
Karbonové infrazářiče  
VEITO – BASIC

NÁVOD K POUŽITÍ  
A INSTAlACI

CH 1800 TW, CH 2500 TW ,  
CH 1200 lT, H1800XE

Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání 
si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte následující 

informace. Návod si pečlivě uschovejte.
Topidlo nevyzařuje UV ani jiné škodlivé záření, pouze záření 

infračervené (tepelné) a viditelné (světlo).



Napětí: 230V  50/60 Hz
Krytí: IP 44
Regulace výkonu – modely BASIC:
2 stupně (600 /1200 W) – model CH 1200LT
2 stupně (900 /1800 W) – model CH 1800 TW a CH1800XE
2 stupně (1250 / 2500 W) – model CH 2500 TW
mechanický regulátor pro nastavení požadovaného stupně 
topného výkonu

UvedeNí příStRoje do pRovozU - BASIC:
Zapojte přívodní šňůru do elektrické zásuvky 230V. Otočte 
kolečkem regulátoru z polohy 0 (OFF) ve směru hodinových 
ručiček do polohy I nebo II (ON). Nastavením regulátoru do 
polohy I (poloviční výkon) nebo II (plný výkon) regulujete top-
ný výkon infrazářiče.  Pro vypnutí přístroje otočte kolečkem 
regulátoru zpět do polohy 0 (OFF) proti směru hodinových 
ručiček. Nepřetáčejte kolečko regulátoru silou a mimo vyme-
zené polohy, jinak dojde k jeho nevratnému poškození!

pozn: nastavíte-li na termostatu stupeň výkonu I, sepne in-
frazářič v prvních minutách provozu plný výkon, po dosažení 
optimálních parametrů se výkon sníží na hodnoty odpovídající 
stupni výkonu I.

Infrazářič má vestavěný termostat s pojistkou proti přehřátí.

Pro bezpečné zavěšení infrazářiče na stěnu dodržujte postup 
dle originálního návodu na straně 7. Horizontální úhel sklonu 
infrazářiče nesmí přesáhnout 25°, jinak hrozí deformace zadní 
odrazové (zrcadlové) plochy. Tyto zářiče lze umístit jak v hori-
zontální, tak i vertikální poloze.

UpozoRNěNí:
Elektronické zařízení přístroje je citlivé na přepětí 
v elektrické síti, proto doporučujeme přístroj připojovat 
vždy přes vhodnou přepěťovou ochranu. Na případné 
poškození přístroje v důsledku přepětí v elektrické síti 
se záruka nevztahuje !

BezpečNoStNí opAtřeNí:
•   nepoužívejte v přítomnosti hořlavých a výbušných látek

•  bezpečnostní vzdálenost od stěn je 20cm,  od okolních 
předmětů je 150cm

•  přístroj nezakrývejte, nepoužívejte jako sušák

•  nemanipulujte neodborně s přístrojem a s přívodní zásuvko-
vou šňůrou

•  chraňte před dětmi a nezpůsobilými osobami 

•  nevystavujte přístroj vysokým teplotám, zejména ze sluneč-
ního záření

•  čistěte pouze chladný přístroj ve vypnutém stavu (nepouží-
vejte agresivní chemické prostředky) 

záruka 24 měsíců.
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