
INFRAZÁŘIČŮ UFO MICATRONIC

Uvedení přístroje do provozu:
Zapojte přívodní šňůru do elektrické zásuvky 230V. Vložte přiloženou baterii do dálkového ovladače. 
Pro zapnutí v manuálním režimu na dálkovém ovladači stiskněte ON/OFF a šipky nahoru/dolů nastavte 
požadovaný stupeň výkonu. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF(UFO Micatronic 23UK).

U modelu Micatronic 19T 1900 W s termostatem po zapojení do elektrické zásuvky otočte knoflíkem pro 
zapnutí, který je na předním panelu. A následně nastavte požadovanou teplotu, od 13 do 28 °C.

Pro zapnutí v automatickém režimu řízení topného výkonu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  
On/Off a pomocí šipek +- nahoru / dolů navolte požadovaný stupeň výkonu. Tento krok můžete take 
provést manuálně s pomocí tlačítek na předním panelu. Tepelný výkon lze nastavit ve 5 stupních. Pro 
nastavení časovače navolte požadovaný stupeň výkonu nebo požadovanou teplotu a následně stiskněte 
tlačítko Timer On. Na displeji se rozbliká symbol C.0. Pomocí šipek nahoru/dolů nastavte požadovanou 
dobu vypnutí (1 –9 hod) a opět stiskněte tlačítko Timer On. Pro vypnutí přístroje v jakémkoliv režimu 
stiskněte tlačítko On/Off.

Ovládání pomocí dálkového ovladače:
Všechny funkce můžete ovládat s pomocí LCD (LiKld Kristal Display) dálkové ovladače. Zařízení můžete 
ovládat také pomocí tlačítek, která jsou přímo na tělesu zabudovaná.

NÁVOD K POUŽITÍ

Modely:  
Micatronic 19T(MC-19T)  
a Micatronic 23UK(MC-23UK)  
(s vestavěnou nohou)

Napětí: 230V 50/60 Hz

Teplotní rozsah digitálního termostatu: 
13–28 °C

Regulace výkonu:  
5 stupně (1200/1500/1800/2100/2300W) 
MICATRONIC 23UK – 2300 W

Termostatem 900-1900 W  
MICATRONIC 19T – 1900 W

Sestava výrobku:
1 – Těleso výrobku
2 – Levá část podstavce
3 – Pravá část podstavce
4 – Upevnovací šrouby
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Funkce dálkového ovladače:
1. On /off (zapnout/vypnout) 
Pomocí tlačítka můžete zapnout nebo vypnout zařízení + -

2. / (přepínání nahoru/dolů), výběr nastavení programů.

3. Clock (hodiny) nastavení hodin.

4. Timer on (zapnutí časovače)

5. Timer Off (vypnutí časovače) 
Vypne zařízení v nastaveném čase

6. Sleep (čekání) zařízení přejde do režimu čekání.

7. Everyday (každý den)

8. Cancel 
Pomocí této funkce můžete zrušit všechna nastavení

9. LCD (Likld Kristal Ekran) 
Informuje o všech funkcích, které jsou již nastavení.

Bezpečnostní opatření :
•  Před použitím zařízení překontrolujte zda v uplném pořádku.
•  Zařízení je nutno instalovat a umistit tak aby bylo umožněno volné sálání do prostoru (nezakrývat jinými 

překážkami).
•  Těleso nesmíte používat do blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
•  Zařízení lze připojit pouze na střídavý proud o napětí 230V.
•  Těleso nesmí byt ponořeno do vody.
•  Před čištěním odpojte ze sítě.
•  Na těleso neodkládejte žádné předměty. POZOR: Jinak hrozí nebezpečí přehřátí!
•  V každém okamžíku musí existovat možnost vypnutí tělesa během provozu pomocí vypínače nebo 

termostatu.
•  V případě přimého napojení použijte zásuvku pro spotřebiče.
•  Minimální vzdálenost od ostatních předmětzů v přední části činí 100 cm, na bocích 50 cm a v horní části 

50 cm.
•  Děti nikdy nedokážou správně rozpoznat nebezpečí, které jím hrozí při manipulaci s elektrickými 

spotřebiči, proto nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti elektrických spotřebičů. U malých dětí 
umístěte topná tělesa tak, aby byla mimo jejich dosah.

•  Neprovádejte opravy zařízení sami, je nutno jej dát do opravy smluvním servisním místům, jejichž 
aktuální seznam ziskáte u svého prodejce.

•  Obsahuje bezpečnostní pojistku, která v případě pádu či prudkém náklonu přístroj okamžitě vypne (na 
displeji se objeví symbol Er).


