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INFRAMAX PILAR 

Manuál



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte pokyny v této příručce. 4heat nenese žádnou zodpovědnost za škody 

na majetku nebo na zranění osob vyplývající z nerespektování pokynů uvedených v této příručce. Dodržování 

pokynů zajistí dlouhou životnost a celkovou elektrickou a mechanickou spolehlivost. Uchovejte tento návod na 

bezpečném místě. 

Důležité informace pro ekologickou likvidaci 

Tento produkt je v souladu se směrnicí ED2002 / 96 / ES. Symbol popelnice s křížkem, který je 

zobrazen na spotřebiči, znamená, že produkt musí být zpracován odděleně od domácího 

odpadu, musí být odevzdán na konci jeho životnost do sběrného střediska pro elektrická a 

elektronická zařízení nebo znovu dodán obchodníkovi při koupi nového rovnocenného 

spotřebiče. Uživatel odpovídá za dodání spotřebiče do příslušné sběrné struktury na konci 

jeho životnosti, za sankce opatření stanovených stávajícími právními předpisy o odpadech. Správný oddělený 

sběr pro následný přenos spotřebiče k recyklaci, zpracování a likvidaci šetrné k životnímu prostředí přispívá k 

zamezení možných škodlivých účinků na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je 

produkt vyroben. Podrobnější informace o dostupných systémech sběru získáte u místní služby likvidace 

odpadu nebo v obchodě, kde byl nákup proveden. Výrobci a dovozci plní svou odpovědnost za recyklaci, 

zpracování a ekologickou likvidaci buď přímo, nebo prostřednictvím účasti v kolektivním systému.  

VAROVÁNÍ 

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM 

PŘÍSTROJE. 4HEAT NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA MAJETKU NEBO 

ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU NEDODRŽOVÁNÍ POKYNŮ UVEDENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE. 

DODRŽENÍ POKYNŮ V TÉTO PŘÍRUČCE ZAJISTÍ DLOUHODOBOU ŽIVOTNOST A 

ELEKTRICKOU A MECHANICKOU SPOLEHLIVOST. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K 

OBSLUZE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. 

NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ JE UVEDENO V TOMTO MANUÁLU. 

1. Po vybalení produktu zkontrolujte, zda je tam vše; v případě pochybností kontaktujte výrobce nebo

autorizované středisko technické pomoci.

2. Nenechávejte žádné obaly v dosahu dětí nebo handicapovaných.

3. Nepokládejte na zařízení žádné předměty.

4. Nepoužívejte spotřebič tam, kde jsou hořlavé látky nebo páry, jako je alkohol, insekticidy, benzín atd.

5. Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu, ale udržujte jej v bezpečné

vzdálenosti podle norem CEE-CEI.

6. Aby se předešlo riziku požáru, neinstalujte spotřebič a jeho topné prvky v blízkosti záclon, postelí nebo jiných

předmětů nebo snadno hořlavých materiálů nebo na ně směřujících, musí být zajištěna dostatečná

minimální vzdálenost, aby nedošlo k poškození nebo požáru.

7. Nedotýkejte se výrobku vlhkými a vlhkými rukama, nedotýkejte se ani v případě mokré podlahy.



8. Připojte Inframax Pilar k jednofázovému napájecímu napětí 220 – 240 V. Produkt musí být správně připojen k 

elektrickému napájení, které odpovídá platným právním předpisům a má účinný zemnící systém. V případě 
pochybností požádejte o pečlivou kontrolu odborně kvalifikovaný personál. Produkt připojte k elektrické síti, 
pouze pokud napětí a kapacita zařízení splňují požadavky na štítku, zejména maximální výkon.

9. Spotřebič nesmí být umístěn bezprostředně pod síťovou zásuvkou.

10. Spotřebič musí být vždy nainstalován ve svislé poloze.

11. Instalace produktu musí být provedena odborně kvalifikovaným personálem v souladu s pokyny v této

brožuře. Nesprávná montáž a / nebo elektrické připojení může způsobit zranění osob, zvířat a poškození

věcí, a za to nemůže být zodpovědný 4heat.

12. Pokud používáte tento spotřebič tam, kde jsou děti, je nutný dohled dospělého; tento spotřebič nesmí bez

pomoci používat děti nebo osoby, jejichž fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti jim znemožňují

uplatnění nezbytných bezpečnostních opatření. VAROVÁNÍ: Tento topný přístroj není vybaven zařízením pro

regulaci pokojové teploty. Nepoužívejte v malých místnostech, jsou-li lidé, kteří sami nemohou opustit

místnost, pokud nejsou neustále pod dohledem.

13. Teplota zařízení je při provozu zvláště vysoká, proto se nedotýkejte horkých povrchů bez ochranných

prostředků. Před provedením jakýchkoli oprav produkt vypněte a vyčkejte alespoň 5 minut.

14. Zařízení nijak neupravujte.

15. Při použití v bezpilotních prostředích věnujte zvláštní pozornost.

16. Pravidelně vizuálně kontrolujte spotřebič. V případě jakýchkoli nedostatků jej nepoužívejte a okamžitě

kontaktujte výrobce nebo autorizované středisko technické asistence 4heat.

17. Před čištěním nebo údržbou produkt vypněte a odpojte od elektrické sítě.

18. Pokud produkt spadne nebo dostane tvrdý náraz, nechte ho zkontrolovat výrobcem nebo autorizovaným

střediskem technické pomoci.

19. Během údržby se nedotýkejte žárovek přímo, ale manipulujte pouze s koncovými kryty. Žárovka může být

poškozena kontaktem s holýma rukama, v tomto případě záruka již není platná.

20. Pokud se náhodně dotknete povrchu žárovky, okamžitě ji očistěte měkkým hadříkem navlhčeným v

alkoholu.

21. V případě závady nebo poruchy vypněte spotřebič a okamžitě kontaktujte výrobce nebo autorizované

středisko technické pomoci 4heat.

22. Při opravách se musí používat originální náhradní díly 4heat. V případě poškození elektrody nebo její

zástrčky jej okamžitě vyměňte, mělo by se to provést v prostorách výrobce nebo v autorizovaném středisku

technické asistence. Použijte elektrodu s podobnými vlastnostmi.

23. Vypněte napájení hlavního zařízení, když:

a. došlo k poruše;

b. rozhodnete se očistit vnější povrch;

c. rozhodnete se spotřebič delší dobu nepoužívat.

24. Při používání nezakrývejte přední mřížku.

25. Při instalaci spotřebiče použijte vícepólový přepínač s minimálními kontaktními mezerami 3 mm.

26. Udržujte přední mřížku čistou.

27. Pokud se rozhodnete spotřebič natrvalo vyjmout, vypněte jej a odpojte od elektrické sítě a poté jej udržujte

mimo dosah dětí a handicapovaných. Doporučuje se také, aby byl nepoužitelný přerušením přívodního

kabelu.

28. Nepoužívejte spotřebič ve spojení s programovacími termostaty, časovači nebo jinými nástroji, které umí

automaticky zapínat spotřebič.

29. Zářiče musí být zapnuty a vypnuty jeden po druhém. Nepoužívejte hlavní rozvaděč k zapnutí nebo vypnutí

jednotek, aby nedošlo k přepětí, které by mohlo trvale poškodit žárovku.



1. Popis použití
Inframax Pilar je snadno ovladatelný přenosný infračervený ohřívač pro vnitřní použití. Měl by být umístěn v 

rohu nebo blízko zdi, aby zabíral velmi málo místa: optimální, jednotný a nastavitelný okamžitý průtok s nízkou 

spotřebou energie. Inframax Pilar je nastavitelný ve vodorovných i svislých ramenech. Inframax Pilar byl 

navržena podle nejvyšších standardů a vyroben z komponentů vyhovujících předpisům a certifikátům o 

bezpečném používání. 

2. Technické vlastnosti:
• výkon 3 000 W (2× 1 500 W)

• krytí IP20

• napájení 220 – 240 V

• třída I

• rozměry zářiče 51 × 16 × 21,5 cm

• výška 250 cm

• hmotnost 24,3 kg

• 2 zářiče s ochrannou mřížkou

• elektrický kabel 6 m

• zástrčka

• 2 tlačítka pro vypnutí/zapnutí pro jedno nebo dvojí zapnutí

• zařízení proti překlopení

• při převrácení přeruší napájení

3. Pokyny pro montáž
1. Balení obsahuje 2 elektrické infrazářiče, 1 podstavec, 1 tyč (Foto 1)

2. Vytáhněte jednotlivé části pro složení základny: buďte opatrní, abyste nevytahovali nic za dráty (Foto 2 a 3)

3. Správný způsob vytažení.

4. Díly obsažené v balení (fotografie 4 a 5).

5. Detail montážní sady

6. Namontujte základnu se čtvercovou deskou na čtyři základny tak, aby otvorů směřovalo dolů (foto 6).

7. Rozbalte oba zářiče a opěrné rameno (Foto 7).

8. Našroubujte konec ramene k zářičům a kabely připevněte ke svorkám (Foto 8).

9. Připojte 50 cm tyč k rameni pomocí dvou šroubů a spojte konektory. Připojte kabely ke svorkám (9

fotografií).

10. Zkombinujte dva póly a utáhněte čtyři šrouby 6MA (Foto 10).

11. Detail spojení (foto 11).

12. Spojte obě části, propojte konektory a utáhněte šrouby (Foto 12).

13. Detail spojení (Foto 13).

14. Umístěte příčný díl na základnu sloupu a spojte jej pevně utaženým šroubem 10MA (foto 14).

15. Hotový Inframax Pilar (Foto 15).



OK 











Pokud potřebujete pevnou pozici zářiče, zakotvěte základnu Inframax Pilar k podlaze a do otvorů základny 

vložte vhodnou kotevní zátku. 

4. Montáž ochranné mřížky

Otočte zářič tak, abyste mohli odšroubovat 4 šrouby na zadní straně zářiče – nevyšroubujte je ale úplně. Šrouby 

drží dvě části reflektoru. 



Výsledné namontování ochranné mřížky: 



5. Elektrické schéma

A1, A2 = manuální spínače 

B = automatický spínač 

C1, C2, C3, C4 = konektory 
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