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CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA 
ULTERIOR 
Nu răspundem pentru nicio daună cauzată de lipsa respectării acestor instrucţiuni. 
 
         Panoul radiant VEITO BLADE este un model nou, frumos conceput, se monteaza pe 
tavan sau perete. Acesta este dotat cu brate de fixare si are un aspect modern. Nu ocupa 
mult spatiu datorita design-ului sau, este adecvat pentru spatii inguste. Prin intermediul unei 
telecomenzi, acesta poate fi controlat de la distanta. Controlul automat al temperaturii 
regleaza consumul de energie in functie de setarea d-voastra si asigura o temperatura 
constanta in incapere. Pot fi setate 4 trepte de putere: 800W - 1200W - 1600W - 2000W. 
Daca se depaseste temperatura setata, atunci panoul se va opri din functionare. Cand 
functia "TIMER" este activata, incalzirea se va opri automat la sfarsitul perioade de timp 
setate. Gratarul de protectie este realizat din otel inoxidabil 304 cu o durata indelungata de 
viata. Fiecare componenta a acestui sistem a fost atent conceputa pentru a oferii 
performante la standarde ridicate si de lunga durata. Gradul de protectie este IP55. Cu 
telecomanda aferenta se pot controla toate functiile si setarile acestuia:  
- reglarea treptelor de putere  
- activarea si setarea functiei "TIMER"  
- activarea si setarea functiei de control automat al temperaturii  
                   
           Toate panourile BLADE si telecomenzile lor au aceeasi frecventa, astfel incat este 
posibil a controla mai multe panouri BLADE cu aceeasi telecomanda. 
 
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA 

Se vor respecta întotdeauna măsurile de precauţie elementare privind siguranţa atunci când 
se utilizează aparatele electrice, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare şi rănire a 
persoanelor, inclusiv următoarele măsuri: 
 
Citiţi toate instrucţiunile înainte de utilizarea acestui dispozitiv de încălzire. 
Dispozitivul de încălzire trebuie instalat la o înălţime de cel puţin 1,8 m deasupra nivelului 
pardoselii. 
Aparatul este proiectat să utilizeze o tensiune de alimentare de 220-240V CA. 
Utilizaţi dispozitivul de încălzire doar în modul descris în prezentul manual. Orice altă 
modalitate de utilizare care nu este recomandată de producător poate cauza incendiu, 
electrocutare sau rănirea persoanelor. 
 
Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi 
fizice, senzoriale sau psihice reduse, sau care nu au experienţa şi cunoştinţele necesare, cu 
excepţia cazului în care acestea sunt supravegheate şi instruite în mod corespunzător de 
către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la utilizarea aparatului. 
Copiii vor trebui supravegheaţi corespunzător pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.  
 
Protecţia la incendiu a acestui dispozitiv de încălzire are ca scop prevenirea accesului direct 
la elementele de încălzire şi trebuie montată atunci când se utilizează aparatul. 
Protecţia la incendiu nu oferă o protecţie completă în cazul copiilor mici şi a persoanelor cu 
dizabilităţi fizice. 
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Acest dispozitiv de încălzire trebuie conectat doar la prize prevăzute cu împământare. 
Asiguraţi-vă că atât ştecherul cât şi priza sunt curate şi nu au depuneri de praf atunci când 
utilizaţi dispozitivul. 
 
Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare cu curent, puneţi întrerupătoarele în 
poziţia oprit, prindeţi de ştecher şi scoteţi ştecherul din priză. Nu trageţi niciodată de cablu. 
Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude. Nu folosiţi prelungitoare pentru acest aparat. 
 
Inspectaţi cu regularitate cablul de alimentare şi ştecherul pentru a vedea dacă acestea sunt 
uzate sau deteriorate. Nu puneţi în funcţiune dispozitivul de încălzire dacă ştecherul sau 
cablul de alimentare sunt deteriorate sau priza este slăbită, sau după funcţionări neco-
respunzătoare ale aparatului, dacă acesta a căzut pe jos sau a fost deteriorat în orice alt fel. 
 
Nu utilizaţi dispozitivul de încălzire dacă elementul încălzitor este crăpat sau spart. 
 
Aparatul nu trebuie amplasat în imediata vecinătate a unei prize sau a unei doze electrice. 
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Nu puneţi materiale inflamabile, cum ar fi mobilă, perne, aşternuturi, hârtii, haine sau 
perdele, la o distanţă mai mică de 1,5 m de partea frontală a încălzitorului şi ţineţi astfel de 
materiale la distanţă de părţile laterale şi anterioară. 
 
Nu aşezaţi şi nu atârnaţi cablul de alimentare în faţa încălzitorului atunci când acesta este în 
funcţiune. 
 
Nu utilizaţi dispozitivul de încălzire în spaţii în care se utilizează sau se depozitează benzină, 
vopsea, lichide inflamabile sau pulberi puternic pirifore. 
 
În cazul în care doriţi să utilizaţi aparatul în baie, acesta va trebui instalat astfel încât 
întrerupătoarele şi celelalte instrumente de control să nu poată fi atinse de persoana aflată 
în cadă sau la duş. Nu amplasaţi aparatul într-un loc de unde poate cădea în cada de baie sau 
într-un alt vas cu apă. 
 
Se va acorda o atenţie deosebită ori de câte ori aparatul este lăsat să funcţioneze 
nesupravegheat.  
Nu utilizaţi aparatul atunci când dormiţi.  
Nu acoperiţi aparatul. 
 
Nu introduceţi obiecte în aparat.  
Nu atingeţi aparatul în timpul funcţionării. 
 
Deconectaţi întotdeauna aparatul de la alimentarea cu energie electrică şi lăsaţi-l să se 
răcească înainte de a-i schimba poziţia sau de a-l mişca. 
 
INTRODUCERE 

Aparatele de încălzit cu infraroşu cu carbon Veito produc o căldură imediată şi confortabilă, 
asemănătoare celei produse de soare. Aceste aparate solide şi rezistente la intemperii sunt 
proiectate pentru a fi utilizate pentru încălzirea locuinţelor sau a spaţiilor comerciale, pentru 
interior sau exterior. 
 
 

Model Blade 
Tensiune (V) 220-240V CA 

Putere (W) 2000 

Intensitate (A) 8,7 

Dimensiuni L x Î x A (mm) 900 x 130 x 90 

Greutate (kg) 2,2 
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INSTALARE 
Dispozitivul de încălzire trebuie instalat de către personal calificat, de exemplu, de un 
electrician calificat. Deconectaţi întotdeauna aparatul de la alimentarea cu energie electrică  
şi lăsaţi-l să se răcească înainte de a începe instalarea. 
 
Acest încălzitor poate fi instalat în poziţie orizontală sau verticală. 
 
Atât în cazul instalării pe perete, cât şi al instalării pe tavan, partea cea mai de jos a 
aparatului trebuie să se afle la o înălţime de minim 1,8 m faţă de nivelul solului, astfel încât 
aparatul să nu poată fi atins în timpul funcţionării. 
 
Atunci când este montat orizontal sau pe un tavan, încălzitorul nu trebuie poziţionat la un 
unghi mai mare de 90° sau mai mic de 45°, aşa cum se prezintă în Fig. A şi B. 
 
Cablul de alimentare trebuie poziţionat la capătul inferior al aparatului în cazul în care acesta 
este instalat oblic sau vertical. 
 
Cablul de alimentare cu energie electrică trebuie poziţionat la distanţă de corpul 
încălzitorului, care se încălzeşte în timpul funcţionării. Nu instalaţi aparatul pe o suprafaţă 
inflamabilă. 
În timpul instalării, respectaţi distanţa minimă de siguranţă între corpul aparatului şi 
suprafeţele inflamabile. 
 
Între aparat şi tavan şi pereţii adiacenţi se va păstra întotdeauna o distanţă de minim 0,5 m. 
 
În cazul în care doriţi să utilizaţi încălzitorul afară, se recomandă folosirea unei prize cu 
protecţie la intemperii. 
 
Înainte de a da găuri pentru montat, asiguraţi-vă că în zona în care urmeză să instalaţi 
dispozitivul de încălzire  nu există cabluri sau conducte de apă. 
Aparatul trebuie instalat pe suporţii de montare prevăzuţi. 
Prindeţi ferm suporţii de suprafaţa de montare şi de partea anterioară a aparatului utilizând 
şuruburile şi piuliţele prevăzute. 
Prindeţi ferm încălzitorul pe suporţii de montare utilizând şuruburile şi piuliţele prevăzute. 
Suporţii pot fi utilizaţi pentru a ajusta orientarea aparatului. Ajustaţi înclinarea aparatului 
prin slăbirea celor două şuruburi pe suportul de montare pe perete. Strângeţi din nou 
şuruburile atunci când s-a obţinut înclinarea dorită. 
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OPERARE 

• Apăsaţi butonul de pornire pentru a pune în funcţiune încălzitorul. 
• Apăsaţi butonul de nivel şi schimbaţi apoi setarea de putere apăsând butoanele săgeţi. 
• Apăsaţi butonul auto şi stabiliţi apoi temperatura dorită apăsând butoanele săgeţi. 
• Apăsaţi butonul pentru temporizator şi setaţi apoi temporizatorul de inactivitate apăsând 
butoanele săgeţi. 
• Apăsaţi butonul de pornire pentru a opri încălzitorul. 
• De asemenea, puteţi utiliza butonul de pe unitate pentru a opera încălzitorul. 
Observaţie: În cazul în care aparatul cade, acesta se va opri în mod automat.  
 
Înlocuirea bateriei 

• Apăsaţi butonul de desfacere a compartimentului bateriei şi apoi trageţi suportul bateriei. 
• Înlocuiţi bateria veche cu una nouă şi asiguraţi-vă că polul pozitiv al bateriei este orientat 
în sus. În această telecomandă se vor utiliza doar baterii CR2025. 
• Culisaţi înapoi suportul bateriei în telecomandă până când face un clic. 
Observaţie: Nu vărsaţi apă sau alte lichide pe telecomandă.  
 
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

• Deconectaţi întotdeauna aparatul de la alimentarea cu energie electrică şi lăsaţi-l să se 
răcească înainte de a-l mişca. 
• În cazul în care s-a depus praf sau mizerie în interiorul unităţii sau în jurul elementului de 
încălzire, solicitaţi curăţarea acestuia de către un tehnician de service calificat. Nu utilizaţi 
aparatul în această stare. 
• Singura operaţie de întreţinere necesară este curăţarea suprafeţelor exterioare ale aparatului.  
• Nu utilizaţi substanţe puternic abrazive sau soluţii de curăţat cu solvenţi atunci când 
curăţaţi aparatul, deoarece acestea pot deteriora piesele din plastic. Folosiţi o cârpă moale 
pentru a şterge exteriorul aparatului. 
• Atunci când aparatul este scos din locul unde este montat, pe perioada neutilizării, 
depozitaţi aparatul într-un loc sigur, uscat, la care copiii nu au acces. 
• Nu atingeţi elementul de încălzire cu degetele, deoarece reziduurile de pe degete pot 
afecta durata de viaţă a lămpii. În cazul în care aceasta este atinsă în mod accidental, curăţaţi 
urmele de degete cu o cârpă moale înmuiată în alcool metilic sau în alcool. 
• Nu încercaţi să reparaţi aparatul sau să ajustaţi oricare din funcţiile sale electrice sau 
mecanice. 
• Dispozitivul de încălzire nu conţine piese care pot fi reparate de utilizator. În cazul în care 
produsul suferă daune sau defecţiuni, aparatul trebuie trimis înapoi la producător sau la 
agentul de service al acestuia. 
• Cablurile de alimentare trebuie înlocuite de producător, agentul de service sau de o 
persoană calificată corespunzător, pentru evitarea riscurilor. 
• Service post-vânzare. 
• Acest produs este garantat pe o perioadă de doi ani de la data achiziţiei. 
• Pe parcursul acestei perioade, ne angajăm să reparăm acest produs în mod gratuit, cu 
condiţia ca acesta să fi fost instalat şi utilizat în conformitate cu prezentele instrucţiuni. 
Drepturile cumpărătorului, în condiţiile prezentei garanţii, se adaugă drepturilor prevăzute 
de lege, care, la rândul lor, nu sunt afectate de această garanţie. 
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