
Karbonové infrazářiče  
VEITO – řada EXCELENT

NÁVOD K POUŽITÍ  
A INSTALACI

BLADE MINI, BLADE A BLADE-S

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).

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.



UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU:
Zapojte přívodní šňůru do elektrické zásuvky 230V. Vložte 
přiloženou baterii do dálkového ovladače. Pro zapnutí v ma-
nuálním režimu na dálkovém ovladači stiskněte šipky nahoru 
/ dolů a nastavte požadovaný stupeň výkonu. Pro vypnutí 
přístroje stiskněte tlačítko power.

Na dálkovém ovladači stiskněte šipky nahoru / dolů a nastav-
te požadovaný stupeň výkonu. Tepelný výkon lze nas tavit ve 
4 stupních. 

Pro bezpečné zavěšení infrazářiče na stěnu dodržujte postup 
dle originálního návodu na straně 7.

Infrazářiče BLADE je možné umístit na stěnu, strop nebo  
mobilní teleskopický stojan (stojan není součástí dodávky  
– volitelné příslušenství).

Tyto infrazářiče mají elektonické spínání a nelze je proto 
připojit na elektrický okruh řízený HDO signálem. Spotřeba 
el.energie v pohotovostním režimu přístroje je 0,1W/hod. Elek-
tronické zařízení přístroje je citlivé na přepětí v elektrické síti, 
proto doporučujeme přístroj připojovat vždy přes vhodnou 
přepěťovou ochranu. Na případné poškození přístroje v dů-
sledku přepětí v elektrické síti se záruka nevztahuje!

Chybová hlášení na displeji:  
1/ Er – přístroj je vychýlen z roviny a došlo k jeho automatic-
kému vypnutí, vraťte přístroj zpět do vodorovné polohy a toto 
hlášení zmizí a přístroj můžete opět začít používat.

2/ H0 – došlo k přehřátí přístroje a k jeho automatickému 
vypnutí, příčinou může být nevhodné umístění přístroje (sklon) 
nebo jeho nesprávné zavěšení (např.na strop) nebo umístění 
přístroje v opačné poloze (displejem vzhůru). Nechte přístroj 
vychladnout, upravte polohu zářiče dle originálního návodu 
na str.7, případně odstraňte nežádoucí překážky způsobující 
přehřátí přístroje a uveďte přístroj znovu do provozu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
•   nepoužívejte v přítomnosti hořlavých a výbušných látek

•   bezpečnostní vzdálenost od stěn je 50 cm, od okolních 
předmětů je 180 cm

•   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) 

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

Infrasystémy s.r.o., 
e-mail: info@infrasystemy.cz, tel.: +420 702 028 937
www.infraky.cz

Napětí: 230 V, 50/60 Hz
Krytí: IP 55
Teplotní rozsah digitálního termostatu: 15–30°C
Regulace výkonu: 
4 stupně (P1- 600 / P2- 800 / P3- 1000 / P4- 1200 W) – model BLADE mini
4 stupně (P1- 800 / P2- 1200 / P3- 1600 / P4- 2000 W) – model BLADE
4 stupně (P1- 1000 / P2- 1500 / P3- 2000 / P4- 2500 W) – model BLADE-S

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Záruka pro nekomerční využití 24 měsíců. Záruka pro 
komerční využití 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na 
komponenty podléhající běžnému opotřebení (§ 619 OZ) 
nebo na vady zboží způsobené nesprávným užíváním. 


