
NÁVOD K POUŽITÍ 

Infrazářič model: XD-Y

2000 W

Infrazářič XD-Y 2000W obsahuje topnou trubici typu HELEN, která zajišťuje 
rovnoměrné rozložení tepla, dlouhou životnost a vysokou účinnost.

Infrazářič uspoří 50–80 % elektrické energie ve srovnání s tradičními ohřívači. Infrazářič 
se běžně používá pro vnitřní nebo venkovní vytápění. Ideální pro garáže, venkovní 

terasy, vnitřní bazény nebo dílny.



VAROVÁNÍ:
Čtěte pozorně! Infrazářič je navržen pro bezpečný provoz 
a používání. Instalace, údržba a provoz infrazářiče však mohou 
být nebezpečné. Při dodržení následujících postupů se sníží 
nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osoby 
a minimální doba instalace. Uložte tyto pokyny pro budoucí 
použití.

•  Před použitím tohoto ohřívače si přečtěte všechny pokyny.

•  Vyjměte jednotku z balení a před použitím jej zkontrolujte, 
zda je v dobrém stavu.

•  Nedovolte, aby děti hrály s částmi balení (jako jsou plastové 
tašky)!

•  Zkontrolujte napájecí napětí domácnosti, aby bylo zajištěno, 
že odpovídá specifikacím jmenovitého výkonu ohřívače.

•  Před použitím zkontrolujte zda je napájecí šňůra 
nepoškozená.

•  Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je 
infrazářič ve vypnutém stavu.

•  Nezakrývajete ani neumisťujte do blízkosti hořlavé materiály 
a zajistěte minimální volný prostor před infrazáýřičem 1 
metr a ideálně tuto vzdálenost zajistěte po stranách a nad 
infrazářičem.

•  Nečistěte pod tekoucí vodou.

•  K ochraně proti úrazu elektrickým proudem neponořujte 
přívodní šňůru ani zástrčku do vody a jiných tekutin.

•  Nevkládejte ani neumožňujte vstup cizích předmětů do 
nasávacích a odvětrávacích otvorů, protože by mohlo dojít 
k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození 
ohřívače.

•  Vždy odpojte ohřívač, pokud není používán.

•  Nedovolte, aby kabel překrýval horní plochu zářiče, ani 
přední část.

•  Nepokládejte prsty ani cizí předměty na oschrannou mřížku 
infrazářiče během provozu.

•  Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je používán.

•  Tento ohřívač není určen pro použití v koupelnách, 
v prádelnách a na podobných vnitřních místech, nikdy 
neumisťujte infrazářič tak, aby mohl spadnout do vany nebo 
jiné nádoby na vodu.

•  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 s nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi, pokud jim nedodrží dohled nebo nedodržuje 
pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou 
za jejich bezpečnost . Děti a zranitelné osoby by měly být 
pod dohledem, aby se ujistili, že se se zařízením nehrají.

•  Pokud je napájecí kabel nějakým způsobem poškozen, musí 
být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo 
obdobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečí.

•  Aby nedošlo k přehřátí tohoto spotřebiče, udržujte 
nasávacích a odvětrávacích otvory čisté a bez jakýchkoli 
předmětů, které by mohly způsobit zablokování. Pravidelně 
kontrolujte všechny nasávací a odvětrávací otvor, abyste se 
ujistili, že jsou zbaveny nečistot nebo prachu. NEZAKRÝVAT!

•  Část zářiče může překročit 200 °C. Kontakt s topnou trubicí 
nebo ochrannou mřížkou či reflektorem může způsobit silné 
popáleniny.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nedotýkejte topného elementu!

•  VŽDY nechte topnou trubici vychladnout nejméně 10 minut 
před dotykem těla infrazářiče nebo jeho částí.

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

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ:
Pravidelné a pečlivé čištění pomáhá vášemu infračervenému zářiči pracovat efektivně 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 měkkým 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.
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Potřebné nářadí
Tužka • Kladivo • Vodováha • Šroubovák • Elektrickou vrtačka a vrtáky

Držák infrazářiče byl speciálně navržen tak, aby umožňoval 
montáž tohoto výrobku na stěnu nebo strop. Než započnete 
s vrtáním držáků do stěny / stropu přesvědčte se že nejsou 
ve zdi žádné skryté vodovodní trubky nebo elektrické vodiče. 
Infrazářič musí být instalován nejméně 40 cm od stěn a nej-
méně 180 cm od podlahy.

Důležité: Ujistěte se, že napájecí kabely jsou dobře namonto-
vané a že se nedostanou do kontaktu s reflektorem ohřívače, 
nebo se nesmí dostat do vyhřívaného prostoru, napájecí kabel 
může být připevněn k němu kovový držák za ohřívačem s 
plastovými úchytkami.



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

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

NE OK

Zkontrolujte, zda je infrazářič ve 
vodováze.

Infrazářič musí být instalován 
nejméně 1,8 m nad podlahou.


