
 1 

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas DX-20 
 

Ačiū, kad pirkote infraraudonųjų spindulių šildytuvą. Šis prietaisas pagerins Jūsų gyvenimo kokybę. 

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai paverčia elektros energiją šilumine, specialaus šildymo elemento 

pagalba. Šiluminė energija šilumos spinduliais pereina į paviršius, daiktus ir žmones, į kuriuos yra 

nukreipti šildytuvo spinduliai. 

Infraraudonasis spinduliavimas yra mažiau sugeriamas oru, nei daiktais, todėl šilumos nuostoliai yra 

mažesni nei naudojant įprastas šildymo sistemas. Be to, infraraudonųjų spindulių šildymas skiriasi nuo 

įprasto konvekcinio ir tuo, kad nesumažina deguonies kiekio ore ir neišsausina oro, todėl jie nekelia 

galvos skausmo, pervargimo jausmo. 

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas sušildys butą, sodo namelį, biurą, pramonines patalpas, garažą, 

atviras zonas lauke ir bet kurią kitą vietą, kur reikalingas šildymas. 

Tam, kad pasiekti maksimalų efektyvumą būtinai perskaitykite vartotojo instrukciją. 

Svarbūs saugos reikalavimai 
 

• Įsitikinkite, kad įtampa nurodyta ant infraraudonųjų spindulių šildytuvo atitinka jūsų tinklo įtampą. 

Gedimai atsiradę dėl naudojimo prie neteisingos įtampos nėra laikomi garantiniais. 

• Visus darbus, susijusius su prietaiso instaliacija, patikėkite tik kvalifikuotam specialistui. 

• Nenaudokite prailgintuvų, kurie gali neužtikrinti pakankamo srovės stiprumo. 

• Prijungimo kabelis priklausomai nuo galios turi būti naudojamas:  iki 2000W – 3x1mm2, prietaisai 

nuo 2200W iki 3000W 3x1.5mm2. 

• Naudojant iki 2000W prietaisus saugiklis turi buti ne mažesnis nei 10A, nuo 2200 iki 3000W  

saugiklis turi buti ne mažesnis nei 16A. 

• Nejunkite šildytuvo tuo pačiu laidu kartu su kitais elektriniais prietaisais. 

• Įžeminimas turi būti ne šildymo plote ir ne ant įkaitusio paviršiaus. 

• Niekada nepalikite maitinimo kabelio ant arba arti karštos prietaiso pusės. 

• Prietaisas turi įžemintą kabelį, kurį reikia jungti į lizdą turintį įžeminimą. 

• Elektrinis maitinimo kabelis neturi būti persuktas, perspaustas per stipriai įtemptas nei vienoje 

vietoje. 

• Patikrinkite šildymo elementą ar jis nesudužęs, nesulaužytas, neturi deformacijų. 

• Jei laidas pažeistas nenaudokite prietaiso. Neardykite prietaiso.  

• Nenaudokite neoriginalių detalių. 

• Prietaisą išjunkite tik imdami už kištuko, niekada neišjunkite prietaiso traukdami už laido. 

• Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams, sutrikusios psichikos, orientacijos, protinę negalią turintiems 

asmenims. Užtikrinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu. 

• Nenaudokite patalpose, kuriose yra degių skysčių, garų ir kitų chemikalų. 

• Nenaudokite pritaiso objektų džiovinimui, ir kitoms reikmės, kurioms šis prietaisas nėra skirtas. 

• Niekuomet netvirtinkite pritaiso ant degių paviršių (medis, kartonas ir t.t.). 

• Neuždenkite prietaiso ar nenaudokite jo drabužių rankšluosčių ir pan. džiovinimui.  

• Niekuomet nekiškite pirštų ir kitų daiktų už apsauginių grotelių. Nenaudokite šildymo elemento 

daiktų uždegimui (cigarečių, popierių ir t.t.). 

• Visuomet atjunkite prietaisą nuo tinklo, jei ilgą laiką nesinaudojate arba perstatote į kitą vietą. Taip 

pat atjunkite nuo tinklo valydami prietaisą. 

• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. 

 

        

 

 

 

Techninės charakteristikos 
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1. Metalinis korpusas 

2. Plastikinės šoninės dalys 

3. Metalinis šoninis profilis 

4. Šildymo elementas 

5. Reflektorius 

6. Virvelė šildytuvo galingumui reguliuoti 

7. Korpuso laikiklis. 

8. Energijos tiekimo kabelis. 

9. Grotelės. 

 
  Galingumas Įtampa Išmatavimai Svoris Šildomas plotas 

Modelis W V mm Kg 
Uždara  
patalpa 

(m2) 

Atvira  
erdvė (m2) 

DX-20 2000 
220-240 

(50-60 Hz) 
700 x 210 x 

100 
2,2 25 15 

 

 

Infraraudonųjų spindulių šildytuvo montavimas 
 

Įspėjimas: prietaisą montuokite tik horizontalioje padėtyje, maksimalus nuokrypis ±5°. Esant didesniam 

nuokrypiui, arba vertikaliai padėčiai kaitinimo spiralė sugadinama per trumpą laiką. 

Įspėjimas: prietaisą tvirtinkite ant tvirtų paviršių, tokių kaip akmuo ar metalas. Niekuomet netvirtinkite 

ant degių paviršių. 

Tvirtinimo prie sienos detales rasite dėžėje. Montavimo schema pateikta žemiau. 
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• Nustatykite šildytuvo kampą tarp 0° ir 35°,modeliui priklausomai nuo patalpos, ir priveržkite su M8 

veržle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieš įjungdami šildytuvą įsitikinkite, kad jis tinkamai pritvirtintas ir nukreiptas. 

 

Perspėjimas 

• Tarp prietaiso ir žemės minimaliai turi būti 180 cm. 

• Tarp prietaiso ir lubų minimaliai turi būti 35 cm. 

• Tarp prietaiso ir sienos kampo minimaliai turi būti 15 cm, 100 cm iki degių daiktų, tokių kaip 

užuolaidos ir pan. 

• Tarp prietaiso ir baldų arba žmonių minimaliai turi būti 100 cm. 

• Tarp prietaiso ir medienos, drabužių ir panašių daiktų minimaliai turi būti 100 cm atstumas. 

 

Kadangi infraraudonųjų spindulių šildytuvas yra atsparus vandeniui jį galima naudoti vonios kambaryje ir 

lauke laikantis saugumo taisyklių: 

• Minimaliai turi būti 60cm. tarp prietaiso ir vonios, dušo kabinos ar kitų higienai skirtų prietaisų. 100 

cm atstumas yra rekomenduojamas norint užtikrinti didesnį saugumą. 

• Lauke prietaisas turėtų būti montuojamas po stogeliu taip, kad būtų apsaugotas nuo stiprių liūčių. 

 

Įspėjimas: niekada nenaudokite šildytuvo neprimontavę prie sienos vonios, dušo, baseino ir panašiose 

patalpose. 
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Tvirtinimas ant teleskopinės kojos 
 

• Jūs galite naudoti šildytuvą ant teleskopinio stovo, kurį galima 

įsigyti atskirai.  

• Pasinaudodami teleskopiniu stovu šildytuvą galite naudoti 

skirtinguose aukščiuose. 

• Tvirtinimo prie stovo instrukcija pateikiama kartu su stovu. 

 

 

 

Tvirtinimo nurodymai 
 

DĖMESIO! BŪTINA ŠILDYTUVĄ TVIRTINTI HORIZONTALIOJE POZICIJOJE. Niekuomet 

netvirtinkite šildytuvo vertikaliai arba pasvirusio nuo horizontalios padėties. 

 
 

Minimalus saugus atstumas nuo sienų: 

 
 

 

 

 

 

 

Nukreipkite šildytuvą teisingu kampu.  
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Svarbu: Norint gauti maksimalų rezultatą, svarbu išlaikyti teisingą šildytuvo tvirtinimo kampą. 

• Kadangi šildytuvas šildo paviršius, ant kurių krenta jo skleidžiama šviesa, nerekomenduojame 

tvirtinti šildytuvo prie langų nes spinduliai išeis per langus. 

 

Šildytuvo naudojimas 

• Rozetė į kurią bus jungiamas šildytuvas neturi būti sugadinta, ir įtampa turi atitikti nurodytą ant 

šildytuvo. 

• Pritvirtinkite šildytuvą optimalioje vietoje, laikydamiesi tvirtinimo taisyklių. 

• Keiskite šildymo intensyvumą timptelėdami už virvelės. 

• Timptelėdami už virvelės du kartus įjungsite maksimalią šildytuvo galią, norėdami apšildyti šaltus 

kambarius. Prietaisas veiks pastoviai. 

• Kuomet kambarys išils iki norimos temperatūros, timptelėkite už virvelės, norėdami išjungti 

šildytuvą. 

• Žinokite, kad kambarys apšildomas infraraudonųjų spindulių šildytuvu įšyla greičiau, todėl toks 

šildymo būdas yra ekonomiškesnis. 

 

Valymas ir priežiūra 

• Norint infraraudonųjų spindulių šildytuvu efektyviai naudotis ilgą laiką  yra svarbu reguliariai valyti 

ir prižiūrėti pritaisą. 

• Prieš valant šildytuvą visuomet išjunkite iš tinklo ir palikite atvėsti. 

• Nuvalykite išorinę šildytuvo dalį drėgnu skudurėliu. Nenaudokite valiklių, kurie gali pakenkti įtaiso 

paviršiui. 

• Jūs galite valyti reflektorių ir kaitinimo elementą sauso ir švaraus oro srove. 

 

Svarbu: garantija netaikoma jei prietaisas nebuvo teisingai prižiūrimas ir valomas. 
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• Neturi būti dulkių ir purvo aplinkoje. 

• Sugadintas reflektorius dėl neteisingo valymo. 

• Neteisingas surinkimas ir neteisingas išmontavimas. 

• Buvo jungimas su sugadintu šildymo elementu, korpusu ar įtampos kabeliu. 

 

Teisingai prižiūrimas produktas gali veikti iki 10 metų ir ilgiau. 

 

Suteikiama garantija – dveji metai nuo pirkimo datos. 

LIETUVOJE PARDUODAMŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ GARANTINĖS 

PRIEŽIUROS TAISYKLĖS 
1. UAB ” RUBISOLIS” teikia techninę priežiūrą, garantuojančią tinkamą prietaisų veikimą. 

2. Dėl gamykloje padaryto defekto ar garantinės priežiūros metu atsiradusių gedimų UAB “RUBISOLIS” 

užtikrina nemokamą remontą ir detalių keitimą, jei prietaisas buvo tinkamai eksploatuojamas. 

3. Į garantinę priežiūrą neįeina: 

_ Gedimai dėl stichinių nelaimių, gaisrų, naudotojo neatsargumo ir netinkamo eksploatavimo; 

_ Gedimai dėl netinkamo ir neteisėto įrengimo (įtampa, blogas montavimas, surinkimas); 

_ Elektros tinklo sutrikimai; 

_ Cheminių medžiagų naudojimas; 

_ Prietaiso spalvos pakitimai (pageltimai, užsiteršimas ir pan.) ir rūdijimas; 

_ Pažeidimai, padaryti eksploatuojant (valymo metu atsiradę įbrėžimai ar kiti mechaninio 

pažeidimo padaryti defektai); 

_ Defektai, atsiradę transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas. 

4. Garantinė priežiūra gali būti nutraukta anksčiau laiko, jeigu: 

_ Aptarnavo neįgaliotas technikos priežiūros punktas; 

_ Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį; 

_ Prietaisas buvo eksploatuojamas netinkamoje aplinkoje, pvz. labai dulkėtoje, purvinoje; 

_ Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas; 

5. Garantinis talonas negalioja, kai: 

_ Prie garantinio talono nėra kasos čekio (originalo); 

_ Garantinis talonas neteisingai, neaiškiai užpildytas; 

_ Neįskaitoma informacija; 

_ Garantiniame talone yra braukymų ir taisymų; 

_ Trūksta antspaudo, išdavimo iš sandėlio datos ar pardavėjo parašo; 

6. Garantinė priežiūra nesuteikiama filtrams, apsaugos įrangai (temperatūros reguliatoriams, 

hidroapsaugos prietaisams), periodiškai keičiamiems prietaisams (lemputės, saugikliai, 

difuzoriai, degikliai, dujų sensoriai ir kt.), dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės ir popieriaus, 

judančioms dalims iš plastmasės (rankenėlėms). 

7. Garantija netaikoma, jei prekės tipas ar numeris pakeistas, panaikintas, perkeltas arba 

neįskaitomas. 

8. Defektai ar pažeidimai dėl Gamintojo kaltės, aptikti garantinės priežiūros metu, šalinami 

nemokamai autorizuotos paslaugų įmonės, nurodytos garantiniame talone. 

9. Prietaisas keičiamas, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant, negalima pašalinti per 3 

kartus. 

10. Technikos punkto darbuotojas turi garantiniame talone pažymėti apie atliktą remontą.(“Remontas” – 

tai specialus darbas, reikalingas defektui pašalinti garantinės priežiūros metu nepriklausomai nuo pakeistų 

dalių per vieną remontą skaičiaus). Remontas tai nėra darbai susiję su instaliacija, prietaiso konservacija 

arba mechaniniais elektriniais ir hidrauliniais sujungimais-prijungimais ir pataisymais. 

11. Elektros prietaisai yra skirti naudoti išimtinai namų ūkio sąlygomis. 

12. UAB “RUBISOLIS” neatsako dėl avarijų, įvykusių dėl nežinojimo ar nesilaikant priežiūros 

instrukcijos nurodymų, prietaisų prijungimo, instaliacijos, naudojimo ir konservacijos metu. 

13. Bendrovės personalas įsipareigoja suteikti visokeriopą informaciją, susijusią su prietaiso naudojimu. 
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