszabályozó eszközzel vagy változtatható sebességű szabályozóval 
használni.
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JELLEMZŐK

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS

Kompakt kialakításának köszönhetően a készülék kevés helyet foglal el.

Nagy sebességű motor ventilátor üzemmóddal és két fűtési móddal

Légkeringetési funkció (60 °)

Készenléti időzítő akár 12 óra

Borulás elleni védelem

Megvilágítás

Túlmelegedés elleni védelem

Levegő kimeneti 
nyílás

Szűrő

Kapcsoló 

Megvilágítás

Kijelző

Vezérlőpult

Alap
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A MUNKA SORRENDJE

A fűtés vezérléséhez használhatja a készülék előlapján található gombokat vagy a Tesla Smart 
alkalmazást.

HÁLÓZATI KAPCSOLÓ A KÉSZÜLÉK HÁTULJÁN
A fűtés BE-ÉS KIKAPCSOLÁSÁRA tervezték. Ezt a kapcsolót kell használni a készülék kikapcsolásá-
hoz, mielőtt felügyelet nélkül hagyná.

VEZÉRLŐPULT ÉS BEÁLLÍTÁSOK

„SWING“ GOMB (KERINGÉS)
Nyomja meg ezt a gombot a légáramlás funkció be- vagy kikapcsolásához. Működési módban a 
vízszintes légáramlás lassan mozog egyik oldalról a másikra, míg a          „Swing „ jelzőfény világít 
(KERINGÉS).

„MODE“ GOMB (ÜZEMMÓD)
Ezzel a gombbal választhat a három üzemmód közül: «Fan» (VENTILÁTOR),   «Low Heating» 
(GYENGE FŰTÉS) és             «High Heating»  (ERŐS FŰTÉS).

„TIMER“ GOMB (IDŐZÍTŐ)
A munkaidő 1 órás intervallummal történő növeléséhez nyomja meg többször ezt a gombot. Az 
időzítő 1-12 óra között állítható be. A beállított idő megjelenik a kijelzőn. Amikor megjelenik az idő-
zítő működési ideje, egy szimbólum világít mellette a kijelzőn     . Az időzítő törléséhez nyomja meg 
többször a «Timer» (IDŐZÍTŐ) gombot, amíg a „00“ szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn.

„TEM.“GOMB (HŐMÉRSÉKLET)
A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg ezt a gombot, amíg be nem állítja 
a kívánt hőmérsékleti értéket. Miután megnyomta a „ Tem.“(HŐMÉRSÉKLET) gombot, a beállított 
hőmérsékletérték 3 másodpercig villog a kijelzőn, majd a kijelző visszatér a szobahőmérséklet me-
gjelenítési módba. A beállított hőmérséklet elérésekor a ventilátor üzemmód bekapcsol.

„LIGHT“ GOMB (HÁTTÉRVILÁGÍTÁS) 
Ez a gomb a háttérvilágítás mód be-és kikapcsolására szolgál. A fűtőberendezés négy háttérvilágí-
tási móddal rendelkezik - kék, zöld, lila és fehér. 

«ON/OFF» GOMB („BE / KI“)
Ez a gomb a fűtőberendezés be-és kikapcsolására szolgál.

KÉPERNYŐ
A képernyő a fűtőberendezés fő vezérlőeleme, hozzáférést biztosít a Tesla Smart alkalmazás funkci-
óinak és beállításainak megváltoztatásához.

Swing Mode Timer Tem. Light ON/OFF

h
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«Back (VISSZATÉRÉS): Visszatérés a főképernyőre.

„Eszköz neve“ (Az eszköz neve)

«Edit name“ Eszköznév módosítása): A fűtőberendezés nevének megváltoztatására szolgál

«Desired temperature» (BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLET): Megjeleníti a beállított szobahőmér-
sékletet.

«Current mode» (AKTUÁLIS ÜZEMMÓD):Megjeleníti a fűtőberendezés aktuális működési 
módját.

«Current room temperature» (AKTUÁLIS SZOBAHŐMÉRSÉKLET):Megjeleníti az aktuális 
szobahőmérsékletet.

«Increase desired temperature   (range 15-40°)» (tartomány 15-40°)“ (NÖVELJE A BEÁLLÍTOTT 
HŐMÉRSÉKLETET 15-40° TARTOMÁNYBAN)

«Decrease desired temperature (range 15-40°)» (CSÖKKENTSE  A BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLE-
TET 15-40° TARTOMÁNYBAN)

«Power Button» (TÁPELLÁTÁS): A készülék be-és kikapcsolására szolgál.

„Mode“ (ÜZEMMÓD):Az „Auto“ (Automatikus), „Low Heat“ (GYENGE FŰTÉS), „High Heat“ 
(ERŐS FŰTÉS) és „Cooling Fan“ (HŰTŐVENTILÁTOR) gombok üzemmódok közötti váltásra szol-
gálnak.

«Countdown Timer»  (VISSZASZÁMLÁLÓ): A készülék be- és kikapcsolási idejének beállítására 
szolgál.

«Settings» (BEÁLLÍTÁSOK): A gyerekzár, a légkeringtetés vagy a háttérvilágítás funkció aktiválá-
sára szolgál. A fűtőberendezés üzemmódját ütemezés szerint is beállíthatja.

Az alkalmazás folyamatos fejlesztése miatt a tervezés és az elérhető funkciók megváltoztathatók.

 
Back Device name

Edit name

Current room  
temperature

Countdown Timer
Power 
Button

Mode
Setting

Adding temperature

Desired temperature

Current mode

Lowering the temperature
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ÚTMUTATÓ A WIFI CSATLAKOZTATÁSÁHOZ

BEÁLLÍTÁSHOZ ELÉRHETŐ ÜZEMMÓDOK

A fűtőberendezésnek két különböző beállítási üzemmódja van: gyors csatlakozás és hozzáférési 
pont. A gyors kapcsolás egy gyors és egyszerű módja az eszköz csatlakoztatásának. A hozzáférési 
ponthoz való csatlakozáshoz közvetlen helyi Wi-Fi kapcsolatot kell használni a telefon és a fűtőbe-
rendezés között a hálózati adatok letöltéséhez..

Kapcsolat típusa Villogási frekvencia
Gyors kapcsolat Másodpercenként kétszer villog

Hozzáférési pont Másodpercenként egyszer villog

VÁLTÁS A CSATLAKOZÁSI TÍPUSOK KÖZÖTT
A készenléti üzemmódban lévő eszköz hozzáférési pont üzemmódba kapcsolásához (a főkapcsoló 
be van kapcsolva, a készülék pedig ki van kapcsolva), nyomja meg és tartsa lenyomva a BE / KI 5 
másodpercig.
A gyorscsatlakozási üzemmódba való visszatéréshez kapcsolja ki a készüléket a hátlapon található 
kapcsolóval. Hagyja a készüléket 10 másodpercig kikapcsolva, majd állítsa a kapcsolót „ON“  
(BEKAPCSOLVA) állásba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE / KI 5 másodpercig.

Tesla Smart alkalmazás

1. Olvassa be a fenti QR-kódot, töltse le és telepítse a Tesla Smart alkalmazást.
2. Nyissa meg a Tesla Smart alkalmazást, és válassza a fiók létrehozása vagy a bejelentkezés lehető-
séget.
3. Eszköz hozzáadásához kattintson a jobb felső sarokban található „+“ gombra.
4. Válassza ki az eszközt.
5. Írja be a WIFI jelszót, majd kattintson az OK gombra.
6. Kövesse az utasításokat. Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon és a 
fűtőberendezés ugyanabban a WIFI környezetben vannak.
7. Várja meg, amíg a csatlakozási üzemmód befejeződik.
8. Megjelenik az «Add device success» (AZ ESZKÖZ SIKERESEN HOZZÁADVA) felirat, ami azt 
jelzi, hogy az eszköz csatlakoztatása sikeres volt.
9. Kattintson a «Finish» (BEFEJEZÉS) gombra ahhoz, hogy belépjen az eszközkezelő felületre..
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KARBANTARTÁS.
TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS 
FIGYELEM! Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket, majd húzza ki a dugót a 
konnektorból.

Felület tisztítása
Tisztítsa meg a fűtőberendezést porszívóval vagy puha, nedves ruhával. Ne használjon vegyi oldós-
zereket (például benzolt, alkoholt vagy benzint), mert azok visszafordíthatatlan felületi károsodást 
okozhatnak. Ne engedje, hogy víz kerüljön a kezelőpanelre vagy a ház réseibe. Csak akkor kapcsol-
ja be a készüléket, ha a ház felülete teljesen megszáradt. Ha a fűtőberendezés nincs használatban, 
tegye el egy dobozba, vagy fedje le egy ruhával, hogy megvédje a portól. Tárolja a fűtőberende-
zést hűvös, száraz helyen.

HIBÁK FELDERÍTÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA
Tilos a fűtőberendezés önálló szétszerelése vagy javítása. Az ilyen intézkedések indokolják a garan-
cia törlését, és sérülést okozhatnak a felhasználónak.

Probléma Lehetséges ok Megoldás
Nincs áramellátás 1. A tápkábel nincs csatlakoz-

tatva
2. Nincs áram a konnektorból
3. A készülék hátulján található 
főkapcsoló ki van kapcsolva

1. Csatlakoztassa a tápkábelt
2. Ellenőrizze, hogy van-e áram 
a konnektorban
3. Győződjön meg arról, hogy 
a készülék hátulján található 
főkapcsoló „ON“ (BEKAPC-
SOLVA) állásban van.

Kellemetlen szag a fűtőberen-
dezés bekapcsolása után.

1. Új a fűtőberendezés
Miután a fűtőberendezést 
először bekapcsolták, és az 
elektromos motor működni 
kezd, kellemetlen szag léphet 
fel, amely a működés meg-
kezdése után egy héten belül 
eltűnik.

1. Nincs szükség műveletekre

Erős a rezgések és a zaj 1. A készülék egyenetlen felüle-
tre van felszerelve
2. A készülék hibás lehet

1. Helyezze a fűtőberendezést 
sík felületre. A fűtőberendezés 
alatt egy rezgéscsillapító sző-
nyeget helyezhet el
2. Ha a fűtőberendezés sérült, 
hagyja abba a használatát, és 
vegye fel a kapcsolatot a szervi-
zközponttal

Ha a problémákat a fenti módszerekkel nem sikerült megoldani, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

 MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
Modell TSL-AC-HTR300
Kábel hossza 1,5 m
Névleges teljesítmény 2000 W
Tápellátási paraméterek 220-240 V/50-60 Hz
Nettó tömeg 3,9 kg
Teljes méretek 230mm x 230mm x 700mm
Fűtési módszer PTC
Zajszint 53 dB
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MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisí-
tésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket 
a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi 
és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő 
jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmi-
sítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt 
hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz,
a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Tesla Global Limited igazolja, hogy a  TSL-AC-HTR300 típusú rádióberendezés megfelel a 
2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő 
internetes címen: tsl.sh/doc

Kapcsolódás: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Az(ok) a frekvenciasáv(ok): 2.412 - 2.472 MHz
Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): < 20 dBm

Termelő
Tesla Global Limited 

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central  

Hong Kong 
www.teslasmart.com 



60



6161

TESLA SMART 
HEATER HTR300

EN

CZ

SK

PL

HU

SL

DE

UPORABNIŠKI  
PRIROČNIK



62

VARNOSTNA NAVODILA 

Pomembna informacija
• Pred uporabo naprave natančno preberite navodila.
• Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
• Parametri napajanja: Ta aparat lahko priključite samo na ozemljeno vtičnico 220-240 V / 50 Hz.
• Montaža mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi države, v kateri se izvaja obratovanje.
• Če dvomite o skladnosti vašega električnega omrežja z zahtevami za varno delovanje naprave, se 
posvetujte s pooblaščenim električarjem za preverjanje in spremembe.
• Naprava je prestala ustrezne tovarniške preizkuse in je varna za uporabo. Vendar je treba pri delu 
z napravo upoštevati varnostne ukrepe.
• Pred popravilom, namestitvijo ali čiščenjem napravo obvezno izključite iz električnega omrežja.
• Ne dotikajte se gibljivih delov naprave.
• Nikoli ne vstavljajte prstov, svinčnikov ali drugih predmetov v luknje v ohišju.
• Otroci, starejši od osmih let, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposob-
nostmi ali s pomanjkanjem ustreznih izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le, če so pod 
nadzorom in seznanjeni z navodili za varno uporabo naprave ter se zavedajo morebitnih nevarnosti, 
povezanih s kršitvijo pravil delovanja naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo 
čistiti ali vzdrževati naprave.
• Otroci med 3. in 8. letom lahko vklapljajo/izklapljajo napravo le, če je nameščena v primernem 
delovnem okolju in le pod nadzorom odraslih ali če so prejeli ustrezna navodila za varno uporabo 
naprave in so seznanjeni z nevarnosti kršitve pravil delovanja. Otroci, stari od 3 do 8 let, ne smejo 
sami priključiti, prilagajati, čistiti ali vzdrževati napravo. 
• Otroci, mlajši od 3 let, morajo biti na varni razdalji od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom 
odrasle osebe.
• Nekateri deli te naprave se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Posebno pozornost je 
treba nameniti prostorom, kjer so prisotni otroci in osebe s posebnimi potrebami.
• Naprave ne čistite s pršenjem ali potapljanjem v vodo.
• Naprave ne priključujte na vir napajanja s podaljškom. Če vtičnice ni, jo mora namestiti usposobl-
jen električar.
• Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali če je poškodovan kabel ali vtičnica. Prepričajte se, 
da napajalni kabel ni raztegnjen, da se ne dotika ostrih predmetov/robov in da ne leži pod napravo.
• Vsako vzdrževanje, razen rednega čiščenja, mora opraviti usposobljen strokovnjak v servisnem 
centru. Kršitev te zahteve lahko razveljavi garancijo.
• Naprave ne vklapljajte/izklapljajte tako, da vtikač vstavite/izvlečete iz vtičnice. Uporabite ustrezen 
gumb na nadzorni plošči.
• Ne uporabljajte zunanjega časovnika.
• Ne prekrivajte vhoda ali izhoda in v bližino ne postavljajte predmetov, ki bi lahko ovirali pretok 
zraka, saj lahko to povzroči požar.
• Naprave ne postavljajte neposredno pred električno vtičnico.
• Napravo vedno postavite na suho in stabilno površino. Naprave ne premikajte ali nagibajte.
• Naprave ne puščajte dalj časa na neposredni sončni svetlobi.
• Naprava je namenjena za uporabo pri temperaturah nad -20 °C. Če je temperatura nižja, po-
čakajte, da se segreje nad to vrednostjo, preden vklopite napravo.
• Ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte naprave sami. Ta naprava ne vsebuje delov, ki bi jih 
lahko popravil uporabnik.
• Napravo vedno izključite ali izvlecite iz vtičnice, ko je ne uporabljate in ko jo premikate ali čistite. 
Ne vlecite električnega kabla, da bi izvlekli vtikač.
• Napravo hranite čisto. Ne dovolite, da bi v prezračevalno ali izpušno odprtino vstopili nobeni 
predmeti, saj lahko to povzroči električni udar, požar ali poškodbo enote.
• Naprave ne uporabljajte za druge namene. Namenjen je samo za domačo uporabo v zaprtih 
prostorih.
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• Neprijeten vonj je lahko prisoten nekaj minut po prvem vklopu ali po dolgotrajnem skladiščenju. 
To je normalno in bo med delovanjem hitro izginilo.
• V notranjosti naprave so deli, ki so segreti na visoko temperaturo, med katerimi je lahko električni 
lok ali iskre. Grelec je prepovedano uporabljati na mestih, kjer se uporabljajo ali shranjujejo bencin, 
barve ali vnetljive tekočine.
• Naprava ni namenjena za uporabo v kopalnicah, pralnicah in drugih podobnih prostorih z visoko 
vlažnostjo. Te naprave nikoli ne postavljajte na mesta, kjer bi lahko po naključju prišla v stik z vodo.
• V daljinski upravljalnik je nameščena litijeva baterija, zato jo hranite izven dosega majhnih otrok. 
Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Za preprečitev praznjenja baterije: Odstranite baterijo iz daljinskega upravljalnika, če je baterija 
prazna ali če naprave ne boste uporabljali dlje časa.

ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE IN VARNA UPORABA

• Ne prekrivajte odprtin v ohišju in ne omejujte pretoka zraka. Naprave ne uporabljajte v prašnih 
prostorih.
• Za zagotovitev varnosti in največje učinkovitosti mora biti najmanjša razdalja do naprave od stene 
ali predmetov 50 cm.

OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara naprave NE uporabljajte 
s polprevodniškimi napravami za uravnavanje hitrosti ali s kakršnimi koli regulatorji s spremenljivo 
hitrostjo.
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 LASTNOSTI:

SPLOŠNI VIDEZ

Zahvaljujoč kompaktni zasnovi naprava zavzame malo prostora.

Visokohitrostni motor z načinom ventilatorja in dvema načinoma ogrevanja

Funkcija cirkulacije zraka (60 °)

Časovnik za stanje pripravljenosti do 12 ur

Zaščita pred prevračanjem

Osvetlitev ozadja

Zaščita proti pregrevanju

Luknja za odvod 
zraka

Filter

Stikalo

Osvetlitev ozadja

Prikazovalnik

Nadzorna plošča

Osnova
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POSTOPEK DELOVANJA

Za upravljanje naprave lahko uporabite gumbe na sprednji nadzorni plošči ali aplikacijo Tesla Smart.

STIKALO ZA VKLOP NA ZADNJI PLOŠČI NAPRAVE
Zasnovan za VKLOP in IZKLOP naprave. To stikalo je treba uporabiti za izklop naprave, preden jo 
pustite brez nadzora.

NADZORNA PLOŠČA IN NASTAVITVE

GUMB «SWING» (CIRKULACIJA)
Pritisnite ta gumb, da vklopite ali izklopite funkcijo cirkulacije zraka. V načinu delovanja se vodoravni 
zračni tok počasi premika od strani do strani, v tem trenutku sveti indikator        «Swing » (CIRKULA-
CIJA).

GUMB «MODE» (NAČIN)
Ta gumb se uporablja za izbiro enega od treh načinov delovanja: «Fan» (VENTILATOR) ,  «Low 
Heating» (NIZKO OGREVANJE)      «High Heating» (VISOKO OGREVANJE).

GUMB «TIMER» (ČASOVNIK)
Če želite podaljšati čas delovanja z intervalom 1 ure, večkrat pritisnite ta gumb. Časovnik lahko na-
stavite v razponu od 1 do 12 ur. Nastavljeni čas se prikaže na zaslonu. Ko časovnik teče, na zaslonu 
zasveti simbol     . Za preklic časovnika večkrat pritisnite gumb «Timer» (Časovnik), dokler se na 
zaslonu ne prikaže „00“.

GUMB «TEM.» (TEMPERATURA)
Za povečanje ali znižanje temperature pritiskajte ta gumb, dokler ni nastavljena želena vrednost 
temperature. Ko kliknete na „Tem.“ (TEMPERATURA) nastavljena vrednost temperature utripa na 
zaslonu 3 sekunde, nato pa se zaslon vrne v način prikaza sobne temperature. Ko je nastavljena 
temperatura dosežena, se vklopi način ventilatorja.

GUMB «LIGHT» (OSVETLITEV OZADJA) 
Ta gumb se uporablja za vklop in izklop načina osvetlitve ozadja. Naprava ima štiri načine osvetlitve 
ozadja - modro, zeleno, vijolično in belo. 

GUMB «ON/OFF» (VKLOP / IZKLOP)
Ta gumb se uporablja za vklop in izklop naprave.

ZASLON
Zaslon je glavni krmilni element naprave, ki omogoča spreminjanje funkcij in nastavitev v aplikaciji 
Tesla Smart.

Swing Mode Timer Tem. Light ON/OFF

h
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«Back» (NAZAJ): Vrne se na začetni zaslon.

«Device name» (IME NAPRAVE)

«Edit name» (SPREMENI IME NAPRAVE): Uporablja se za spremembo imena naprave.

«Desired temperature» (ŽELENA TEMPERATURA): Prikaže nastavljeno sobno temperaturo.

«Current mode» (TRENUTNI NAČIN DELOVANJA): Prikazuje trenutni način delovanja napra-
ve.

«Current room temperature» (TRENUTNA TEMPERATURA V SOBI): Prikaže trenutno sobno 
temperaturo.

«Increase desired temperature (range 15-40°)» (POVEČATI NASTAVLJENO TEMPERATURO V 
OBMOČJU 15-40°)

«Decrease desired temperature (range 15-40°)» (ZMANJŠATI NASTAVLJENO TEMPERATURO V 
OBMOČJU 15-40°)

«Power Button» (NAPAJANJE): Uporablja se za vklop in izklop naprave.

«Mode» (NAČIN): Uporablja se za preklapljanje med načini «Auto» (AVTOMATSKI), «Low Heat» 
(NIZKO OGREVANJE), «High Heat» (VISOKO OGREVANJE)  «Cooling Fan» (Hladilni ventilator).

«Countdown Timer» (ODŠTEVALNI ČASOVNIK): Uporablja se za nastavitev časa za vklop ali 
izklop naprave.

«Settings» (NASTAVITVE): Uporablja se za aktiviranje otroške ključavnice, kroženja zraka ali 
osvetlitve ozadja. V tem meniju lahko napravo nastavite tudi na urnik.

Zaradi nenehnega izboljševanja aplikacije se lahko dizajn in razpoložljive funkcije spremenijo.
 

 Back Device name
Edit name

Current room  
temperature

Countdown Timer

Adding temperature

Power 
Button

Mode
Setting

Desired temperature

Current mode

Lowering the temperature
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NAVODILA ZA POVEZOVANJE WIFI

NAČINI, KI SO NA VOLJO ZA NASTAVITEV

Naprava ima dva različna načina konfiguracije - hitra povezava in dostopna točka. Hitra povezava je 
hiter in preprost način za povezavo vaše naprave. Za povezavo z dostopno točko se med telefonom 
in napravo uporablja neposredna lokalna povezava Wi-Fi za prenos omrežnih podatkov.

Vrsta povezave Frekvenca utripanja
Hitra povezava Utripa dvakrat na sekundo

Dostopna točka Utripa enkrat na sekundo

PREKLOP MED VRSTAMI POVEZAVE
Če želite napravo preklopiti v način dostopne točke, ko je v stanju pripravljenosti (stikalo za vklop je 
vklopljeno in naprava izklopljena), pritisnite in držite gumb VKLOP / IZKLOP 5 sekund.
Za vrnitev v način hitre povezave izklopite napravo s stikalom na zadnji plošči. Napravo pustite 
izklopljeno 10 sekund, nato pa stikalo nastavite v položaj «ON» (VKLOPLJENO).  
Pritisnite in držite gumb VKLOP / IZKLOP 5 sekund.

Aplikacija Tesla Smart

1. Skenirajte zgornjo QR kodo, prenesite in namestite aplikacijo Tesla Smart.
2. Zaženite aplikacijo Tesla Smart in se odločite za ustvarjanje profila ali neposredno prijavo.
3. Če želite dodati napravo, kliknite „+“ v zgornjem desnem kotu.
4. Izberite napravo.
5. Vnesite geslo WIFI in kliknite „OK“.
6. Sledite navodilom. Opomba: Prepričajte se, da sta vaš mobilni telefon in naprava v istem okolju 
WIFI.
7. Počakajte, da se povezava zaključi.
8. Prikaže se «Add device success» (Uspešno dodajanje naprave), kar pomeni, da je bila povezava 
naprave uspešna.
9. Tapnite «Finish» (Dokončaj) za vstop v vmesnik za upravljanje naprave.
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VZDRŽEVANJE
ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE 

POZOR! Pred čiščenjem ali kakršnim koli vzdrževanjem izklopite napravo in jo izključite iz 
električnega omrežja.

Čiščenje površine
Napravo očistite s sesalnikom ali mehko vlažno krpo. Ne uporabljajte kemičnih topil (kot so benzen, 
alkohol ali bencin), saj lahko povzročijo nepopravljivo poškodbo površine. Ne dovolite, da voda 
pride na nadzorno ploščo ali v luknje v ohišju. Napravo lahko vklopite šele, ko je površina ohišja 
popolnoma suha. Če grelnika ne uporabljate, ga dajte v embalažo ali pokrijte s krpo za zaščito pred 
prahom.
Grelnik hranite na hladnem, suhem mestu.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Naprave ne razstavljajte ali popravljajte. Takšna dejanja so razlog za razveljavitev garancije in lahko 
povzročijo telesne poškodbe.

Težava Morebitni razlog Rešitev
Ni napajanja 1. Napajalni kabel ni priključen

2. V vtičnici ni napajanja
3. Stikalo za vklop na zadnji 
strani naprave je izklopljeno

1. Priključite napajalni kabel
2. Prepričajte se, da je napajanje 
v vtičnici
3. Prepričajte se, da je stikalo za 
vklop na zadnji strani naprave v 
položaju ON (VKLOPLJENO).

Neprijeten vonj po vklopu 
grelnika

1. Nov grelec
Po prvem zagonu grelnika in 
začetku delovanja elektromo-
torja se lahko pojavi neprijeten 
vonj, ki izgine v enem tednu po 
začetku delovanja.

1. Ukrep ni potreben

Močne vibracije in hrup 1. Naprava je nameščena na 
neravni površini
2. Naprava je lahko poškodo-
vana

1. Grelnik postavite na ravno 
površino. Pod grelec lahko po-
stavite antivibracijsko podlogo
2. Če je grelnik poškodovan, 
prenehajte z delovanjem in se 
obrnite na servisni center

Če zgornje metode ne odpravijo težave, se obrnite na servisni center. 

SPECIFIKACIJE
Model TSL-AC-HTR300
Dolžina kabla 1,5 m
Nominalna moč 2000 W
Parametri napajanja 220-240 V/50-60 Hz
Neto teža 3,9 kg
Dimenzije 230mm x 230mm x 700mm
Način ogrevanja PTC
Stopnja hrupa 53 dB
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INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU
Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elek-
tronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki 
ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi 
predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu 
s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati 
vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, 
pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI
Tesla Global Limited potrjuje, da je tip radijske opreme  TSL-AC-HTR300 skladen z Direktivo 
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: 
tsl.sh/doc

Povezljivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčni pas: 2.412 - 2.472 MHz 
Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm

Producent
Tesla Global Limited 

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central  

Hong Kong 
www.teslasmart.com 
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TESLA SMART 
HEATER HTR300

Manufacturer
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building,
 121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com


