Uživatelský manuál
Karbonové infračervené topení
Děkujeme, že jste zakoupili karbonový infračervený zářič značky Veito. Před použitím ohřívače si důkladně
přečtěte pokyny.
Po přečtení pokynů si je prosím ponechte na místě přístupném všem uživatelům.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeni
o použítí spotřebiče bezpečným způsobem.
Bezpečnostní opatření
Tato bezpečnostní opatření jsou určena k ochraně uživatelů a předcházení materiálním škodám.
Nezapomeňte je přečíst a správně používat výrobek.
Před instalací a použitím tohoto zářiče si přečtěte všechny pokyny.
Tento ohřívač je určen pro napájení 220 - 240V AC 50 / 60Hz.
Tento ohřívač používejte pouze podle popisu v této příručce. Jakékoli jiné použití, které výrobce
neodporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem
nebo nedodržují pokyny týkající se používání spotřebiče osobou, odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dohledem, abyste si byli jisti, že si s přístrojem nehrají.
Protipožární ochrana tohoto ohřívače je určena k zabránění přímého přístupu k topným tělesům a musí
být umístěna na místě, kde je ohřívač používán.
Protipožární ochrana neposkytuje plnou ochranu malým dětem a nemocným osobám.
Nepoužívejte ohřívač v místech, kde se používá benzín, barva, hořlavé kapaliny nebo vysoce hořlavé
prachy.
Ujistěte se, že zástrčka i zásuvka jsou při použití čisté a bez prachu.
Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru a zástrčku zda nejsou opotřebené nebo poškozené a nepoužívejte
ohřívač s poškozenou šňůrou, zástrčkou či volnou zásuvkou a také při poškození ohřívače pádem či
jakýmkoli jiným způsobem.
Chcete-li odpojit ohřívač od napájecího zdroje, vypněte ovládací prvky, uchopte zástrčku a vytáhněte ze
zásuvky. Nikdy netahejte za kabel. Nikdy se nedotýkejte zástrčky vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Neumisťujte hlavní napájecí kabel pod těžké předměty. Nedovolte, aby přívodní šňůra ležela nebo visela
před ohřívačem během používání.

Nepřetěžujte vyhrazenou elektrickou zásuvku jiným zařízením. Nepoužívejte prodlužovací kabel s tímto
ohřívačem.
Zářič nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou nebo připojovacím boxem a je nutné zajistit, aby byl
přístroj řádně uzemněn napájecím obvodem.
Udržujte hořlavé materiály, jako jsou nábytek, polštáře, lůžkoviny, papíry, oděvy a závěsy, nejméně 1,5
metru od přední strany ohřívače a udržujte je od stran a zezadu.
Nepoužívejte ohřívač, pokud je topný článek prasklý nebo zlomený.
Nikdy nevkládejte předměty do hlavního těla výrobku. Nikdy se jej nedotýkejte. Vždy odpojte ohřívač od
elektrické sítě a nechte ho vychladnout před nastavením polohy.
Na výrobek nikdy nepokládejte hořlavé předměty, jako jsou například vinylové a plastové předměty.
Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
Mimořádná péče by měla být věnována vždy, když je topení spuštěno a bez dozoru.
Nikdy nepoužívejte ohřívač při spaní.
Úvod
Karbonový infračervený ohřívač Veito vytváří okamžité a pohodlné teplo jako slunce. Tyto robustní a
voděodolné infrazářiče jsou určeny pro domácí a komerční vytápění.
Čištění a údržba
Chraňte ohřívač, když je zcela ochlazován a je odpojen.
Pokud ohřívač nashromažďoval prach nebo nečistoty uvnitř jednotky nebo kolem prvků, nechte jej vyčistit
kvalifikovaným servisním zástupcem. Nepoužívejte ohřívač v tomto stavu.
Nepokoušejte se otevřít ohřívač; uvnıtř nejsou žádné části opravitelné pro zákazníky.
Při čištění ohřívače nepoužívejte silná rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové části. Používejte
pouze čistou suchou látku k otření vnějších povrchů ohřívače.
Čištění a údržbu zářiče nesmí provádět děti bez dozoru.
Nedotýkejte se topného tělesa holými prsty, protože nečistoty z rukou mohou ovlivnit životnost lampy.
Pokud se jí náhodou dotknete, odstraňte otisky prstů měkkým hadříkem, navlhčeným v methylalkoholu
nebo alkoholu.
Zajistěte, aby hlavní těleso bylo čisté a suché.
Při zakoupení přístroje zakryjte ohřívač s dodávaným krytem. Uchovávejte jej na dobře větraném a
suchém místě.

CH1800 XE karbonový infračervený ohřívač
Specifikace
Model

CH1800 XE

Kapacita vytápění BTU / h

7500

Maximální výkon (W)

1800

Prostor pro použití (m2)

20

Napájení AC

220-240V 50/60 Hz

Rozměry (mm) (HxŠxV)

400x400x1350

Hmotnost produktu (kg)

2.8

Ovládání

manuálně

Ovládací funkce

2 úrovně

Bezpečnostní zařízení

pojistka proti naklonění

Opatření pro instalaci
Nikdy neinstalujte ohřívač na hořlavý povrch. Nepoužívejte přístroj na nestabilních nebo nebezpečných
plochách.
Instalujte produkt na místa, která jsou pro lidi viditelná.
Neinstalujte v místech s vysokou teplotou.
Udržujte součásti balení, protože jsou nezbytné pro dlouhodobé udržování infrazářiče.
Instalace








Připojte stojan k ohřívači.
Stojan zajistěte na ohřívači pomocí připojovacích šroubů.
Vždy nechte volný prostor alespoň 0,5 m od levé a pravé části přístroje. Jednotka musí mít také
alespoň 1,5 m volného prostoru nad ním. Nikdy nepokládejte žádné překážky blíže než 1,5 m k
přední části přístroje.
Zařízení používejte na místech, kde je snadný přístup k elektrické zásuvce a jsou dobře větrané.
Nikdy nepoužívejte připojovací svorky ve vedení. Přístroj vždy připojte k napájení.
Zástrčku zasuňte do specifické zásuvky pro zemnící svorku 220 - 240 V AC 50/60 Hz.

Konfigurace
1 - plastové tělo
2 - základový reflektor
3 - hliníkové těleso

4 - zadní reflektor
5 - bezpečnostní mřížka
6 - uhlíkové vlákno
7 - ovládací knoflík
8 - plastová základna
9 - nosná rukojeť
10 - přívodní kabel
Provoz a zastavení
Spotřebič nesmí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, a pokud nejsou pod dohledem nebo nebyli
instruktováni.
1 - Spusťte provoz pomocí přepínače ovládacího knoflíku.
2 - Ohřívač je zapnutý a provoz je spuštěn.
3 - Použijte spínač ovládacího knoflíku pro zastavení.
V případě naklonění se přístroj automaticky vypne.
Elektrický obvod
1. ovládací knoflík
2. karbonová spirála
3. napájecí kabel
4. žluto-zelená (E)
5. hnědá (N)
6. modrá (L)
7. pojistka proti naklonění

