
POKYNY K POUŽITÍ KARBONOVÉHO INFRAČERVENÉHO ZÁŘIČE 

MODEL: BLADE 

TYTO POKYNY BY MĚLY BÝT PREČTENY POZORNĚ A POTÉ ULOŽENY PRO BUDOUCÍ POTŘEBY. 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při používání elektrických spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, 

abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících: 

 Před instalací a použitím tohoto ohřívače si přečtěte všechny pokyny. 

 Ohřívač musí být instalován nejméně 1,8 m nad podlahou. 

 Tento ohřívač je určen pro napájení 220 - 240V střídavým proudem. 

 Tento ohřívač používejte pouze podle popisu v této příručce.  Jakékoli jiné použití, které 

výrobce neodporučí, 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 či nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mejsou 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 přímému přístupu k topným tělesům a 

musí být umístěna na místě, když je ohřívač používán. 

Protipožární ochrana neposkytuje plnou ochranu malým dětem a nemocným osobám. 

Tento ohřívač musí být uzemněn. Připojte pouze k řádně uzemněným zásuvkám. 

Ujistěte se, že zástrčka i zásuvka jsou při používání čisté a bez prachu. 

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. 

Nepoužívejte prodlužovací kabel s tímto ohřívačem. 

Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru a zástrčku zda nejsou opotřebené nebo poškozené a 

nepoužívejte ohřívač s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo volnou zásuvkou či pokud byl infrazářič 

poškozen pádem nebo jakýmkoli jiným způsobem. 

Nepoužívejte ohřívač, pokud je topný článek prasklý nebo zlomený. 

 

Ohřívač nesmí být umístěn těsně pod zásuvkou nebo připojovacím boxem. 



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. 

Nedovolte, aby přívodní šňůra ležela nebo visela před ohřívačem během používání. 

Nepoužívejte ohřívač v místech, kde se používá benzín, barva, hořlavé kapaliny nebo vysoce hořlavé 

prachy. 

Pokud má být tento ohřívač použit v koupelně, musí být instalován tak, aby osoby, které jsou ve vaně 

nebo sprše, se nemohly dotýkat spínačů a jiných ovládacích prvků. Nikdy neinstalujte ohřívač na 

místa kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou. 

Mimořádná péče by měla být věnována vždy, když je topení spuštěno a bez dozoru. 

Nikdy nepoužívejte ohřívač při spaní. 

Nezakrývejte ohřívač. 

Do ohřívače nevkládejte žádné předměty. 

Během používání se nikdy nedotýkejte ohřívače. 

Vždy odpojte topné těleso od elektrické sítě a nechte ho vychladnout před nastavením polohy. 

ÚVOD 

Karbonový infrazářič  Veito vytváří okamžité a příjemné teplo stejně jako slunce  

Tyto robustní a protipožární ohřívače jsou určeny pro domácí a komerční vytápění v interiérech nebo 

exteriérech. 

 
Model 

Blade mini Blade Blade S 

Napájení  (V) 220- 240V AC 220- 240V AC 220- 240V AC 

Výkon (W) 1200  2000  2500 

Amper  (A) 5.2 8.7 10.9 

Rozměry Š x V x H (mm) 710 x 130 x 90  900 x 130 x 90  900 x 130 x 90 

Hmotnost (kg) 1.6 2.2 2.2 

IP Krytí IP55 IP55 IP55 

 

INSTALACE 

Tento ohřívač by měl být instalován kvalifikovanou osobou tzn. kvalifikovaným elektrikářem. 

Vždy odpojte topení od elektrické sítě a nechte je před instalací vychladnout. 

Tento ohřívač lze namontovat horizontálně nebo vertikálně. 



Při montáži na stěnu a na strop musí být nejnižší část topení umístěna na minimální výšce nebo nad 

minimální výškou 1,8m od úrovně terénu tak, že se topení nemůže nikdo dotknout během provozu  

Při montáži vodorovně nebo na strop neumisťujte ohřívač v úhlu větším než 90° či menší než  45°, jak 

je znázorněno na obr. A a B. 

Napájecí kabel musí být umístěn na spodním konci ohřívače, pokud je ohřívač instalován pod úhlem 

nebo vertikálně. 

Udržujte přívodní kabel mimo tělo ohřívače, které se během používání zahřívá. 

Neinstalujte ohřívač na hořlavý povrch. 

Během montáže dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost mezi tělem ohřívače a hořlavými 

povrchy. 

Zářič by měl mít vždy minimální vzdálenost 0,5m od stropu a přilehlých stěn. 

Pokud má být ohřívač používán venku, doporučuje se odvětrávání a chráněný prostor před vodou. 

Před vrtáním se ujistěte, že v oblasti, kde má být ohřívač instalován, nejsou žádné vodiče nebo 

vodovodní potrubí. 

Ohřívač musí být instalován na montážních držácích. 

Upevněte držáky bezpečně na montážní plochu a zadní stranu ohřívače pomocí dodaných šroubů a 

šroubů. 

Pevně upevněte ohřívač na držácích pomocí dodaných matic a šroubů.  

Držáky mohou být použity k nastavení směru topení. Nastavte úhel ohřevu uvolněním dvou šroubů 

na držáku na stěnu. Po dosažení požadovaného úhlu šrouby opě utáhněte. 

Strop 

Stěna 

Podlaha 

Obrázek A 

Obrázek B 

ÚKON 

• Stisknutím tlačítka ON zapnete topení. 

• Stisknutím tlačítka pro nastavení úrovně můžete změnit nastavení tepelného výkonu pomocí 

tlačítek se šipkami. 

• Stiskněte tlačítko automatického nastavení a nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek se 

šipkami. 

• Stisknutím  tlačítka časovače nastavíte vypínací časovač stisknutím tlačítek se šipkami. 

• Stisknutím tlačítka OFF vypnete ohřívač. 



• K ovládání ohřívače můžete také použít vypínač na přístroji. 

Poznámka: Vpřípadě pádu se zářič pomocí pojistky automaticky vypne.  

Výměna baterie 

• Stiskněte tlačítko pro uvolnění prostoru pro baterie a potom vyjměte zásobník baterií. 

• Vyjměte starou baterii a vložte novou. Ujistěte se, že je kladná strana baterie směrem nahoru. V 

tomto dálkovém ovladači používejte pouze baterie CR2025. 

• Zasuňte zásobník zpět do dálkového ovladače, dokud nezaklapne. 

Poznámka: Nedovolte, aby se do dálkového ovladače dostala voda nebo jiná kapalina. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Vždy odpojte topení od elektrické sítě a nechte jej vychladnout, než se pokusíte o čištění. 

• Jestliže se v zářiči nashromažďoval prach nebo nečistoty uvnitř jednotky či kolem topného tělesa, 

nechte přístroj vyčistit kvalifikovaným servisním zástupcem. Nepoužívejte ohřívač v tomto stavu. 

• Jedinou potřebnou údržbou je čištění vnějších ploch ohřívače. 

• Při čištění ohřívače nepoužívejte silná rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové díly. 

Použijte navlhčený hadřík na otření  vnějších stran ohřívače. 

• Pokud je v době, kdy není používán, vyjmut z montážní polohy, pečlivě uložte topení v bezpečném, 

suchém prostředí a mimo dosah dětí. 

• 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. 

• Nepokoušejte se opravit ani upravit žádné elektrické nebo mechanické funkce tohoto ohřívače. 

• Ohřívač neobsahuje žádné díly, které by bylo možné opravit uživatelem. Pokud by byl výrobek 

poškozen či rozbit, musí být vrácen výrobci nebo jeho servisnímu zástupci. 

• Poškozené napájecí šňůry musí být vyměněny výrobcem, servisním zástupcem nebo obdobně 

kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí. 

 Poprodejní servis 

Váš produkt je zaručen po dobu dvou let od data nákupu. 

 V tomto období se zavazujeme k bezplatnému opravě tohoto výrobku za předpokladu, že byl 

instalován a provozován v souladu s těmito pokyny. Vaše práva vyplývající z této záruky jsou 

dodatečná k vašim zákonným právům, které naopak nejsou touto zárukou ovlivněny. 

Recyklace  



Pro elektrické výrobky prodávané v rámci Evropského společenství. 

Po skončení životnosti elektrických výrobků by nemělo být likvidováno s domácím odpadem. Prosím 

recyklujte je na místech k tomu určených. Ohledně poradenství pro recyklaci ve vaší zemi se obraťte 

na místního úřadu nebo prodejce. 

INSTALACE 

Namontujte dvě přípojky L na zadní stranu ohřívače pomocí dodaných šroubů tak, abyste mezi nimi 

udržovali vhodnou vzdálenost. 

Namontujte další dva díly L na stěnu pomocí dodaných šroubů a zdířek, přičemž je třeba dodržet 

stejnou vzdálenost. 

Umístěte a zajistěte ohřívač ke stěně pomocí součástí připojení L pomocí dodaných speciálních 

šroubů. 


