
NÁVOD K POUŽITÍ INFRAČERVENÝCH ZÁŘIČŮ UFO 
 
Vážený Zákazníku,  
Nákupem výrobku UFO infrazářič jste získal úsporné a vysoce účinné topení , tím významnou měrou 
snižujete spotřebu elektrické energie a přispíváte k ochraně životního prostředí.  
Na co musíte dbát:  
Toto zařízení nepracuje na principu konvekčního tepla, nýbrž se jedná o vysokoteplotní sálavý element o 
vlnové délce blízké viditelnému spektru. Díky tomu principu projde tepelné záření vzduchem téměř beze 
ztrát, vzduch neohřívá, ale působí přímo na lidi a objekty. Tyto jsou ohřívaný přímo, cíleně a IHNED beze 
ztrát nebo nutností předehřevu.  
Pro správnou funkci doporučujeme dodržet pokyny k instalaci a používání. 

Před prvním uvedením do provozu:  
Přečtěte si důkladně návod k použití a bezpečnostní pokyny.  
Překontrolujte, zda hodnota napájecího napětí na typovém štítku (na zadní straně) odpovídá skutečnému 
napětí v síti.  
Uvedení do provozu:  
Připevněte zařízení pomoci přiložených úchytů ke stojanu nebo na stěnu podle montážního návodu.  
Připojte zařízení k elektrické síti.  
Péče o výrobku:  
Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.  
Používejte jemnou navlhčenou textilii.  
Nepoužívejte pískové nebo abrazivní prostředky.  
Nikdy neumývejte zařízení a přívodní kabely pod tekoucí vodou nebo ponořením do vody.  
Návod k údržbě:  
1) Odpojit zařízení ze zásuvky.  

2) Uchopte horní část ochranné mřížky a mírným tlakem sejměte směrem dolů ve směru šipek dojde k 

jejímu uvolnění. Viz obrázek.  

3) Čištění proveďte vlhkým hadříkem.  

4) Stejným způsobem nasaďte mřížku.  

                      
 
Bezpečnostní pokyny:  

 

překážkami)  

 

 

 

 

POZOR: Jinak hrozí nebezpečí přehřátí!  

termostatu.  

 

ů v přední části činí 100 cm, na bocích 30 cm a v horní části 20 
cm. 

cm.(Platí pro přůmyslové zářiče)  

ři manipulaci s elektrickými spořebiči, 
proto nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti elektrických spotřebičů. U malžch děti umístěte topná 

tělesa tak, bay byla mimo jejich dosah.  
vním servisním místům, jejichž aktuální 

seznam ziskáte u svého prodejce  
 
Ovládání pomocí dálkového ovladače 
Všechny funkce můžete ovládat s pomocí LCD (LiKld Kristal Display) dálkové ovladače. Zařízení můžete 

ovládat také pomocí tlačítek, která jsou přímo na tělesu zabudovaná.  

Funkce dálkového ovladače:  

1/ On /off (zapnout/vypnout) 

Pomocí tlačítka můžete zapnout nebo vypnout zařízení + - 

2/ /  ( přepínání nahoru/ dolů), výběr nastavení programů. 

3/ Clock ( hodiny) nastavení hodin. 

4/ Timer on (zapnutí časovače) 

5/ Timer Off (vypnutí časovače) 

Vypne zařízení v nastaveném čase 

6/ Sleep (čekání) zařízení přejde do režimu čekání. 

7/ Everyday (každý den) 

Tato funkce zapíná zářič každý den ve stejném čase jak je nastaven 

8/ Cancel 

Pomocí této funkce můžete zrušit všechna nastavení  

9/ LCD (Likld Kristal Ekran)  
Informuje o všech funkcích, které jsou již nastavení.    
Připojení k elektrické síti: 

Každý infrazářič je vybaven síťovou zástrčkou. Po dokončení připojte 
zařízení do síťové zásuvky 230V. Pro regulaci použijte zabudovaný 
termostat nebo použijte jiný výkonově odpovídající externí termostat        

nebo nechce nainstalovat od vašeho elektrikáře řídící jednotku. 

 

 

 

 

 

 

 



Platí pro všechny modely UFO 

 

Platí pro modely UFO S/23UK, UFO S/30UK a UFO BLACK LINE 

 
 



Součástky a montážní pokyny infrazářičů UFO: 

Popis jednotlivých dílů:  

  
1) Hmoždinky 
2) Šroubky 
3) L Uchytka 

4) Křídlová matice 

5) Podložka 

6) Křídlovy šroub 

7) Šroubky 

8) Místo chycení L uchytky 

Montáž na stěnu a na strop: 

V každém balení jsou dodávány 4 úchytky pro montáž. 

Zašroubujte dvě montážní úchytky s pomocí M5 šroubu na podložky na zadní straně zařízení 

Zbylé dvě úchytky namontujte na stěnu nebo na strop ve výšce 1,8- 2 m. Zařízení musí být ve 
vodorovné poloze a mezi stěnou a zařízením musí zůstat min. 115 místa.  

 

 
 
Správné umístění infrazářičů: 

Záruční podmínky: 

Na toto zařízení je poskytována záruka 24 měsíců, počínaje dnem vystavení prodejního dokladu resp. 
dodacího listu opatřeného razítkem prodejce. Během této záruční lhůty budou po předložení 
prodejního dokladu nebo dodacího listu budou vyřízeny všechny vzniklé výrobní anebo materiálové 
závady bezplatně formou opravy anebo výměny vadných dílů nebo ( dle naší volby) výměny výrobku za 
stejně hodnotné, bezvadné zboží.     

 
Záruka se nevztahuje na tyto body:  

1) Na vady vzniklé při přepravě či nárazem  

2) Při použití vyššího nebo nižšího napětí než je předepsané 230V, +/- 10% 50 Hz.  

3) Poškození způsobené požárem nebo vyšší mocí 

4) Provedení opravy neoprávněnou osobou 

5) Použitím v rozporu s návodem 

6) Poškození způsobené druhou stranou  

Náklady na odstranění shora uvedených vad hradí sám zákazník. 

V případě uplatnění záruky na výrobek společně s prodejním dokladem nebo dodacím listem resp. 
s udáním data, kdy jste výrobek obdrželi, a také s přesným popisem závad zašlete dobře zabalený do 
servisu nebo dílny uvedených na přiloženém seznamu nebo přímo na adresu servisní centrály. Za tímto 
účelem vás žádáme, abyste zachovali originální obal.  

Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené jeho nesprávným používáním v rozporu s návodem 
k obsluze infrazářiče.Oprávněnost nároku kupujícího z odpovědnosti za vady výrobku posoudí výrobce.  

 

Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému 
používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při používání dbejte pokynů výrobce.   

 

 

 

Záruční list 

 

V případě závady, prosím vyplňte následující údaje: 

 

Typ výrobku: ................................................................................................ 

 

Popis závady pokud možné nejpřesnější: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

Vaše iniciály, adresa a telefon:  

.....................................................................................................................................................................

........................................................................... 

  

 

                                     DĚKUJEME VÁM 
 
 

www.topzarice.cz obchod@topzarice.cz  
 
 

http://www.topzarice.cz/
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