
NAVODILA ZA UPORABO 
MODEL: Blade in Blade S 
 
Veito 
 
Skrbno preberite ta navodila in jih shranite na mestu, kjer bodo dostopna vsem 
uporabnikom. 
Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala kot posledica neupoštevanja navodil iz tega 
priročnika. 
 
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 
Da boste zmanjšali nevarnost poškodb zaradi ognja in tokovnega udara pri uporabi 
električnih naprav, vedno upoštevajte naslednja navodila: 
 
Pred montažo in uporabo naprave pozorno preberite celoten priročnik. 
 
Infra peč je predvidena za stensko in stropno montažo na višini najmanj 1,8 metra. 
Infra peč je namenjena za uporabo z izmenično električno napetostjo 220–240 V. 
Infra peč uporabljajte le tako, kot je opisano v tem priročniku. Uporaba na način, ki ga ne 
priporoča proizvajalec naprave, lahko povzroči požar, tokovni udar ali poškodbe. 
Uporaba naprave ni primerna za osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali 
umskimi sposobnostmi ter nezadostnimi izkušnjami in/ali znanjem, razen če jih pri tem 
nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če ravnajo po navodilih izkušene 
osebe za pravilno uporabo te naprave. 
Otroke je treba nadzorovati in tako zagotoviti, da se z napravo ne igrajo. 
Zaščitna rešetka infra peči je namenjena za zaščito pred grelnim elementom in mora biti ob 
uporabi nameščena na napravi. 
Upoštevajte, da zaščitna rešetka infra peči ne predstavlja popolne zaščite za osebe z 
omejenimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi. 
Za oskrbo z električnim tokom uporabljajte izključno ozemljene električne vtičnice. 
Pred uporabo se prepričajte, da je električna vtičnica čista in brez prahu. 
Napravo izključite iz električnega omrežja, tako da najprej izklopite stikalo, zatem pa primete 
za vtič električnega priključka in ga izvlečete iz električne vtičnice. Pri tem nikoli ne vlecite za 
električni kabel! 
Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami. 
Za infra peč nikoli ne uporabljajte električnih podaljškov. 
V rednih časovnih intervalih preverjajte stanje električnega kabla in vtičnice. Če opazite 
kakršnekoli poškodbe ali če vtičnica ni trdno pritrjena v steni, poškodovanih delov naprave in 
električne vtičnice ne uporabljajte. 
Če je filament infra peči zlomljen, naprave ne smete uporabljati. 
Infra peči nikoli ne nameščajte na premajhni oddaljenosti od električne vtičnice. 
Razdalja med infra pečjo in kosi pohištva, blazinami, posteljo, papirjem, oblačili, zavesami in 
drugimi gorljivimi predmeti mora znašati najmanj 1,5 metra. 
Pri uporabi infra peči pazite, da električni priključni kabel ne bo položen pred napravo ali 
navit okoli nje. 
Infra peči ne uporabljajte na mestih, kjer so uporabljeni ali shranjeni bencin, barve ali gorljive 
snovi. 
Če želite infra peč uporabiti v kopalnici ali prhi, morate izbrati tako mesto namestitve, da 
uporabniki kopalnice ali prhe ne bodo prišli v stik z napravo. Infra peči nikoli ne nameščajte 
na mesta, kjer obstaja nevarnost, da infra peč pade v kopalno kad ali posodo, ki je 
napolnjena z vodo. 
Obratujoče infra peči nikoli ne pustite brez nadzora. 
Medtem ko spite, infra peč ne sme biti vklopljena. 
Infra peči med obratovanjem nikoli ne prekrivajte. 
V infra peč ne vtikajte nobenih predmetov. 



Ko infra peč obratuje, se je nikoli ne dotikajte. 
Če želite infra peč premestiti, jo najprej izklopite in nato počakajte, da se povsem ohladi. 
 
TEHNIČNI PODATKI 
Podobno kot sonce tudi karbonske infra peči Veito hitro razvijejo prijetno toploto. Robustne in 
proti vremenskim vplivom odporne infra peči so razvite za ogrevanje zaprtih in odprtih 
prostorov v gospodinjstvih in industriji. 
 
Model Blade Blade S 

Električna napetost (V) 220–240 V AC 220–240 V AC 

Moč (W) 2000 2500 

Poraba toka (A) 8,7 10,9 

Dimenzije Š x V x G (mm) 900 x 130 x 90 900 x 130 x 90 

Masa (kg) 2,2 2,2 

Stopnja zaščite IP55 IP55 

 
MONTAŽA 
Infra peč sme montirati le za to pooblaščena oseba ali izkušen električar. 
 
Pred začetkom montaže izvlecite priključni kabel iz električne vtičnice in počakajte, da se 
naprava povsem ohladi. 
 
Infra peč lahko namestite tako v vodoravni kot navpični položaj. 
 
Pri stenski ali stropni montaži je treba upoštevati razdaljo od tal najmanj 1,8 metra, da se 
izognete nehotenemu dotiku naprave. 
 
Naklon infra peči pri navpični ali stropni montaži sme znašati največ 90° in najmanj 45°, kot 
je prikazano na slikah A in B. 
 
Pri navpični montaži ali montaži z naklonom pazite, da bosta priključni kabel in polje za 
upravljanje peči obrnjena navzdol. 
 
Med obratovanjem se priključni kabel ne sme dotikati infra peči. 
 
Infra peči nikoli ne nameščajte na gorljive površine. 
 
Zagotovite varnostno razdaljo med infra pečjo in gorljivimi površinami. 
 
Pazite, da bo med infra pečjo in steno oz. stropom zagotovljena razdalja najmanj 0,5 metra. 
 
Če infra peč uporabljate v zunanjem prostoru, zagotovite uporabo električne vtičnice, ki je 
odporna proti vremenskim vplivom. 
 
Pred vrtanjem izvrtin za pritrditev infra peči se prepričajte, da v montažnem področju v steni 
niso položeni nobeni električni kabli ali vodovodne cevi. 
 
Infra peč pritrdite s priloženim montažnim priborom. 
 
Za pritrditev držal na steni in infra peči uporabite priložene matice in vijake. 
Priložene matice in vijake uporabite tudi za medsebojno pritrditev držal. 
Za nastavitev naklona infra peči odvijte matice med obema držaloma, nastavite želeni naklon 
in nato znova trdno privijte matice. 
 
 



Slika A (od zgoraj navzdol): 
Strop 
min. 0,5 m 
min. 0,5 m 
maks. 90° 
min. 45° 
Stena 
min. 1,8 m 
Tla 
 
Slika B (od zgoraj navzdol): 
Strop 
min. 0,5 m 
min. 0,5 m 
min. 45° 
maks. 90° 
Stena 
min. 1,8 m 
Tla 
 
PRVI ZAGON NAPRAVE 
• Napravo vklopite s pritiskom na tipko Power. 
• Če pritisnete na tipko Level, lahko s smernimi puščicami nastavite grelne stopnje. 
• Če pritisnete na tipko Auto, lahko s smernimi puščicami nastavite želeno temperaturo, ki 

jo ohranja infra peč (deluje le v zaprtih prostorih). 
• Če pritisnete na tipko Timer, lahko določite časovni interval, po katerem se infra peč 

samodejno izklopi. 
• Napravo izklopite s ponovnim pritiskom na tipko Power. 
• Napravo lahko vklopite tudi s pritiskom na tipko na infra peči. 
Napotek: v primeru padca se infra peč samodejno izklopi. 
 
Menjava baterije 
Pritisnite na sprožilni gumb in izvlecite držalo baterije. 
Odstranite izrabljeno baterijo in vstavite novo baterijo, tako da je pozitivni pol baterije obrnjen 
navzgor. Za daljinski upravljalnik uporabljajte le baterije CR2025. 
Potisnite držalo baterije nazaj v daljinski upravljalnik, da se sprožilni gumb zaskoči. 
 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Preden začnete čistiti infra peč, izvlecite električni priključni kabel iz električne vtičnice in 
počakajte, da se naprava povsem ohladi. 
 
Če se je v notranjosti naprave ali na filamentu nabral prah, mora napravo očistiti za to 
pooblaščen proizvajalec. 
 
Čiščenje naprave je omejeno zgolj na zunanjost infra peči. Pri čiščenju ne uporabljajte 
čistilnih sredstev, ki vsebujejo kislino ali druge agresivne snovi, ampak le vlažno krpo. 
 
Če infra peči dalj časa ne boste uporabljali, jo shranite na varnem in suhem mestu, do 
katerega otroci nimajo dostopa. 
 
Filamenta se nikoli ne dotikajte z golimi rokami, saj na njem ostanejo prstni odtisi, kar lahko 
vpliva na njegovo življenjsko dobo. Če se ga kljub temu nehote dotaknete, odstranite prstne 
odtise s krpo in alkoholom. 
 



Nikoli ne skušajte odpreti naprave in sami popravljati elektronskih ali mehanskih delov 
naprave. V primeru poškodbe ali nepravilnega delovanja mora napravo popraviti proizvajalec 
ali za to strokovno usposobljeno osebje. 
 
V primeru poškodbe električnega kabla ali vtiča mora tega zamenjati proizvajalec ali njegova 
servisna služba ali za to ustrezno usposobljena oseba, da se izognemo morebitni nevarnosti. 
 
MONTAŽA 
 

Dva L-nosilca s priloženimi 
vijaki pritrdite na hrbtno stran 
infra peči in pri tem pazite na 
ustrezno medsebojno 
razdaljo med povezavami. 

Druga dva L-nosilca s 
priloženimi vijaki in zidnimi 
vložki pritrdite na steno in 
pazite na enako medsebojno 
razdaljo kot na napravi. 

Infra peč pritrdite na steno, 
tako da s priloženimi vijaki 
povežete nameščene L-
nosilce na napravi in steni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veito 
 

IZJAVA 
o skladnosti z evropskimi direktivami 

 
Vrsta naprave    Električna karbonska infra peč 
 
Proizvajalec    CEMSEN Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. Ltd. Sti. 
 
Kraj proizvodnje   Kemaliye Mh. Gülbaharhatun Cd. No: 141 
     Vakfikebir/Trabazon/TURČIJA 
 
Blagovna znamka   Veito 
 
Tip     BLADE 
 
Tehnični podatki   220–240 V AC, 50/60 Hz, 2000 W, razred 1 
 
Predloženi vzorec zgoraj navedene opreme je bil preizkušen za pridobitev znaka CE v 

skladu z naslednjimi evropskimi direktivami: 
 

Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES 
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES 

 
Uporabljeni standardi za dokazovanje skladnosti z bistvenimi zahtevami navedenih direktiv: 

 
Standardi Poročila o preizkušanju Izdajatelj Datum 

IEC 60335-2-30:2002 + A1:2004 + A2:2007 
 
IEC 60335-1:2001 + A1:2004 + A2:2006 
 
IEC 60335-2-30:2003 + A1:2004 + A2:2007 
 
IEC 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 
+ A12:2006 + A2:2006 
 
EN 50366:2003 + A1:2006 
 
 

Ref. št.: 27111148002 TUV Rheinland Uluslararasi 
Standartlar ve Sertifikasyon A.S 

6. 11. 2012 

 
Opomba: to potrdilo je del popolnega poročila o preizkušanju in ga je treba brati v povezavi z 
njim. 
 
12. november 2012 
 
Osman ALABAYRAK 
Generalni direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veito 
 

IZJAVA 
o skladnosti z evropskimi direktivami 

 
Vrsta naprave    Električna karbonska infra peč 
 
Proizvajalec    CEMSEN Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. Ltd. Sti. 
 
Kraj proizvodnje   Kemaliye Mh. Gülbaharhatun Cd. No: 141 
     Vakfikebir/Trabazon/TURČIJA 
 
Blagovna znamka   Veito 
 
Tip     BLADE S 
 
Tehnični podatki   220–240 V AC, 50/60 Hz, 2000 W, razred 1 
 
Predloženi vzorec zgoraj navedene opreme je bil preizkušen za pridobitev znaka CE v 

skladu z naslednjimi evropskimi direktivami: 
 

Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES 
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES 

 
Uporabljeni standardi za dokazovanje skladnosti z bistvenimi zahtevami navedenih direktiv: 

 
Standardi Poročila o preizkušanju Izdajatelj Datum 

IEC 60335-2-30:2002 + A1:2004 + A2:2007 
 
IEC 60335-1:2001 + A1:2004 + A2:2006 
 
IEC 60335-2-30:2003 + A1:2004 + A2:2007 
 
IEC 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 
+ A12:2006 + A2:2006 
 
EN 50366:2003 + A1:2006 
 
 

Ref. št.: 27111148003 TUV Rheinland Uluslararasi 
Standartlar ve Sertifikasyon A.S 

9. 9. 2013 

 
Opomba: to potrdilo je del popolnega poročila o preizkušanju in ga je treba brati v povezavi z 
njim. 
 
16. september 2013 
 
Osman ALABAYRAK 
Generalni direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 


