
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER 

 Modelis : Blade - BladeS - Blade mini  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  EN  

 
THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE READ CAREFULLY  AND RETAINED FOR 
FUTURE REFERENCE. 
We cannot be liable for any damages caused by failure to observe these instructions. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed 
to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following: 

Read all instructions before installing and using this heater. 

The heater must be installed at least 1.8 m above the floor. 

This heater is designed for use on a 220-240V AC supply. 

Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by 
the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. 

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by 
a person responsible for their safety. 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

The fireguard of this heater is intended to prevent direct access to heating elements 
and must be in place when the heater is in use. 

The fireguard does not pive full protection for younp children and infirm persons. 

This heater must be earthed. Connect to properly grounded outlets only. 

Ensure both plup and socket is clean and free from dust when using. 

To disconnect the heater from the power supply, turn the controls off, grip the plug 
and pull from the power socket. Never pull by the cord. 
Never touch the plug with wet or moist hands. 
Do not use an extension cord with this heater. 

Regularly inspect the power cord and plup for wear or damape and do not operate 
the heater with a damaged cord, plup or loose socket or after the heater malfunctions, 
has been dropped or damaged in any manner. 

Do not use the heater if the heating element is cracked or broken. 

The heater must not be located immediately below a socket outlet or connection box. 



 

 
Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and 
curtains at least 1.5m from the front of the heater and keep them away from the sides 
and rear. 

Do not allow the supply cord to sit or hanp in front of the heater while in use. 

Do not use the heater in areas where gasoline, paint, flammable liquids or hiphly 
combustible dusts are used or stored. 

If this heater is to be used in bathroom, it is to be installed so that switches and other 
controls cannot be touched by a person in the bath or shower. Never locate heater 
where it may fall into a bathtub or other water container. 

Extreme care should be taken whenever the heater is left operating and unattended. 
Never use the heater while sleeping. 
Do not cover the heater. 

Do not insert any object into the heater. 

Never touch the heater while in use. 

Always disconnect the heater from the electricity supply and allow it to cool before 
adjusting the position or attempting to work on it. 

INTRODUCTION 
The veito carbon infrared heaters produce instant and comfortable heat like the sun. 
These robust and weatherproof heaters are designed for domestic and commercial 
heating applications within indoor or outdoor areas. 

 
 
 
 
 

Model Blade mini Blade Blade S 

Voltage (V) 220-240d AC 220-240V AC 220-240V AC 

Power (W) 1200 2000 2500 

Current (A) 5.2 8.7 10.9 

Dimensions W x H x D (mm) 710 x 130 x 90 900 x 130 x 90 900 x 130 x 90 

Weight (kg) 1.6 2.2 2.2 

IP Rating IP55 IP55 IP55 



 

 

 

INSTALLATION 

This heater should be installed by a competent person. i.e. a qualified electrician.  

Always disconnect the heater from the electricity supply and allow it to cool before 
installation. 

This heater can be mounted in a horizontal or vertical manner. 

For both wall and ceiling mounting, the lowest part of the heater must be located at or 
above a minimum heipht of 1.8m from pround level, so that the heater can not be 
touched when in operation. 

When mounting horizontally or to a ceiling, do not position the heater at an angle more 
than 90° and less than 45° as shown in Fig. A and B. 

 
The supply cable must be at the lower end of the heater if the heater is installed at an 
anple or vertically. 

Keep the supply cord away from the body of the heater which will pet hot during use. 

Do not install the heater on an inflammable surface. 

Observe the minimum safe distance between the heater body and inflammable surfaces 
when mounting. 

 

The heater should always have a minimum clearance of 0.5m from a ceiling and adjacent 
walls. 

If the heater is to be used outside, a weatherproof outlet is recommended. 

Before drilling ensure that there are no wires or water pipes in the area where the heater 
is to be installed. 
The heater must be installed on the mounting brackets provided. 
Fasten the brackets securely to the mounting surface and the backside of the heater 
using the nuts and screws supplied. 
Fasten the heater securely on the brackets using the nuts and bolts supplied. 
The brackets can be used to adjust the direction of the heater. Adjust the heater angle 
by loosening the two bolts on the wall mounting bracket. Tighten the bolts again when 
the desired angle is reached. 



 

 

 

 
 

  
 

FIG. A 

Ceiling 

Nin. 1.8m 

Floor 

Wall 

N’lin. 0.5m 

FIG. B 



 

 

 

OPERATION 
• Press the power button to turn the heater on. 
• Press the level button then change the power setting by pressing the arrow buttons. 
• Press the auto button then set the desired temperature by pressing the arrow buttons. 
• Press the timer button then set the sleep timer by pressing the arrow buttons. 
• Press the power button to turn the heater off. 
• You can also use the button on the unit to operate the heater. 
Note: If the heater falls over, it will automatically switch off. 

Replacing the battery 
• Press the battery compartment release button and then slide out the battery tray. 
• Remove the old battery and put the new battery in, making sure that the battery's 
positive side is facing up. Use only a CR2025 battery in this remote control. 

Slide the battery tray back into the remote control until it clicks. 
Note: Do not allow water or liquid to get into the remote control. 

CLEANING AND MAINTENANCE 
• Always disconnect the heater from the electricity supply and allow it to cool before 
attempting to work on it. 

If the heater has collected dust or dirt inside the unit or around the heating element, 
have the unit cleaned by a qualified service agent. Do not operate the heater in this 
condition. 
• The only maintenance required is cleaning of the external surfaces of the heater. 
• Do not use powerful abrasive or solvent cleaning fluids when cleaning the heater as 
they may damage the plastic parts. Use a damp cloth to wipe the outside of the heater. 
• If removed from its mounting position when not in use, store the heater carefully in a 
safe, dry, childproof location. 
• Do not touch the heating element with bare fingers, as residue from your hand could 
affect the life of the lamp. If it is accidentally touched, remove the finger marks with a 
soft cloth moistened with methylated spirit or alcohol. 
• Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this heater. 
• The heater contains no user serviceable parts. Should the product suffer damage or 
breakdown, it must be returned to the manufacturer or its service agent. 

Damaged supply cords to be replaced by the manufacturer, service agent or similarly 
qualified person in order to avoid hazard. 
• After sales service 
• Your product is guaranteed for two years from the date of purchase. 
• Within this period, we undertake to repair this product free of charge provided it has 
been installed and operated in accordance with these instructions. Your rights under 
this guarantee are additional to your statutory rights, which in turn are not affected by 
this guarantee. 

RECYCLING 
For electrical products sold within the European Community. 
At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with 
household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority 
or retailer for recycling advice in your country. 
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ŠIUOS NURODYMUS BŪTINA ĮDĖMIAI PERSKAITYTI, O INSTRUKCIJĄ PASILIKTI ATEIČIAI. 

Negalime prisiimti atsakomybės už žalą dėl šių nurodymų nesilaikymo. 

 
SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI 

Naudojant elektros prietaisus ir norint sumažinti gaisro, elektros šoko ar susižeidimų pavojų, būtina 

laikytis pagrindinių saugos nurodymų: 

 
Prieš pradėdami šildytuvą naudoti ir prieš jį įrengdami, perskaitykite visus nurodymus. 

Šildytuvą įrengti būtina bent 1,8 metro atstumu nuo žemės/grindų. 

Šis šildytuvas skirtas naudoti esant 220-240V AC maitinimui. 

 
Naudokite šį šildytuvą tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Šildytuvą naudodami kitaip, nei 

rekomenduoja gamintojas, galite sukelti gaisrą, elektros šoką ar susižeisti. 

 
Šio prietaiso negalima naudoti asmenims (tame tarpe ir vaikams), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai 

gebėjimai yra nusilpę, kurie turi mažai patirties ar žinių, nebent juos prižiūri ir nurodymus jiems duoda 

už jų saugumą atsakingas asmuo. 

 
Vaikus būtina prižiūrėti, kad su prietaisu jie nežaistų. 

 
Šio šildytuvo apsauga nuo gaisro skirta išvengti tiesioginio priėjimo prie kaitinimo elemento, todėl 

šildytuvą naudojant ji turi būti savo vietoje. Apsauga nuo gaisro nesuteikia visiškos apsaugos mažiems 

vaikams ar kitiems asmenims. 

 
Šis šildytuvas turi būti įžemintas. Junkite jį tik į tinkamai įžemintą maitinimo tinklą. 

Pasirūpinkite, kad naudojimo metu kištukas ir maitinimo tinklas būtų švarūs. 

Norėdami išjungti šildytuvą iš maitinimo tinklo, išjunkite jį ir ištraukite iš maitinimo tinklo suimdami už 

kištuko. Niekada netraukite už laido. Niekada nelieskite kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis. 

Nenaudokite jokių prailginimo laidų. 

 
Reguliariai tikrinkite maitinimo tinklą ir kištuką, ar jie nenusidėvėję ir nepažeisti. Nenaudokite 

šildytuvo, jei jo laidas ar kištukas pažeisti, jei maitinimo lizdas kliba ar jei pastebite kitokių sutrikimų. 

Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar yra pažeistas kokiu nors kitu būdu. 

 
 

Nenaudokite šildytuvo, jei kaitinimo elementai yra skilę ar lūžę. 

 
Šildytuvo negalima laikyti tiesiai po maitinimo lizdu ar žemiau prijungimo dėžės. 

 
Degias medžiagas, pavyzdžiui baldus, pagalves, lovatieses, popierius, drabužius ir užuolaidas, laikykite 

bent 1,5 m atstumus nuo šildytuvo iš visų pusių. Nenaudokite šildytuvo, kur laikomi ar naudojami 

dažai, benzinas, degūs skysčiai ar ypač degios dulkės. 



 

 

 

Jei šis šildytuvas bus naudojamas vonios kambaryje, jį reikia įrengti taip, kad vonioje ar duše esantis 

asmuo negalėtų pasiekti šildytuvo, jo jungiklių ir valdymo mygtukų. Niekada nestatykite šildytuvo 

tokioje vietoje, kur jis gali įkristi į vonią ar kitą vandens talpą. 

 
Būkite ypač atidūs, kai paliekate veikiantį šildytuvą be priežiūros. 

Niekada nenaudokite šildytuvo, kai miegate. 

Niekada neuždenkite šildytuvo. 

Nekiškite jokių daiktų į šildytuvą. 

Niekada nelieskite šildytuvo, kai jis veikia. 

 
Prieš keisdami šildytuvo vietą ar jį reguliuodami, visada išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir leiskite jam 

atvėsti. 

 
ĮŽANGA 

Veito infraraudonųjų spindulių šildytuvai su anglimi šildo greitai ir patogiai, kaip saulė. 

Šie tvirti ir vandeniui atsparūs šildytuvai tinka ir buitinei ir komercinei paskirčiai, tiek viduje, tiek lauke 

naudoti. 

 

 
Modelis Blade mini Blade Blade S 

Itampa (V) 
 

  
 

  
 

  

Galingumas (W) 
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Išmatavimai 
(plotis x aukštis x gylis (mm)) 

 

    
 

    
 

    

Svoris (kg) 
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ĮRENGIMAS 

 
Šį šildytuvą įrengti turi kompetentingas asmuo, pavyzdžiui kvalifikuotas elektrikas. 

 
Prieš įrengdami šildytuvą, būtinai jį išjunkite ir leiskite jam atvėsti. Šį šildytuvą galima įrengti tiek 

vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. 

 
Montuojant ant sienos ar ant lubų, žemiausia šildytuvo dalis turi būti bent 1,8 m atstumu nuo 

žemės/grindų, kad veikiančio šildytuvo nebūtų galima priliesti. 

 
Montuojant horizontalioje padėtyje ar prie lubų, nemontuokite šildytuvo didesniu nei 90° ir mažesniu 

nei 45° kampu, kaip parodyta A ir B paveikslėliuose. 

 
Maitinimo laidas turi būti žemiausios šildytuvo vietos krašte, kai jis yra įrengtas kampu ar vertikalioje 

padėtyje. 

 
Maitinimo laidą reikia laikyti toliau nuo šildytuvo korpuso, nes veikiant jis įkaista. 

Nemontuokite šildytuvo ant degaus paviršiaus. 

Montuodami šildytuvą, laikykitės minimalių saugių atstumų nuo šildytuvo korpuso ir degių paviršių. 

Šildytuvas turi būti įrengtas bent 0,5 m nuo lubų ir gretimų sienų. 

 
Jei šildytuvas bus naudojamas lauke, rekomenduojame jį jungti į vandeniui atsparų kištukinį lizdą. 

Prieš gręždami įsitikinkite, kad toje vietoje, kur bus įrengtas šildytuvas nėra laidų ar vamzdžių. 

Šildytuvą reikia montuoti ant kartu pristatytų laikiklių. 

 
Pateiktais varžtais ir veržlėmis prie montavimo paviršiaus tvirtai pritvirtinkite šildytuvo laikiklius ir 

galinę šildytuvo pusę. 

 
Tada pateiktais varžtais ir veržlėmis pritvirtinkite šildytuvą ant laikiklių. 

 
Laikiklius galima naudoti šildytuvo krypčiai reguliuoti. Atlaisvinę du laikiklio varžtus nuo sienos galite 

reguliuoti šildytuvo kampą. Kai sureguliuojate kampą, varžtus prisukite atgal. 



 

 

 

 
 

Lubos 

 Siena  

Pav. A Grindys  

Lubos  

 

Grindys  Pav. B 



 

 

 

VEIKIMAS 

• Paspauskite maitinimo mygtuką, jei norite šildytuvą įjungti (1). 

• Paspaudę lygio mygtuką (4), galite keisti galingumo nustatymus mygtukais su rodyklėmis (2). 

• Paspaudę automatinio veikimo mygtuką (3), galite nustatyti norimą temperatūrą mygtukais su 

Rodyklėmis (2). 

• Paspaudę laikmačio mygtuką (5), galite nustatyti miego laiką mygtukais su rodyklėmis (2). 

• Paspauskite maitinimo mygtuką, jei norite šildytuvą išjungti (1). 

• Taip pat galite naudoti ant prietaiso esantį mygtuką ir juo valdyti šildytuvą. 

Pastaba: jei šildytuvas apvirsta, jis išsijungia automatiškai. 

 
Baterijos keitimas 

• Paspauskite baterijų skyrelio atidarymo mygtuką ir išstumkite baterijos dėklą. 

• Išimkite seną bateriją ir įdėkite naują; teigiama baterijos pusė turi būti nukreipta į viršų. 

Nuotoliniam valdymui naudokite tik CR2025 bateriją. 

• Įstumkite baterijos dėklą atgal, kol jis užsifiksuoja. 

Pastaba: stebėkite, kad ant šio nuotolinio valdymo pultelio nepatektų jokio skysčio. 

 
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

• Prieš atlikdami kokius nors darbus su šildytuvu, visada išjunkite šildytuvą iš maitinimo tinklo ir 

leiskite jam atvėsti. 

• Jei į šildytuvo vidų, aplink kaitinimo elementą prisirinko dulkių ar purvo, prietaisą išvalyti turėtų 

kvalifikuotas paslaugų teikėjas. Tokios būklės prietaiso nenaudokite. 

• Vienintelė prietaisui reikalinga priežiūra yra jo išorės valymas. 

• Nenaudokite aštrių valymo priemonių ar tirpiklių prietaisui valyti, nes galite pažeisti plastikines 

prietaiso dalis. Valydami prietaiso išorę, naudokite drėgną audeklą. 

• Kai ruošiatės prietaiso nenaudoti, nuimkite jį nuo montavimo vietos ir laikykite jį saugioje, sausoje, 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

• Nelieskite kaitinimo elementų nuogomis rankomis, nes likučiai nuo jūsų rankų gali turėti poveikio 

lempai. Jei atsitiktinai ją palietėte, nuvalykite pirštų antspaudus drėgnu minkštu audeklu suvilgytu 

metilo spiritu ar alkoholiu. 

• Nebandykite taisyti šio šildytuvo ar reguliuoti kokių nors elektros ar mechaninių jo funkcijų patys. 

• Šildytuvo viduje nėra jokių aptarnaujamų dalių. Taigi jei prietaisas pažeistas ar sugedęs, pristatykite jį 



 

 

gamintojui ar jo paslaugų teikėjui. 

• Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą laidą keisti gali tik gamintojas, jo paslaugų teikėjas ar tinkamai 

kvalifikuotas asmuo. 

• Popardaviminis aptarnavimas: 

• gaminiui suteikiama dvejų metų garantija nuo jo pirkimo dienos; 

• garantiniu laikotarpiu įsipareigojame sutaisyti gaminį, jei jis buvo įrengtas ir naudotas laikantis čia 

pateiktų nurodymų. Ši garantija neturi įtakos jūsų papildomoms statutinėms teisėms. 

PERDIRBIMAS 
Taikoma elektros gaminiams, parduodamiems Europos Bendrijoje. 

Naudojimo laikotarpio pabaigoje elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei 

įmanoma, atiduokite gaminį perdirbti. Pasikonsultuokite su vietine institucija ar pardavėju dėl 

perdibimo galimybių jūsų šalyje. 

 
 
 



 

 

 

INSTALL / ĮRENGIMAS / MONTAVIMAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Install the two L connection Install the other two L Place and secure the heater 

to the wall with the L 

connection parts by using 

the special screws supplied. 

parts to the back side of the connection parts to the wall 

heater with the screws with the screws and wall 

supplied by keeping a plugs supplied by keeping 

suitable distance between the same distance between 

them. them. 

Primontuokite dvi L jungimo Primontuokite dvi L jungimo Naudodami specialius 

varžtus, L jungimo dalimis 

pritvirtinkite šildytuvą prie 

sienos. 

dalis prie galinės šildytuvo dalis prie sienos pateiktais 

pusės pateiktais varžtais, varžtais ir sieniniais kaiščiais, 

išlaikydami tinkamą atstumą išlaikydami tinkamą atstumą 

tarp jų. tarp jų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


