
NÁVOD K POUŽITÍ 

Infrazářič SUPER-LINE IRQ

1500 / 2000 / 2500 / 3000 W

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: 230 V, 50/60 Hz
Krytí: IP 24

Záruka 24 měsíců.



VAROVÁNÍ:
Infrazářič je vyroben pro snadný a bezpečný provoz. Instalace, 
údržba a provoz zářiče však mohou být nebezpečné při 
neopatrné manipulaci. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost 
ostatních si přečtěte pokyny v tomto návodu k obsluze 
a postupujte podle těchto bezpečnostních postupů, abyste 
předešli nehodě nebo zranění.

•  Před zahájením provozu zkontrolujte, zda síťové napětí 
odpovídá jmenovitému výkonu spotřebiče.

•  Umístěte jej na stabilní plochu, v případě že je instalován na 
stojanu,

•  Používejte jej v suchém a krytém prostředí. Chraňte před 
vlhkostí!

•  V případě manipulace jej odpojte ze zásuvky.

•  K ochraně proti úrazu elektrickým proudem neponořujte 
vodovodní šňůru ani zástrčku do vody.

•  Používání příslušenství, které výrobce výrobců nedoporučuje, 
může způsobit zranění nebo poškození výrobku.

•  Zajistěte dostatečné bezpečné odstupy kolem infrazářiče pro 
chlazení a odvětrání, aby nedošlo k požáru nebo poškození 
věcí či zdraví.

•  Nikdy neumisťujte hořlavé předměty ani oblečení na tělo 
u ohřívače nebo do bezprostřední blízkosti.

•  Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti nebo v blízkosti 
hořlavých kapalin nebo hořlavých materiálů, abyste zabránili 
vzniku požáru, jako jsou závěsy, nábytek, police atd.

•  Nedovolte, aby kabel překrýval horní část infrazářiče, 
zabraňte možné manipulaci osobami bez oprávnění 
například dětmi nebo osobami s duševní poruchou.

•  Nepokládejte prsty ani cizí předměty do mřížky během 
provozu.

•  Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.

•  Pro vyjmutí zástrčky ze zásuvky netahejte silou za přívodní 
šňůru. Uchopte koncovku pevně a vytáhněte jej.

•  Za škodu způsobenou nedodržením těchto pokynů nebo 
jiným nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením 
nelze přijmout žádnou odpovědnost.

•  Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně 
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, 
pokud jim nedodrží dohled nebo nedodržuje pokyny týkající 
se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost . Děti by měly být pod dohledem, aby se ujistili, 
že se se zařízením nehrají.

•   Pokud je napájecí šňůra nějakým způsobem poškozena, 
musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

•  Aby nedošlo k přehřátí tohoto spotřebiče, udržujte vstupy 
a výstupy vzduchu čisté a zbavené všeho, co by mohlo 
způsobit zablokování. Pravidelně kontrolujte ostatní přívody 
a vývody, abyste se ujistili, že nedochází k akumulaci nečistot 
nebo prachu. NEZAKRÝVAT

•  Části ohřívače mohou překročit 200 °C, kontakt s ohřívací 
trubicí, reflektorem nebo částmi v blízkosti topné trubice, 
může způsobit těžké popáleniny!

•  VŽDY nechte ohřívací prvek vychladnout nejméně 10 minut, 
než se dotknete topné trubice nebo přilehlých částí

•  Tento výrobek obsahuje recyklovatelné materiály. 
Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního 
odpadu. Obraťte se na místní obci na nejbližší sběrný bod.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž na stěnu

1.  Zhotovte otvory na stěně, kde je třeba infrazářič 
namontovat pomocí tužky. Použijte vodováhu, abyste se 
ujistili, že topení bude namontováno rovně.

2.  Vyvrtejte otvory s vrtákem s menším průměrem než 
plastová hmoždinka.

minimální vzdálenost

minimální vzdálenost

strop

stěna

Zkontrolujte, zda je 
infrazářič ve vodováze.

Infrazářič musí být 
instalován nejméně  
1,8 m nad podlahou

3.  Vložte hmoždinku do stěny a zatlučte kladivem, dokud není 
hmoždinka zarovnaná se stěnou.

4.  Pomocí šroubováku připevněte montážní konzolu ke stěně 
pomocí dodaných šroubů

NE NE

min. 1,8 m

min.  
10 cm

min. 10 cm

OK



Samostatný stojan se 
třemi nohami (není 
součástí dodávky)

Instalováno na stojanu

pohled zpředu

Ovládání termostatu a jeho nastavení

FUNKCE / PROVOZ:
Topný element v infrazářiči po zapnutí vydává sálevé teplo, 
obdobné jako zdravé paprsky slunečního záření a přímo ohřívá 
předmět před infrazářičem. Jak teplota topného prvku stoupá, 
sálavý efekt se projevuje ve vzduchu a okolních oblastech. 
Infrazářiče jsou ideální pro otevřené a velké místnosti a skutečně 
vám ušetří energii tím, že ohřívají předměty a nikoliv vzduch.

Sálavé vytápění je bezpečné a zdravé, neprodukuje žádné 
pachy, chemické látky a nevíří prach. Výjimečně účinný 
infrazářič využívá méně energie k vytvoření stejného množství 
tepla jako tradiční ohřívače.

1.  Připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a ujistěte se, že 
napájecí zdroj je stejný jako jeho jmenovitý proud.

2.  Otočte knoflík voliče na pravé straně ohřívače na požadované 
nastavení vytápění (OFF / LOW / MEDIUM / HIGH / 
CONSTANT ON.) 

Pokyny pro ovládání termostatu

•  Před nastavením termostatu nechte infrazářič 
pracovat ať místnost zahřejte na požadovanou 
teplotu. Nastavte termostat na konstantní teplotu.

•  Po dosažení požadované úrovně teploty / pohodlí 
otočte termostatem pomalu a otáčení zastavte ve 
chvíli vypnutí infrazářiče.

•  otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček se 
zvýší oižadovaná teplota, proti směru hodinových 
ručiček se sníží požadovaná teplota.

•  Ovládání nyní automaticky udržuje přednastavenou 
teplotu tím, že infrazářič zapne a vypne.



Infrasystémy s.r.o., 
e-mail: info@infrasystemy.cz 

tel.: +420 702 028 937
www.infraky.cz

POZOR:
Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, 
provádí se čištění nebo údržba nebo 
když se změní umístění infrazářiče, 
ohřívač by měl být v poloze OFF 
a odpojen od elektrické sítě.

Pravidelná kontrola a odstraňování 
nečistot a nečistot zajistí, že zařízení 
bude možné bezpečně obsluhovat. 
Snížením odrazivosti zrcadla zanešením 
nečistotami může dojít k přehřátí zářiče 
a tím k jeho poškození a zároveň se 
snižuje jeho účinnost.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ:
Pravidelné a pečlivé čištění pomáhá váš infračervený zářič pracovat efektiv-
ně po mnoho let. Pro čištění zářiče dodržujte následující kroky:

1. Před čištěním spotřebiče odpojte napájecí kabel z důvodu bezpečnosti.

2. Před pokračováním se ujistěte, že je ohřívač chladný.

3.  Čištění provádějte měkkým, navlhčeným hadříkem. V případě potřeby 
můžete použít jemný prací prostředek. Po čištění vysušte přístroj měk-
kým hadříkem. (UPOZORNĚNÍ: NELEJTE tekutiny do infrazářiče).

4.  K čištění ohřívače nepoužívejte alkohol, benzín, brusné prášky, laky na 
nábytek nebo hrubé kartáče. Mohlo by dojít k poškození elektroniky, 
nebo poškození povrchu ohřívače.

5. Neponořujte ohřívač do vody.

6. Před použitím počkejte, než bude ohřívač úplně suchý.

Skladování: Pokud se nepoužíváte, uchovávejte ho na chladném a suchém 
místě, aby nedošlo k tvorbě prachu a nečistot. Použijte ideálně na zabalení 
originální karton.


