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ŠILDANTI ANTKLODĖ 
 

ILIUSTRACIJOS 
 

 
1 pav. 

 

 
2 pav. 
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3 pav. 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Modelis 
Ilgis x Plotis 

(cm) ± 2 cm 
Įtampos įvestis Įtampos išvestis 

Nustatyta 

įvestis (W) 

Valdiklio 

tipas 

Valdiklių 

skaičius 

80010 80 x 150 220 – 240 VAC – 50/ 60 Hz 12 Va.c. – 40 Khz 60 
C101 

analoginis 
1 

 

ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Mes esame tikri, jog jūs įvertinsite šio produkto kokybę ir 

patikimumą. Jis buvo sukurtas ir pagamintas Italijoje, ypatingą dėmesį skiriant naudotojų saugai ir 

pasitenkinimui. Produktas atitinka tarptautines saugos nuostatas ir reikalavimus. 

 

Pagal naujausias sveikatos ir saugos nuostatas, prietaisas naudoja žemą įtampą – vos 12 V. 

Naudojamos inovatyvios technologijos – tekstilinės anglies pluošto rezistoriai. 

 

 Įtampos diapazonas Kintamoji srovė, V Nuolatinė srovė, V Rizika 

Itin žema įtampa < 50 V ms < 120 V Maža rizika 

Žema įtampa 50 – 1000 V ms 120 – 150 V Elektros iškrova 

Aukšta įtampa > 1000 V ms > 150 V Elektros iškrovos sukeltas gaisras 

 

SVARBI INSTRUKCIJA 

(išsaugokite ateičiai) 

 ĮSPĖJIMAS! Saugaus naudojimo instrukcijos ir įspėjimai. 
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Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač skyrių apie saugą, 

bei laikykitės nurodymų. Šią naudojimo instrukciją bei kitą iliustracinę medžiagą saugokite visu prietaiso 

naudojimo laikotarpiu. Perdavę prietaisą kitam naudotojui, šiuos dokumentus perduokite kartu su juo. 

Jeigu nesuprantate šios instrukcijos ar turite abejonių dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su įmone, 

kurios kontaktiniai duomenys yra nurodyti šios instrukcijos pabaigoje. 

Produktas gali būti atnaujintas, todėl kai kurios ypatybės gali skirtis nuo pavaizduotųjų, tačiau jos 

neturi įtakos šios instrukcijos turiniui. 

GAMINTOJAS NĖRA ATSAKINGAS UŽ JOKIĄ ŽALĄ ŽMONĖMS AR ĮVYKIAMS, ĮVYKUSIEMS DĖL GEDIMO 

NESILAIKANT ŠIOS INSTRUKCIJOS NURODYMŲ. 

 

SIMBOLIAI 
 

 
II apsaugos klasė 

 
Draudžiama 

 
Įspėjimas 

 
Svarbi informacija 

 

SAUGOS ĮSPĖJIMAI 
 

• Išėmus prietaisą iš įpakavimo, jį apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad jis atitinka iliustraciją, ir kad jis nebuvo 

pažeistas transportavimo metu. Jeigu kyla abejonių, prietaisu nesinaudokite ir susisiekite su įgaliotu 

remonto centru. 

• Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis! Plastikines pakavimo medžiagų dalis laikykite 

toliau nuo vaikų, siekdami išvengti uždusimo pavojaus! 

• Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, patikrinkite, ar įtampos specifikacijos, nurodytos ant 

identifikacinės plokštelės, atitinka jūsų elektros tinklo specifikacijas. Identifikacinė plokštelė 

montuojama ant prietaiso. 

• Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų ūkiuose kaip elektrinė antklodė. Bet koks kitas panaudojimo 

būdas yra laikomas netinkamu ir pavojingu. 

• Prietaiso paruošimas naudojimui turi būti atliekamas vadovaujantis gamintojo nurodymais, kadangi 

netinkamas paruošimas gali sukelti žalą asmenims ar turtui. 

• Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar 

protiniais gabumais arba tiems, kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi ir 

instruktuojami asmens, atsakingo už jų saugumą. 

• Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie yra 

jautrūs karščiui arba yra labai pažeidžiami ar nereaguoja į perkaitimą. 

• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams, jeigu prietaiso nustatymai nebuvo atlikti tėvų ar globėjų, ir 

jeigu vaikas nebuvo tinkamai apmokytas šiuo prietaisu saugiai naudotis. 

DĖMESIO! Šis prietaisas netinkamas vaikams, jaunesniems nei 3 metai, kadangi vaikai, jaunesni nei 3 

metai, negali tinkamai reaguoti į perkaitimą. 

NESINAUDOKITE valdikliu drėgnomis / šlapiomis rankomis. 

NETRAUKITE elektros laido ar paties prietaiso, norėdami ištraukti kištuką iš elektros rozetės. 

• Visuomet atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo, kai norite jį nuvalyti ar atlikti priežiūros 

darbus, o taip pat, kai prietaiso nenaudojate. 

• Prietaisui sugedus ar nebeveikiant, išjunkite prietaisą ir nebandykite jo remontuoti patys. Dėl remonto 

susisiekite su įgaliotu remonto centru. 
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• Prietaisą valdykite tik naudodamiesi tais valdikliais, kurie yra nurodyti ant prietaiso plokštelės. 

• NEDĖKITE valdiklio po pagalve, paklode ar antklodėmis, kai prietaisas yra įjungtas. 

• Dažnai apžiūrėkite prietaisą dėl nusidėvėjimo. Jeigu pastebite nusidėvėjimo ženklų arba prietaisas ima 

netinkamai veikti, susisiekite su įgaliotu remonto centru dėl tolimesnio prietaiso naudojimo. 

• Žmonėms, turintiems širdies stimuliatorius, nerekomenduojama naudoti prietaisą per naktį. Prietaisas 

gali būti naudojamas lovos pašildymui, tačiau po to jis turėtų būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros 

tiekimo tinklo. 

NENAUDOKITE prietaiso ant reguliuojamos lovos; priešingu atveju įsitikinkite, kad antklodė ar jos 

laidas neužstringa ar nėra blokuojami. 

NELANKSTYKITE antklodės. 

Šis prietaisas nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas naudoti gydymo įstaigose. 

NENAUDOKITE šio prietaiso, jeigu jis yra drėgnas. 

NENAUDOKITE šio prietaiso šildyti gyvūnams. 

NENAUDOKITE šio prietaiso, jeigu jis yra perlenktas arba raukšlėtas / suglamžytas. 

NESMAIGSTYKITE į prietaisą smeigtukų, žiogelių ar adatų. 

 

KAIP PRADĖTI? 

ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS PADĖTIS 

1 pav. 
 

 ĮSPĖJIMAS! Šildančiąją antklodę galima dėti tik tarp čiužinio ir paklodės, o ne tiesiogiai ant žmonių 

lovoje. 

 

• Įsitikinkite, kad šildančioji antklodė yra tinkamo čiužiniui dydžio; nenaudokite per didelės ar per mažos 

antklodės. 

• Įsitikinkite, kad šildančioji antklodė yra visuomet tinkamai užtiesta, kad nesusidarė jokių raukšlių, 

sulenkimų ar klosčių. 

• Užtieskite šildančiąją antklodę (1) tiesiai ant čiužinio (2), o jos laidą nukreipkite į lovos galvūgalį (3). 

Šildančiosios antklodės laikomąsias gumeles užkiškite už čiužinio (4), pradėdami nuo kojūgalio ir 

baigdami galvūgaliu (1 pav.). 

Nedėkite šildančiosios antklodės po pagalve. Šis perspėjimas galioja tik toms antklodėms, kurios yra 

ilgesnės nei 150 cm. 

• Įsitikinkite, kad šildančioji antklodė yra tiesi ir tampriai prigludusi prie čiužinio bei nėra jokių raukšlių ar 

nelygumų. Tuomet ant šildančiosios antklodės užtieskite paklodę (L) ir kaip įprasta paklokite lovą (C).  

Šildančioji antklodė turi būti gerai ir tinkamai paklota, kaip aprašyta aukščiau, kad galėtumėte 

mėgautis tinkamai sklindančia ir malonia šiluma. 

Įspėjimas! Šildančioji antklodė yra skirta naudoti apačioje. 

 

ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS VEIKIMAS 

2-3 pav. 
 

 ĮSPĖJIMAS! Šildančiąją antklodę naudokite tik su kartu tiekiamu valdikliu (ENC_TRAS_2015). 
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JUNGTYS 

2 pav. 

 

 Įsitikinkite, kad jungiamasis laidas (5), einantis iš valdiklio, yra tinkamai prijungtas prie sujungėjo, 

esančio viršutinėje šildančiosios antklodės dalyje (6). Kai antklodė yra skirta dviems asmenims, būtina pakartoti 

sujungimo veiksmus, norint prijungti antrą laidą. Prijunkite laidą / įkiškite jungiamąjį laidą į sujungėjo kištuką 

(7) ir įkiškite laidą į rozetę sienoje (8). 

 

 ĮSPĖJIMAS! Prietaiso naudojimo metu NEDĖKITE / NELAIKYKITE valdiklio po pagalve ar paklode. 

 

ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS ĮJUNGIMAS IR VALDYMAS 
 

ON / OFF (ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO) JUNGIKLIS 

 

 Įjungimo / išjungimo jungiklis yra valdiklio šone. Jo pagalba galima įjungti arba išjungti sistemą. Kai 

jungiklis yra „0“ pozicijoje, sistema yra išjungta. Kai jungiklis yra „I“ pozicijoje, sistema yra įjungta, o LED 1 

indikatorius dega raudonai, taip parodant, kad valdiklis yra įjungtas. Tokiu atveju elektra šildančiajai antklodei 

nėra tiekiama, tačiau valdiklis yra budėjimo režime ir pasirengęs veikimui. 

 

VEIKIMO REŽIMAS 

3 pav. 

 

Laikmačio mygtukai 2 – 3 

 

Įjungimas: Laikmačio mygtukas 2 leidžia įjungti šildymo funkciją. Nuspaudus ir 3 sekundes palaikius nuspaustą 

mygtuką 2 (laikmatis +), galite įjungti sistemą, nustatant laikmatį veikti 1 valandą. 

 

Laikmatis: Paspaudus mygtuką 2, galite nustatyti šildymo laiką nuo 1 iki 9 valandų. Nuspaudus mygtuką 3 

(laikmatis -) galite sugrįžti į ankstesnį režimą. 

 

Tyčinis budėjimo režimo įjungimas: Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką 2, jeigu 

pageidaujate tyčia nutraukti šildymo funkciją ir įjungti budėjimo režimą. Tuomet įsijungia raudonas LED       

  indikatorius. 

  

Automatinis laikmačio funkcijos išjungimas: Pasibaigus nustatytam laikmačio laikui, šildančioji antklodė 

automatiškai išsijungia ir ima veikti budėjimo režimu. Tuomet užsidega raudonas LED indikatorius. 

 

VEIKIMO MYGTUKAI 4 – 5 

 

 Šildymo režimą galima nustatyti 4 skirtingais lygiais, paspaudus mygtukus 4 ir 5. Įsijungus sistemai, 

galia yra automatiškai nustatoma 4 lygiu. Naudojantis 4 (galia +) ir 5 (galia -) mygtukais, galima nustatyti 

pageidaujamą šildymo galingumą. 

 

Ilgalaikiam ir naktiniam prietaiso naudojimui rekomenduojama nustatyti 1 galingumo lygį. 
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  Po maždaug 40 minučių lova taps maloniai šilta. Jeigu aplinkos temperatūra yra ypatingai šalta, įjunkite 

šildomąją antklodę valandą prieš einant miegoti. 

 

Greito pašildymo funkcija: Sistema turi BOOST (pageitinimo) funkciją, skirtą greitam šildomosios antklodės 

pašildymui. Nustačius 4 šildymo lygį BOOST (pagreitinimo), valdiklis 20 minučių veikia maksimaliu galingumu. 

Praėjus 20 minučių, automatiškai įjungiamas 1 galingumo lygis ir jau nebegalima įjungti BOOST (pageitinimo) 

režimo, kol šildomoji antklodė nebus išjungta ir įjungta iš naujo.  

 

Automatinio šildymo reguliavimas: Sistema turi automatinę šildymo reguliavimo funkciją. Po dviejų valandų 

veikimo sistema ima veikti 1 galingumo režimu, jeigu prieš tai ji buvo nustatyta veikti 2, 3 ar 4 galingumo 

režimu. 

 

Išjungimas: Visuomet naudokite jungiklį, esantį ant valdiklio šono, norėdami išjungti sistemą. Jungiklį 

nustatykite į „0“ poziciją ir ištraukite kištuką iš rozetės. 

 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 
 

 ĮSPĖJIMAS! Niekada šildančiosios antklodės valymui nenaudokite kilimo valiklių ar valymo garais 

prietaisų. 

 

 Šildančioji antklodė gali būti skalbiama. Norėdami ją tinkamai išskalbti, vadovaukitės skalbimo 

simboliais, nurodytais ant šildančiosios antklodės. 

 

 Skalbti 30 °C temperatūroje 

 

Nenaudoti pramoninių džiovintuvų, 

neskalbti skalbyklose 
 

Skalbti rankomis; 

Maks. temperatūra – 40 °C 

 Nebalinti  
Lyginti esant žemai temperatūrai 

Jokių garų! 

 Negręžti 
 

Nevalyti sauso valymo būdu 

 

VALYMO NURODYMAI 
 

 ĮSPĖJIMAS! NIEKADA NEPANARDINKITE VALDIKLIO Į VANDENĮ. Nuvalykite valdiklį minkšta ir drėgna 

šluoste. 

 

 ĮSPĖJIMAS! NEVALYKITE ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS SAUSO VALYMO BŪDU AR NENAUDOKITE 

CHEMINIŲ TIRPIKLIŲ, KURIE GALĖTŲ PAŽEISTI ELEKTRINES ANTKLODĖS DALIS IR SUTRIKDYTI JOS VEIKIMĄ. 

 

SKALBIMAS SKALBIMO MAŠINOJE 

 

• Šildančiąją antklodę galima skalbti skalbimo mašinoje šaltame vandenyje, nustačius švelnaus skalbimo 

programą. 
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• Nejunkite greito sukimo programos skalbimo pabaigoje. 

• Nejunkite gręžimo režimo. 

• Skalbti skalbimo mašinoje rekomenduojama tik tuomet, kai šildančioji antklodė yra nešvari. Per dažnas 

skalbimas skalbimo mašinoje gali įtakoti greitesnį antklodės susidėvėjimą. 

 

Neskalbkite antklodės, jeigu rezistoriai kyšo iš medžiagos. 

 

 

 

SKALBIMAS RANKOMIS 

 

Šildančiąją antklodę galima skalbti rankomis ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.  

• Naudokite švelnų skalbiklį, skirtą švelniems skalbiniams (norėdami nustatyti tinkamą skalbiklio kiekį, 

vadovaukitės produkto aprašymu). 

• Negręžkite. 

• Skalbti rankomis rekomenduojama tik tuomet, kai šildančioji antklodė yra nešvari. Per dažnas 

skalbimas gali įtakoti greitesnį antklodės susidėvėjimą. 

 

Neskalbkite antklodės, jeigu rezistoriai kyšo iš medžiagos. 

 

DŽIOVINIMAS 

 

• Nesinaudokite šildančiąja antklodė tol, kol ji nebus visiškai išdžiūvusi. 

• Nelaikykite jos tokioje vietoje, kur ji būtų veikiama tiesioginių saulės spindulių, kadangi ji gali 

pageltonuoti ir vilna bei medžiaga gali pakeisti spalvą. 

• Nedėkite skalbinių spaustukų ant elektrinių šildomosios antklodės dalių. 

• Apžiūrėkite antklodę, norėdami įsitikinti, ar neatsirado pažeidimų. 

• Jeigu susiduriate su problemomis, šildomąją antklodę perduokite remonto centrui apžiūrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


