
MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 
 
 
 

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS 
ATSPARUS LIETUI 

 
VARMA 400 IPX5 

 
-1500W (kod. V400/15X5)  
-2000W (kod. V400/20X5) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



ĮSPĖJIMAS 
 

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAME LANKSTINUKE PATEIKTAS INSTRUKCIJAS. 
„STAR PROGETTI“ NEGALI PRISIIMTI JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ TURTO SUGADINIMĄ ARBA ASMENS 
SUŽALOJIMĄ, KAI NESILAIKOMA ŠIAME LANKSTINUKE PATEIKTŲ INSTRUKCIJŲ. JEIGU VADOVAUSITĖS 
ŠIOMIS INSTRUKCIJOMIS, GAMINYS BUS ELEKTRIŠKAI IR MECHANIŠKAI PATIKIMAS BEI ILGAI TARNAUS. 
LAIKYKITE ŠĮ INSTRUKCIJŲ LANKSTINUKĄ SAUGIOJE VIETOJE. 

 

Svarbi informacija apie ekologišką atliekų šalinimą. KAI KURIOSE ES ŠALYSE ŠIAM GAMINIUI NETAIKOMI 
VIETINIAI ITALIJOS ĮSTATYMAI, PRIPAŽĮSTANTYS RAEE DIREKTYVĄ, TODĖL EKSPLOATAVIMO PABAIGOJE 
MEDŽIAGAS RŪŠIUOTI NĖRA PRIVALOMA. Šis gaminys atitinka direktyvą ED2002/96/EB. Ant prietaiso 
pavaizduotas užbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad gaminį reikia apdoroti atskirai nuo buitinių 
atliekų, o baigus eksploatuoti būtina nuvežti į elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo centrą 
arba įsigyjant naują tokį patį prietaisą grąžinti pardavėjui. Už gaminio pristatymą į reikiamą atliekų 
surinkimo centrą jo eksploatavimo pabaigoje atsako naudotojas ir jam taikomos galiojančių su atliekomis 
susijusių teisės aktų numatytos nuobaudos. Tinkamai surūšiavę ir surinkę prietaiso atliekas bei toliau 
perdavę jas tinkamai perdirbti, tinkamai šias atliekas apdorodami ir ekologiškai šalindami, padėsite 
išvengti galimo žalingo poveikio aplinkai ir sveikatai bei skatinsite gaminį sudarančių medžiagų 
perdirbimą. Dėl išsamesnės informacijos apie galimas atliekų surinkimo sistemas kreipkitės į vietinę 
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.  Gamintojai ir importuotojai prisiima 
atsakomybę už perdirbimą, apdorojimą ir ekologišką šalinimą arba tiesiogiai, arba dalyvaudami atliekų 
surinkimo sistemoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 



VARMA 400 IPX5 (kod. V400/15X5-V400/20X5)    
Elektrinis infraraudonųjų spindulių šildytuvas 

 
MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 
VARMA 400 IPX5 yra ypatingai universalus spinduliuojantis šildytuvas, kuris gali būti 
naudojamas įvairiose situacijoje ir sukuria reikiamą šilumos išeigą Jūsų versle. Jis sukuria šilumą 
iš karto, vartoja mažai elektros energijos ir būdamas labai kompaktiškas, tuo pačiu sugeba 
apšildyti dideles zonas. VARMA 400 IPX5 yra sukurtas ir pagamintas laikantis aukščiausių 
technikos standartų ir buvo surinktas naudojant aukštos kokybės komponentus, atitinkančius 
saugumo standartus.  
 
ĮSPĖJIMAI !! 

 Junkite VARMA 400 IPX5 į vienos fazės 220-240V elektros tinklą (priklausomai nuo 
šalies, kurioje naudojamas prietaisas). 

 VARMA 400 IPX5 turi būti įžemintas. 
 Patikrinkite ar elektros maitinimas yra tinkamas montuojamai apkrovai. 
 Visada tvirtinkite prietaisą horizontalioje pozicijoje. 
 Lieskite tik galinius gaubtus. Jei netyčia ranka palietėte lempos paviršių, nedelsdami 

nuvalykite jį su alkoholiu sudrėkintu skudurėliu. 
 Kontaktas su rankomis pažeidžia lempas; šiuo atveju garantinis aptarnavimas 

netaikomas.  
 Neuždenkite ir neužblokuokite šildytuvo naudojimo metu. 
 Elektros laidą gali pakeisti tik gamintojas, techninio aptarnavimo centras arba 

patyrę technikai. Naudokite tik T180 tipo laidus. 
 Įspėjimas: jei VARMA 400 IPX5 tvirtinamas netoli užuolaidų, įsitikinkite, kad jie 

negalės netyčia sukontaktuoti.  
 
 
1. TECHNINIAI DUOMENYS 
Galia: 1500W-2000W 
IPX5 – infraraudonųjų spindulių šildytuvas yra atsparus lietui. 220-240 V, 50/60Hz, 1 klasė 
 
2. KOMPLEKTACIJA 
Komplete yra elektros kabelis ir reguliuojamas sieninis laikiklis 
 
3. VARMA 400 IPX5 MONTAVIMAS 
Tvirtinkite šildytuvą ant sienos mažiausiai 32 cm atstumu nuo lubų ir 100cm atstumu nuo 
šoninių sienų (žr. montavimo pavyzdžius). Aukštis, kuriame tvirtinami šildytuvai, paprastai kinta 



nuo 2,5 m iki 2,8 m. Tvirtinimas prie sienos (žiūrėti 1 pav.) yra idealus sprendimas siekiant 
geriausių rezultatų šilumos išeigos atžvilgiu, kuomet šildytuvas yra palenktas 45o kampu ir 
pritvirtintas tobulai horizontalioje padėtyje. Įrenginio negalima tvirtinti po elektros lizdu.  
Šildytuvo montavimui prie lubų naudokite tik specialų lubinį tvirtinimo elementą (kod. 109). 
Taip šildytuvą sumontuosite teisingai, išlaikydami 45o kampą (žiūrėti 2 pav.). 
 
4. KAIP PARINKTI VIETĄ VARMA 400 IPX5 
1. Nukreipkite VARMA 400 IPX5 reflektorių reikiama kryptimi tvirtindami prie sienos. 

Įprastas kampas yra 45o nuo horizontalios plokštumos. 
2. Niekada netvirtinkite VARMA 400 IPX5 ant degių paviršių arba prieš juos.  
3. VARMA 400 IPX5 turi būti tvirtinamas paliekant ne mažiau kaip 2.0 metrų tuščią erdvę nuo 

tokių objektų kaip kartonas, tekstilė bei langai. Jei prietaisas naudojamas dirbtuvėse ir 
garažuose, kur laikomi degūs dažai arba degalai, VARMA 400 IPX5 privalo būti tvirtinamas 
daugiau nei 4.0 metrų atstumu nuo pavojaus šaltinio. 

4. Rekomenduojame šildytuvų nenaudoti nevėdinamose ir dulkėtose aplinkose, kad būtų 
išvengta žalos lempoms. 

5. Jei šildytuvą montuosite vonios patalpoje, visada išlaikykite reikiamą atstumą nuo dušo 
kabinos ar vonios (pagal CEE-CEI). Vartotojas neturi turėti galimybės paliesti šildytuvo 
būdamas vonioje ar duše. 

 
5. LEMPOS PRIEŽIŪRA IR PAKEITIMAS 
Siekdami išlaikyti VARMA 400 IPX5 šildymo našumą, kartas nuo karto nuvalykite dulkes nuo 
reflektoriaus bei nuvalykite lempas naudodami švarų šepetėlį arba suspaustą orą.  
 
Įspėjimas! Lempos pakeitimas į garantinį aptarnavimą neįeina. Tai turėtų atlikti 
kvalifikuotas elektrikas ar serviso tarnyba. Kad lempa būtų teisingai pakeista, prašome 
vadovautis žemiaus esančiomis instrukcijomis. 
Norėdami pakeisti lempą: 

1. Išjunkite šildytuvą iš elektros tinklo lizdo. 
2. Atsukite ir išimkite rėmą prilaikančius varžtus. 
3. Nuimkite rėmą. 
4. Nuimkite reflektorių. 
5. Išimkite lempą patraukdami fiksatorių ir ištraukdami ją. 
6. Atitraukite 2 silikoninius antgalius apie 2-3 cm. 
7. Atjunkite lempos laidus nuo jungčių. 
8. Įdėkite naują lempą, iš naujo prijunkite laidus, atgal užtraukite silikoninius antgalius ir 

įstatykite lempą į fiksatorių, stengdamiesi nepaliesti lempos plikomis rankomis. 
9. Uždėkite atgal reflektorių, rėmą ir užsukite varžtus. 

 



Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ir gedimus, kuriuos sukelia aukščiau išdėstytų 
instrukcijų nesilaikymas. 

 
SCHEMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMPA 

 

      
LEMPOS LAIDAI 

 
REFLEKTORIAUS 
ĮŽEMINIMO JUNGTIS 

 
MAITINIMO LAIDAS 

 
ĮŽEMINIMO JUNGTIS 



1 pav. Montavimas prie sienos – minimalūs atstumai 
 VISADA TVIRTINKITE 

VARMA 400 IPX5 HORIZONTALIAI, KAIP PARODYTA PAVEIKSLE 
 
 

 
 

 
 
 

Reguliuojamas sieninis tvirtinimo laikiklis 



2 pav. Montavimas prie lubų - minimalūs atstumai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubinis tvirtinimo elementas (kod. 109) 



VARMA 400 IPX5 1500/2000 W 
 

GARANTINIS TALONAS 
 
 Lempos pakeitimas ir taisymas neįeina į garantinį aptarnavimą. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vartotojas privalo užpildyti garantinį taloną, kad šis būtų galiojantis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĮRENGINIO SERIJINIS NUMERIS: 

PIRKIMO DATA: 

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS: 

PARDAVĖJAS: 



GARANTINIS APTARNAVIMAS  
 
Sveikiname įsigijus Varma Infrared IRK šildytuvą. Jam taikoma 2 metų garantija nuo pirkimo 
dienos: pasibaigus šiam periodui, garantinis aptarnavimas nebetaikomas. Sąskaita, kvitas arba 
pirkimo susitarimas parodo garantinio aptarnavimo laikotarpio trukmę. Garantuojami pakeitimai 
ir remontai gedimų, kuriuos sukelia nekokybiškos medžiagos arba gamykliniai defektai. 
Garantinis aptarnavimas netaikomas nusidėvinčioms įrenginio dalims (žr. lempa ir t.t.). Į 
garantinį aptarnavimą neįeina lempos pakeitimas. Garantinis aptarnavimas nutraukiamas, 
jeigu prietaisas buvo išardytas arba remontuotas neįgaliotų asmenų, buvo neprižiūrimas, arba 
pažeistas transportavimo ar naudojimo metu, taip pat – ir nesilaikant naudojimo instrukcijų, 
neįgaliotiems asmenims atliekant priežiūros darbus, neteisingai tvirtinant įrenginį, nesilaikant 
galiojančių įstatymų. Įrenginys nėra keičiamas. Garantinio aptarnavimo metu remontai atliekami 
nemokamai, pristačius juos į STAR PROGETTI gamyklą arba vienam iš įgaliotų distributorių. 
Visus transporto kaštus apmoka vartotojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


