
VARMA INFRARED IRK WR 65 
                                                 1500 W 

ATSPARUS ORO SĄLYGOMS IP 65

 NUO LIETAUS APSAUGOTAS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ
ŠILDYTUVAS

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA



VARMA INFRARED IRK    WR 65 
ATSPARUS ORO SĄLYGOMS IP 65

VISIŠKAI APSAUGOTAS NUO LIETAUS POVEIKIO
INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS

WR 65 yra ypatingai universalus infraraudonųjų spindulių šildytuvas.
Jis gali būti naudojamas įvairiose situacijoje  ir yra labai naudingas teikiant šilumą skirtingiems
Jūsų darbams. Jis  sukuria šilumą iš karto, vartoja labai mažai elektros energijos,  užima mažai
vietos, nors sugeba apšildyti dideles zonas. 

WR 65 yra sukurtas ir  pagamintas naudojant  geriausios kokybės komponentus, atsižvelgiant  į
galiojančias teisines taisykles ir yra sertifikuotas dėl naudojimo saugumo. 

ĮSPĖJIMAS:
Prietaiso saugumas užtikrinamas tik teisingai jį naudojant, laikantis šioje instrukcijoje išdėstytų
nurodymų.  Todėl  instrukcijas  būtina  saugoti,  kad  prireikus  jomis  galima  būtų  pasinaudoti
ateityje. Prieš montuodami prietaisą ir/ arba keisdami lempą, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo
lizdo.

Klasė I                      IP-65
GALINGUMAS        1500W       220-240V       50/60Hz

KONSTRUKCIJA:  plieninis  korpusas  aliuminio  lydinyje,  nulakuotas  epoksido  milteliais.
Parabolinis  reflektorius  pagamintas  iš  lakuoto ypatingai  gryno  aliuminio,  oksiduoto anodiniu
būdu. Elektros laidas – 3 metrų. Sieninis laikiklis. Svoris – 4 Kg.

IP65 = Infraraudonųjų spindulių šildytuvas apsaugotas nuo lietaus poveikio

Models Lempa Minimalus atstumas
WR 65 1500 W 1,5 m

 Reguliavimo varžtų sukimo momento nustatymas ≥ 8 Nm.
 Prietaisas turi būti montuojamas ant nedegaus paviršiaus.
 Jis tinka montavimui didesniame nei 2.5 metrų aukštyje.
 Minimalus atstumas nuo šildytuvo iki paviršiaus, kurį reikia apšildyti turi būti mažiausiai

1.5 metro. 
 Prietaisas turi būti tvirtinamas už įprastinio prieinamumo ribos.



 Prietaiso negalima tvirtinti po elektros tinklo lizdu.
 Prietaisas visuomet turi būti tvirtinamas tobulai horizontalioje padėtyje.
 Prietaisas tinka naudojimui patalpų viduje ir lauke.

CE simbolis parodo, kad prietaisas buvo sukurtas laikant Europos Bendrijos direktyvų, susijusių
su žema įtampa ir elektromagnetiniu suderinamumu apšvietimo prietaisams. 

SVARBU
 Gaubtas ir lempa visuomet  turi būti švarūs,  siekiant  užtikrinti  pastovų šildytuvo

našumą.  Valymui  naudokite  tik  denatūruotą  alkoholį  ir  švarų  skudurėlį.  Kiti
produktai gali pažeisti šildytuvą.

 Niekada nenaudokite prailginimo laido su šiuo prietaisu.
 Dėmesio: jeigu tvirtinate WR 65 šalia uždangų, įsitikinkite, kad šildytuvas negalės

su jomis sukontaktuoti.
 Junkite WR 65 tik į 220-240 Voltų vienos fazės elektros tinklo lizdą (priklausomai nuo

šalies).
 WR 65 visada privalo būti įžemintas.
 Svarbu užtikrinti, kad elektros maitinimas yra tinkamo pajėgumo atsižvelgiant į elektrinę

apkrovą, reikalingą tvirtinant prietaisą.
 Šildytuvas visą laiką privalo likti horizontalioje padėtyje.
 Lempa gali būti pažeista palietus ją plikomis rankomis, tokiu atveju jos pakeitimas

neįeina garantinį aptarnavimą.
 Neuždenkite ir neužblokuokite šildytuvo naudojimo metu.
 Elektros laidą pakeisti gali tik gamintojas, įgaliotas popardaviminio  aptarnavimo centras

arba kvalifikuotas elektrikas.

WR 65 MONTAVIMAS
Tvirtinkite šildytuvą ant sienos mažiausiai 20 cm atstumu nuo lubų (žr. schemą). 
Tvirtinimo aukštis kinta nuo 2.5 m iki daugiausiai 3.5 m. 
Idealus  sprendimas  yra tvirtinimas  prie  sienos,  kuomet  šildytuvas yra palenktas 45o kampu ir
pritvirtintas tobulai horizontalioje padėtyje. 
Įrenginio negalima tvirtinti po elektros lizdu. 

WR 65 VIETOS PARINKIMAS
Nukreipkite WR 65 reflektorių reikiama kryptimi  tvirtindami prie  sienos.  Įprastas kampas yra
45o nuo horizontalios plokštumos. Niekada netvirtinkite WR 65 ant degių paviršių. WR 65 turi
būti tvirtinamas paliekant ne mažiau kaip 2.0 metrų tuščią erdvę nuo tokių objektų kaip kartonas,



medžiagos  bei  langai,  taip  pat  ir  stiklinės  sienos.  Jei  prietaisas  naudojamas  dirbtuvėse  ir
garažuose, kur laikomi degūs dažai arba degalai, WR 65 privalo būti tvirtinamas daugiau nei 4.0
metrų atstumu nuo pavojaus šaltinio.
Rekomenduojame šildytuvų nenaudoti ypatingai dulkėtose ir uždarose aplinkose, kad būtų
išvengta žalos lempoms.

Lempos pakeitimo INSTRUKCIJOS:
1. Atsukite du varžtus, kurie prilaiko rėmą.
2. Nuimkite du galinius šonus ir gaubtą nuo korpuso.
3. Išimkite lempą iš laikiklio/spyruoklės.
4. Patraukite dvi silikonines poveržles apie 2-3 cm atgal per laidą 
5. Ištraukite du lempos kištukus, prijungtus prie lizdo arba atsukite gnybto, kuris sujungia

lempos kaiščius ir laidą, varžtus.
6. Įdėkite  naują  lempą  į  kištukus  ir  pritvirtinkite  atgal  silikonines  poveržles  ant  dviejų

galinių  šonų arba įkiškite naujos lempos kaištį ir  laidą į gnybtą; prisukite du varžtus. Iš
naujo pritvirtinkite silikonines poveržles, kad jos uždengtų sujungimus.

7. Uždėkite atgal gaubtą ir du galinius šonus, kaip buvo pritvirinta prieš tai.
8. Uždėkite atgal rėmelį ir priveržkite jį.

Jei reikia, susisiekite su mūsų techniniu centru.



SCHEMA  WR 65   - IP 65

 WR  65  VISADA  TURI  BŪTI  TVIRTINAMAS  TOBULAI  HORIZONTALIOJE
PADĖTYJE, KAIP PARODYTA PAVEIKSLE



Gamintojas nėra atsakingas už žalą arba gedimus, kuriuos sukelia šios instrukcijos
nesilaikymas.

  Galinio laikiklio schema



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.).
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 VARMA TEC
gamyklą arba vienam iš įgaliotų distributorių. Visus transporto kaštus apmoka vartotojas.

 LEMPOS PAKEITIMAS NEĮEINA Į GARANTINĮ APTARNAVIMĄ. 



GARANTINIS TALONAS

Vartotojas privalo užpildyti garantinį taloną, kad šis būtų galiojantis.

ĮRENGINIO SERIJINIS NUMERIS:

PIRKIMO DATA:

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS:

PARDAVĖJAS:


