
uživatelská příručka pro modely:

NÁVOD K POUŽITÍ 

LDHR005G-150B, LDHR005G2-200, 
LDHR005G2-200 KY, LDHR070C-200EKY

Děkujeme, že jste se rozhodli pro terasový ohřívač VeGA. Vybrali jste si dobře! 
Doufáme, že budete spokojeni s jeho fungováním.

Aby vám terasový ohřívač sloužil co nejlépe, je důležité si před použitím pozorně přečíst celý 
tento návod a porozumět uvedeným pokynům. Přečtěte si zejména bezpečnostní pokyny: 

slouží k ochraně vás a vašeho prostředí.
Návod uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu. Uschovejte i obal: pro 

terasový ohřívač je to ta nejlepší ochrana, pokud ho nepoužíváte. A pokud zařízení někdy 
předáte někomu jinému, předejte novému majiteli i návod a obal.



ÚVOD

Infračervený ohřívač VeGA LDHR005G-150B, 
LDHR005G2-200, LDHR005G2-200 KY, LDHR070C-200EKY 
neohřívá primárně vzduch v místnosti, ale ohřívá všechny 
předměty nacházející se před ním. To znamená, že tento 
infračervený ohřívač je účinný a velmi vhodný i pro použití na 
otevřeném prostranství.

Ohřívač VeGA má několik důležitých výhod:
-  vysoký stupeň vodotěsnosti (zcela odolný vůči prachu 

a vodě, IP65)
-  speciální trubicová lampa VeGA: vynikající lampa 

s předpokládanou životností 8000 hodin provozu. Za 
normálních okolností nebude nutné lampu vyměňovat.

Používejte infračervený ohřívač výhradně pro účel, ke kterému 
je určen: na ohřívání místnosti nebo terasy (předmětů v/na 
ní). Nezavěšujte na lampu např. mokré látky za účelem jejich 
usušení a vždy dodržujte minimální vzdálenost od zařízení!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrospotřebičů je nutno vždy dodržovat 
základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko vzniku 
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob atd. 
Z tohoto důvodu si před použitím spotřebiče pozorně přečtěte 
bezpečnostní pokyny, jakož i pokyny pro montáž a obsluhu.

•  Před použitím zkontrolujte, zda napětí vyznačené na přístroji 
odpovídá napětí elektrické zásuvky, ke které jej chcete 
připojit. Napájení musí odpovídat příslušným předpisům 
a státním normám.

•  Prodlužovací šňůry a zásuvkové lišty se smí používat pouze 
tehdy, pokud je jejich užití bezpečné. Vyznačená elektrická 
klasifikace prodlužovací šňůry nebo zásuvkové lišty musí mít 
adekvátní proudovou kapacitu a jejich vyznačená elektrická 
klasifikace musí odpovídat klasifikaci zařízení, které chcete 
připojit. Pokud používáte cívku s kabelem, kabel zcela 
odviňte! Neveďte kabel pod kobercem, nezakrývejte ho 
rohožkami, běhouny a podobně a kabely veďte mimo trasy 
vedoucí k ohřívači. Zajistěte, aby se na něj nešlapalo a nebyl 
na něj pokládán nábytek. Neveďte kabel podél ostrých rohů 
a po použití jej nenamotávejte příliš těsně.

•  Neumisťujte spotřebič těsně nad nebo pod elektrickou zásuvku.

•  Všechny hořlavé předměty, například nábytek, závěsy, papír 
atd., udržujte mimo dosah spotřebiče (minimálně 1 metr).

•  Přesto, že je ohřívač vodotěsný, s vodou musíte zacházet 
opatrně. Zajistěte, aby ohřívač nemohl spadnout do vody 
a nevystavujte jej silnému proudu vody. Nedotýkejte se ho 
mokrýma rukama. Ohřívač musí být nainstalován tak, aby 
vypínače a další ovládací prvky nebyly na dosah nebo se 
nedaly ovládat z bazénu, vany nebo sprchy.

•  Aby se zabránilo přehřátí a vzniku požáru, spotřebič 
nezakrývejte ani neblokujte. Na spotřebič nepokládejte žádné 
z následujících předmětů: oblečení, přikrývky, polštáře, papír 
atd. Vždy musí být dodržována minimální vzdálenost 1 metr 
mezi spotřebičem a hořlavými materiály.

•  Skříň a přední kryt spotřebiče jsou během provozu velmi horké. 
Proto se spotřebiče během jeho používání nedotýkejte: hrozí 
riziko popálení! Dávejte pozor, aby se žádné hořlavé materiály 
(např. záclony, stany, vlajky, plastové fólie atd.) nedostaly 
působením větru nebo jiných vlivů prostředí do blízkosti 
spotřebiče. Může to způsobit poškození ožehem nebo požár. 
Dávejte pozor, abyste spotřebič nezakryli nebo nezablokovali. 
Může to způsobit škody (přiškvařením) nebo požár.

•  Ujistěte se, že kabel nevisí přes (ostré) hrany, není výrazně 
zkroucený, nelze ho táhnout za sebou a nedotýká se 
horkých povrchů.

•  Pokud se na spotřebiči z nějakého důvodu vytvoří prasklinky 
nebo lomy, pokud se fungování spotřebiče přeruší či během 
provozu zjistíte nedostatky nebo pokud se na hliníkové skříni, 
povrchu předního krytu, kabelu nebo zástrčce objeví vady 
apod., přerušte provoz a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
Hrozí nebezpečí požáru, poranění nebo škody!

•  Pokud jsou spotřebič, kabel nebo zástrčka poškozeny nebo 
pokud mají nějaké vady, kontaktujte svého dodavatele, 
výrobce nebo kvalifikovaný servis kvůli opravě nebo výměně. 
Aby nedošlo k ohrožení, nepokoušejte se spotřebič opravit 
sami! Opravy prováděné nekvalifikovanými osobami nebo 
změny spotřebiče narušují prachotěsnost a vodotěsnost 
zařízení a ruší také platnost záruky a odpovědnost výrobce.

•  Předtím, než se spotřebiče dotknete, začnete ho instalovat, 
demontovat, čistit nebo provádět jeho údržbu, jej nejdříve 
vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič 
vychladnout. Když ventilátor nepoužíváte, vždy jej odpojte! 
Odpojujte pomocí zástrčky, nikdy netahejte za kabel!

•  V bezprostřední blízkosti spotřebiče neskladujte žádné 
hořlavé kapaliny nebo materiály, například barvy, benzín, 
nádrže s plynem atd. Nepoužívejte spotřebič v hořlavém 
prostředí, například v blízkosti nádrží s hořlavými plyny, 
plynových potrubí nebo sprejů. Nebezpečí výbuchu 
a požáru!

•  Nikdy nestrkejte prsty, tužky či jiné předměty do otvorů 
spotřebiče!

•  Pokud přístroj používáte v blízkosti dětí nebo invalidních 
osob, je nezbytný blízký dohled. Nedovolte, aby si děti 
s přístrojem hrály. Tento aparát není vhodný k tomu, aby 
ho používaly osoby (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým 
nebo mentálním omezením, nebo osoby s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, bez ohledu na to, zda jsou pod 
dohledem nebo zda jim osoba, která je odpovědná za jejich 
bezpečnost, dala pokyny ohledně používání tohoto aparátu. 
Je třeba dohlížet na to, aby si s tímto aparátem nehrály děti.

•  Uchovávejte mimo dosah dětí a nikdy je u spotřebiče 
nenechávajte bez dozoru. Místo pro umístění zařízení proto 
vybírejte tak, aby na něm děti neměly k spotřebiči přístup. 
Mějte děti stále pod dohledem, aby si se spotřebičem 
nemohly hrát.

•  Pozor! Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. 
Spotřebič po použití vypněte a odpojte. Nepoužívejte 
spotřebič s programovacím zařízením, časovým spínačem 
nebo jiným zařízením, které ho automaticky zapíná. 
Spotřebič také nepoužívejte s externím regulátorem 
napětí, například stmívačem, regulátorem otáček apod. I to 
představuje nebezpečí!

•  Tento spotřebič musí být instalován kvalifikovaným 
odborníkem, s ohledem na příslušné platné zákony 
a předpisy a požadavky energetických společností.

POZOr !
Při zapojení vašeho terasového ohřívače krátce stoupne 
spotřeba proudu. Při výkonu od 2 kW to může být příliš 
mnoho pro běžné automaty 16A-B v rozvodové skříni 
s časovači a může to způsobit „zkrat“. Pokud máte 
v rozvodové skříni pojistky, pak k tomuto problému 
dochází méně; jestliže se to přihodí i v tomto případě, 
vyměňte pojistku „pomalejší“ variantou. Chcete-li, aby 
jistič růst spotřeby proudu podchytil, můžete udělat 
dvě věci: - Vyměňte automat 16A-B automatem 16A-C 
(nebo D). Tyto mají ne tak rychlý výpadek a lépe zachytí 
prudký vzestup spotřeby proudu. - Nechte udělat 
zvláštní rozvod pro váš terasový ohřívač. Pak nemusíte 
brát ohledy na další zařízení připojená do stejné skupiny 
a problém se pravděpodobně nevyskytne.



INSTALACE

Infračervený zářič VeGA se skládá ze tří částí:

-  samotný zářič s elektrickým kabelem, zástrčkou a konzolou 
na stěnu,

- nástěnný držák s upevňovacím materiálem

- dálkový ovladač (pro modely LDHR0005G2-200 KY, 
LDHR070C-200EKY)

•  Odstraňte všechny obaly a zkontrolujte spotřebič, elektrický 
kabel i zástrčku, zda nejeví známky poškození.

•  Pečlivě vyberte místo pro instalaci infračerveného zářiče. 
Spotřebič musí být instalován na nehořlavém podkladu. 
Podklad také nesmí vibrovat, musí být postaven svisle 
a dostatečně pevný, aby dokázal spotřebič bez problémů 
dlouhodobě udržet. Ujistěte se, že dodaný upevňovací 
materiál (šrouby a hmoždinky) je vyhovující, dostatečně 
pevný a vhodný pro daný podklad. Dodaný materiál 
je vhodný pro cihlové stěny. Pro jiný druh podkladu 
se o vhodném upevňovacím materiálu poraďte ve 
specializovaném obchodě.

•  Před upevněním zkontrolujte, zda byly na zvoleném místě 
dodrženy minimální bezpečnostní odstupy od okolních 
ploch. Vzdálenost mezi spodní stranou zářiče a podlahou 
musí být minimálně 2,5 metru. Vzdálenost mezi horní 
stranou zářiče a stropem, střechou apod. musí být nejméně 
půl metru, pokud je však strop nebo střecha z hořlavého 
materiálu (např. dřevo, sádra, stanové plátno), tak minimálně 
1 metr, a pokud je zářič nasměrován vzhůru, v tom případě 
2 metry. Po obou stranách spotřebiče musí být minimálně 
1,5 metrový odstup, např. od stěn apod. Pokud spotřebič 
zavěsíte v exteriéru, zajistěte, aby nevisel ve větru.

•  Nástěnný držák upevněte na stěnu ve zcela vodorovné 
poloze pomocí tří rozpínacích šroubů dodávaných spolu se 
zářičem. Krátká strana držáku se přitom na podklad upevní 
otočena směrem nahoru (viz obr.).

•  Zářič nyní na nástěnný držák připevněte pomocí obou 
křídlových matic, přičemž kabel musí směřovat dolů (viz obr.).

Nastavte požadovaný úhel paprsku zářiče. Zářič se dokáže 
otáčet o 115 °: od polohy šikmo vzhůru až do polohy, kdy 
směřuje téměř kolmo dolů. Při nastavování dbejte na to, aby 
zářič nesálal na hořlavé materiály z příliš krátké vzdálenosti! 
Doporučený úhel pro montáž na stěnu je 45 ° (viz obr.).

•  Všechny šrouby ještě jednou pevně dotáhněte a zkontrolujte, 
zda je spotřebič stabilně upevněn. Váš infračervený zářič je 
nyní připraven k použití.

•  Pro osobní bezpečnost musí být Infrazářič VeGA připojen na 
elektrickou instalaci, která je zajištěna jističem max. do 30 mA.

Za určitých okolností může být vhodné připojit zářič na 
elektrickou síť a ovládat jej spínačem. Aby byla zaručena 
bezpečnost, prachotěsnost a vodotěsnost zářiče VeGA, musí 
takové připojení provést kvalifikovaný elektrikář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACE  
Infračervený zářič VeGA se skládá ze tří částí:  
- samotný zářič s elektrickým kabelem, zástrčkou a konzolou na stěnu,  
- nástěnný držák s upevňovacím materiálem  
- dálkový ovladač (pro modely LDHR0005G2-200 KY, LDHR070C-200EKY) 
 
 

Odstraňte všechny obaly a zkontrolujte spotřebič, elektrický kabel i zástrčku, zda nejeví známky 
poškození.  
 

Pečlivě vyberte místo pro instalaci infračerveného zářiče. Spotřebič musí být instalován na 
nehořlavém podkladu. Podklad také nesmí vibrovat, musí být postaven svisle a dostatečně pevný, aby 
dokázal spotřebič bez problémů dlouhodobě udržet. Ujistěte se, že dodaný upevňovací materiál (šrouby 
a hmoždinky) je vyhovující, dostatečně pevný a vhodný pro daný podklad. Dodaný materiál je vhodný 
pro cihlové stěny. Pro jiný druh podkladu se o vhodném upevňovacím materiálu poraďte ve 
specializovaném obchodě.  
 

Před upevněním zkontrolujte, zda byly na zvoleném místě dodrženy minimální bezpečnostní odstupy 
od okolních ploch. Vzdálenost mezi spodní stranou zářiče a podlahou musí být minimálně 2,5 metru. 
Vzdálenost mezi horní stranou zářiče a stropem, střechou apod. musí být nejméně půl metru, pokud je 
však strop nebo střecha z hořlavého materiálu (např. dřevo, sádra, stanové plátno), tak minimálně 1 
metr, a pokud je zářič nasměrován vzhůru, v tom případě 2 metry. Po obou stranách spotřebiče musí 
být minimálně 1,5 metrový odstup, např. od stěn apod. Pokud spotřebič zavěsíte v exteriéru, zajistěte, 
aby nevisel ve větru. 
  

Nástěnný držák upevněte na stěnu ve zcela vodorovné poloze pomocí tří rozpínacích šroubů  
dodávaných spolu se zářičem. Krátká strana držáku se přitom na podklad upevní otočena směrem 
nahoru (viz obr.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zářič nyní na nástěnný držák připevněte pomocí obou křídlových matic, přičemž kabel musí 
směřovat dolů (viz obr.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nastavte požadovaný úhel paprsku zářiče. Zářič se dokáže otáčet o 115 °: od polohy šikmo vzhůru až 
do polohy, kdy směřuje téměř kolmo dolů. Při nastavování dbejte na to, aby zářič nesálal na hořlavé 
materiály z příliš krátké vzdálenosti! Doporučený úhel pro montáž na stěnu je 45 ° (viz obr.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všechny šrouby ještě jednou pevně dotáhněte a zkontrolujte, zda je spotřebič stabilně upevněn. 
Váš infračervený zářič je nyní připraven k použití.  
 

Pro osobní bezpečnost musí být Infrazářič VeGA připojen na elektrickou instalaci, která je zajištěna 
jističem max. do 30 mA.  
 
Za určitých okolností může být vhodné připojit zářič na elektrickou síť a ovládat jej spínačem. Aby byla 
zaručena bezpečnost, prachotěsnost a vodotěsnost zářiče VeGA, musí takové připojení provést kvalifikovaný 
elektrikář. 

OBSLUHA  
Před každým použitím zkontrolujte:  
- zda na spotřebiči nejsou známky poškození.  
- zda je spotřebič stále dobře upevněn. Mechanický nosný tlak, oscilace, vítr nebo déšť ho mohou 
uvolnit.  
 
- zda se v nebezpečné vzdálenosti nenacházejí žádné předměty, plátna, sluneční plachty atd.  
- zda má zásuvka, kterou chcete použít, správné napětí (220-240 V, 50 Hz) a je uzemněna.  
Pokud je vše v pořádku, můžete zasunout zástrčku do zásuvky.  
Ohřívač VeGA LDHR0005G2-200 KY, LDHR070C-200EKY má dálkový ovladač, který funguje na dvě 
baterie: AAA, 1,5 V. 
  
Pokud používáte dálkový ovladač, nasměrujte ho na přijímací bod ohřívače (na elektrické části). 
Jestliže jsou mezi dálkovým ovladačem a ohřívačem překážky, ovladač nebude fungovat!  
Mimo sezónu vyjměte z dálkového ovladače baterie, prodloužíte tím jeho životnost. 
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Nastavte požadovaný úhel paprsku zářiče. Zářič se dokáže otáčet o 115 °: od polohy šikmo vzhůru až 
do polohy, kdy směřuje téměř kolmo dolů. Při nastavování dbejte na to, aby zářič nesálal na hořlavé 
materiály z příliš krátké vzdálenosti! Doporučený úhel pro montáž na stěnu je 45 ° (viz obr.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všechny šrouby ještě jednou pevně dotáhněte a zkontrolujte, zda je spotřebič stabilně upevněn. 
Váš infračervený zářič je nyní připraven k použití.  
 

Pro osobní bezpečnost musí být Infrazářič VeGA připojen na elektrickou instalaci, která je zajištěna 
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zaručena bezpečnost, prachotěsnost a vodotěsnost zářiče VeGA, musí takové připojení provést kvalifikovaný 
elektrikář. 
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- zda je spotřebič stále dobře upevněn. Mechanický nosný tlak, oscilace, vítr nebo déšť ho mohou 
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Pokud je vše v pořádku, můžete zasunout zástrčku do zásuvky.  
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baterie: AAA, 1,5 V. 
  
Pokud používáte dálkový ovladač, nasměrujte ho na přijímací bod ohřívače (na elektrické části). 
Jestliže jsou mezi dálkovým ovladačem a ohřívačem překážky, ovladač nebude fungovat!  
Mimo sezónu vyjměte z dálkového ovladače baterie, prodloužíte tím jeho životnost. 
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OBSLUHA

Před každým použitím zkontrolujte:

- zda na spotřebiči nejsou známky poškození.

-  zda je spotřebič stále dobře upevněn. Mechanický nosný tlak, 
oscilace, vítr nebo déšť ho mohou uvolnit.

-  zda se v nebezpečné vzdálenosti nenacházejí žádné 
předměty, plátna, sluneční plachty atd.

-  zda má zásuvka, kterou chcete použít, správné napětí  
(220-240 V, 50 Hz) a je uzemněna.

Pokud je vše v pořádku, můžete zasunout zástrčku do zásuvky. 
Ohřívač VeGA LDHR0005G2-200 KY, LDHR070C-200EKY má 
dálkový ovladač, který funguje na dvě baterie: AAA, 1,5 V.

Pokud používáte dálkový ovladač, nasměrujte ho na přijímací 
bod ohřívače (na elektrické části). Jestliže jsou mezi dálkovým 
ovladačem a ohřívačem překážky, ovladač nebude fungovat! 
Mimo sezónu vyjměte z dálkového ovladače baterie, 
prodloužíte tím jeho životnost.

•  Spínač pro zapnutí/vypnutí (1) na boční straně spotřebiče 
přepněte do polohy „I“ (zapnutý). Rozsvítí se kontrolní světlo 
přijímacího bodu (2).

•  Spotřebič uveďte do provozu stisknutím tlačítka „on“ na 
dálkovém ovladači

VeGA ovládač typ 01: (model LDHR005G2-200 KY) 

Přístroj má „pomalý start“ na 33 % výkonu (pozn.: to vyžaduje 
poistku typu C). 4 sekundy po zapnutí prepne automaticky na 
posledne použitý výkon. Pri použití prepne po 4 sekundách na 
100% výkon. Jedním ze tří tlačítek zvolte vhodný výkon:  
Low = 33% - Med = 66% - High = 100%

VeGA ovládač typ 02:

Pro zastavení zářiče nejprve stiskněte tlačítko „off“ na 
dálkovém ovladači. Pak ho vypněte přepnutím spínače do 
polohy „O“ (vypnutý). Kontrolní světlo přijímacího bodu 
zhasne. Nakonec odpojte zástrčku ze zásuvky. Zářič nechte 
vychladnout.

Upozornění! Pokud vypnete přístroj pouze pomocí dálkového 
ovladače, zůstane v pohotovostním režimu. Proto přístroj 
vypněte pomocí dálkového ovladače nebo vypínače 
a vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

Při prvním použití (nebo při opětovném použití po dlouhém 
čase) spotřebič prvních 10 až 15 minut pozorujte a přesvědčte 
se, že funguje bez problémů.

ČIŠTĚNÍ - ÚDrŽBA - SErVIS - LIKVIDACE

Čištění

Tento spotřebič se skládá z robustní hliníkové skříně 
s bezpečnostní mřížkou, která nevyžaduje údržbu.

Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, dokud 
spotřebič dostatečně nevychladne. Spotřebič otírejte pouze 
čistým hadříkem, který nezanechává vlákna, nebo měkkým 
kartáčem. K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí 
prostředky, drsné kartáče.

chemické čisticí prostředky! Nikdy nepoužívejte hořlavé čisticí 
prostředky, například benzol nebo alkohol. Před opětovným 
použitím nechte spotřebič vyschnout.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a ohrožení života, 
neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou část spotřebiče do 
vody ani jiné kapaliny.

Údržba

V infračerveném ohřívači VeGA nejsou žádné části, které 
může opravit uživatel. Spotřebič je velmi dobře utěsněn (IP65) 
a nesmí jej otevírat nekvalifikované osoby.

Lampa má předpokládanou životnost 8000 provozních hodin 
a za normálních podmínek nebude nutné ji vyměňovat.

Velmi intenzivní používání může vést k předčasnému stárnutí 
lampy a při nehodě se samozřejmě může rozbít. V takovém 
případě kontaktujte svého prodejce nebo kvalifikovaného 
elektrikáře. Lampa má speciální připojení a její demontáž nebo 
výměnu nesmějí vykonávat nekvalifikované osoby.

Servis

Případné opravy musí provádět autorizovaní specialisté 
(dodavatel nebo kvalifikovaný elektrikář), aby byla zajištěna 
bezpečnost. Záruka se nevztahuje na poškození nebo 
poruchy, které jsou výsledkem neoprávněně prováděných 
oprav nebo změn, nehod, nesprávného používání, zneužívání, 
nedbalosti, komerčního používání nebo nesprávné údržby.

V souladu se zásadami neustálého vývoje produktů si výrobce 
vyhrazuje právo bez předchozího upozornění produkt 
a dokumentaci měnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nastavte požadovaný úhel paprsku zářiče. Zářič se dokáže otáčet o 115 °: od polohy šikmo vzhůru až 
do polohy, kdy směřuje téměř kolmo dolů. Při nastavování dbejte na to, aby zářič nesálal na hořlavé 
materiály z příliš krátké vzdálenosti! Doporučený úhel pro montáž na stěnu je 45 ° (viz obr.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všechny šrouby ještě jednou pevně dotáhněte a zkontrolujte, zda je spotřebič stabilně upevněn. 
Váš infračervený zářič je nyní připraven k použití.  
 

Pro osobní bezpečnost musí být Infrazářič VeGA připojen na elektrickou instalaci, která je zajištěna 
jističem max. do 30 mA.  
 
Za určitých okolností může být vhodné připojit zářič na elektrickou síť a ovládat jej spínačem. Aby byla 
zaručena bezpečnost, prachotěsnost a vodotěsnost zářiče VeGA, musí takové připojení provést kvalifikovaný 
elektrikář. 

OBSLUHA  
Před každým použitím zkontrolujte:  
- zda na spotřebiči nejsou známky poškození.  
- zda je spotřebič stále dobře upevněn. Mechanický nosný tlak, oscilace, vítr nebo déšť ho mohou 
uvolnit.  
 
- zda se v nebezpečné vzdálenosti nenacházejí žádné předměty, plátna, sluneční plachty atd.  
- zda má zásuvka, kterou chcete použít, správné napětí (220-240 V, 50 Hz) a je uzemněna.  
Pokud je vše v pořádku, můžete zasunout zástrčku do zásuvky.  
Ohřívač VeGA LDHR0005G2-200 KY, LDHR070C-200EKY má dálkový ovladač, který funguje na dvě 
baterie: AAA, 1,5 V. 
  
Pokud používáte dálkový ovladač, nasměrujte ho na přijímací bod ohřívače (na elektrické části). 
Jestliže jsou mezi dálkovým ovladačem a ohřívačem překážky, ovladač nebude fungovat!  
Mimo sezónu vyjměte z dálkového ovladače baterie, prodloužíte tím jeho životnost. 
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Infrasystémy s.r.o., 
e-mail: info@infrasystemy.cz 

tel.: +420 601 555 225
www.infraky.cz

LIKVIDACE

Na konci životnosti se s tímto spotřebičem nesmí zacházet jako s běžným domovním odpadem. 
Spotřebič musí být odevzdán na místním sběrném místě k recyklaci a / nebo zpracování

Model LDHR005G-150B LDHR005G-200 LDHR005G2-200KY 
+ovladač 3 stupně 
výkonu

LDHR070C-200EKY  
+ ovladač

Napětí 220-240, V/50Hz 220-240, V/50Hz 220-240, V/50Hz 220-240, V/50Hz

Výkon 1500W 2000W 2000W 2000W

Ochrana IP IP65 IP65 IP65 IP65

Dálkový ovládač - - ano ano

Rozměry mm 465x100x160 540x100x160 630x100x152 940x100x152

Hmotnost kg 2,3 2,8 2,8 4,3

TABULKA PArAmETrŮ


