
Sieninis infraraudonųjų spindulių šildytuvas 
Instrukcijų vadovas 

Modelis: Wellmo TH-2000 

 
 
Dėkojame, kad įsigijote naują šildytuvą. Ši naudojimo instrukcija padės jį tinkamai ir saugiai 

naudoti. Rekomenduojame sugaišti šiek tiek laiko ir perskaityti šią instrukciją, kad galėtumėte visiškai 
suprasti visas jo siūlomas veikimo funkcijas. Prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite visus saugos 
nurodymus ir saugokite šią instrukciją ateičiai. 

Saugos įspėjimai 

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI ŠĮ ĮRENGINĮ, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. 
LAIKYKITE SURINKIMO INSTRUKCIJAS ATEIČIAI. ŠILDYTUVO NENAUDOJANT ILGESNĮ 
LAIKOTARPĮ, LAIKYKITE JĮ ORIGINALIOJE PAKUOTĖJE. 

• Nenaudokite šio įrenginio be priežiūros. 
• Šildytuvas naudojimo metu įkaista. Nelieskite karštų paviršių. 
• Įspėjimas: kai kurios šio įrenginio dalys gali labai įkaisti ir jos gali nudeginti. Ypatingą dėmesį 

skirkite vaikams ir pažeidžiamiems žmonėms. 
• Nejudinkite naudojamo įrenginio. Prieš perkeldami įrenginį palaukite, kol šildytuvas visiškai atvės, 

ir patikrinkite, ar jis atjungtas nuo maitinimo šaltinio. 
• Statykite įrenginį bent 1 m atstumu nuo labai degių medžiagų, tokių kaip baldai, medžiai, lapai, 

sausos žolės ir krūmai. 
• Šildytuvas turi būti ne žemiau kaip 1,8 m nuo žemės ir mažiausia 0,5 m atstumu nuo pastato ar 

kabančių lubų elementų. 
• Šildytuvas neturi būti nukreiptas aukštyn link lubų. Šildymo elementas turi būti nukreiptas į šildymo 

zoną. 
• Įspėjimas: siekiant išvengti perkaitimo, neuždenkite šildytuvo. Jis nėra skirtas drabužių 

džiovinimui. 
• Vaikai ir naminiai gyvūnai turi būti saugiu atstumu nuo įrenginio. 
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni asmenys, taip pat asmenys, turintys 

mažesnes fizines, jutimo ar psichines galimybes, arba su patirties ir žinių trūkumu, jei jie saugiai 
prižiūrimi arba instruktuojami apie prietaiso naudojimą ir supranta jo keliamus pavojus. 

• Vaikai neturėtų žaisti su įrenginiu. Vaikai negali be priežiūros valyti ar eksploatuoti prietaiso. 
• Nenaudokite šildytuvo, jei pasireiškia bet kokie pažeidimo ar gedimo požymiai. 
• Nebandykite taisyti ar reguliuoti šio įrenginio elektrinių ar mechaninių funkcijų. Įrenginyje nėra 

naudotojo aptarnaujamų dalių. Techninės priežiūros ar remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuotas 
elektrikas. Bandymas patiems taisyti įrenginį panaikins garantiją. 

• Siekiant išvengti pavojaus pažeidus maitinimo laidą, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo 
agentas ar kvalifikuoti asmenys. 

• Nelieskite elemento plikomis rankomis. Netyčia palietus, nuvalykite pirštų žymes minkštu 
skudurėliu ir metilo spiritu ar alkoholiu, nes kitaip pirštų žymės įsigers į elementą, dėl ko gali 
atsirasti priešlaikinis šildytuvo gedimas. 

• Nekeiskite ar nebandykite keisti šio įrenginio elemento. 
• Šis įrenginys tinka naudoti viduje ir lauke. Nenaudokite šio šildytuvo šalia vonios, dušo ar baseino. 
• Šis įrenginys neturi būti paliktas lauke ilgam. 
• Nelieskite kištuko šlapiomis arba drėgnomis rankomis. 
• Nekiškite maitinimo kabelio po kilimais. Neuždenkite maitinimo kabelio kilimėliais, takeliais ar 

panašiomis dangomis. Įrenkite maitinimo kabelį toliau nuo vaikščiojimo vietos ir ten, kur ant jo 
nebus galima suklupti. 

• Neapvyniokite maitinimo kabelio aplink įrenginį. 

• Nekiškite ar neleiskite svetimkūniams patekti į šildytuvo vėdinimą ar atidarymą, nes tai gali sukelti 
elektros smūgį, gaisrą arba sugadinti šildytuvą. 

• Norėdami užkirsti kelią galimiems gaisrams, neužblokuokite oro ventiliacinių angų. 
• Šildytuvas turi karštas ir kibirkščiuojančias dalis. Nenaudoti jį vietose, kur naudojamas arba 

laikomas benzinas, dažai, sprogstamosios medžiagos ir (arba) degūs skysčiai. Laikykite prietaisą 
atokiau nuo šildomų paviršių ir atviros liepsnos. 

• Jei įmanoma, venkite prailginimo kabelio, nes jis gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Tačiau, jei turite 
naudoti prailginimo kabelį, įsitikinkite, kad jis tinka šiam tikslui, buvo išbandytas naudoti lauke ir, 
pageidautina, turi būti sumontuotas arba pritvirtintas RCD įtaisas. 

• Visada užtikrinkite, kad šildytuvas būtų prijungtas prie tinkamo lizdo, išbandyto naudoti lauke. 
• Norėdami atjungti šildytuvą, išjunkite valdiklius (OFF), tada ištraukite kištuką iš lizdo. Neatjunkite 

ištraukdami maitinimo laidą. 
• Visada atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir prieš perkeliant, valant ar sandėliuojant įsitikinkite, 

kad įrenginys yra visiškai šaltas. 
• Šis šildytuvas skirtas tik buitiniam naudojimui ir neturėtų būti naudojamas komerciniais tikslais 

pagal sutartį. Bet koks alternatyvus naudojimas, kurio nerekomenduoja gamintojas, gali sukelti 
gaisrą, elektros smūgį arba sužaloti žmones. 

• Nerekomenduojama dėti prietaisų ant šildytuvo. 
• Įspėjimas: šiame šildytuve nėra įrenginio kambario temperatūrai valdyti. Nenaudokite šio šildytuvo 

mažuose kambariuose, kuriuose yra asmenys, negalintys išeiti iš patalpos, nebent būtų užtikrinta 
jų nuolatinė priežiūra. 

• Prieš montuodami šildytuvą patikrinkite ar ant išorinių sienų nėra pažeidimų. 
• Visada naudokite ant sauso, tinkamo, stabilaus, plokščio ir lygaus paviršiaus. 
• Patikrinkite ar ant išorinių sienų nėra ryšių ir elektros kabelių bei vamzdynų. Jei netoliese yra kokių 

nors aptarnavimo linijų, nemontuokite šildytuvo, suraskite alternatyvią vietą, kurioje sumontuoti šį 
įrenginį. 

• Nestatykite tiesiai virš arba po elektros lizdu. 
• Nuo prietaiso nenuimkite jokių įspėjamųjų lipdukų ar ženklų. 

Montavimas 

1. Prieš montuojant, atkreipkite dėmesį šiuos dalykus 
• Prietaisai turėtų būti švelniai padedami. 
• Nerekomenduojamos rūgštinės ir šarminės aplinkos. 
• Įrenginys turi būti įžemintas. 
• Patikrinkite ar sutampa įtampa ant įrenginio ir vietinė įtampa. 
• Įsitikinkite, kad galia yra pakankama prietaisui veikti. 

 
2. Užtikrinkite įrenginio montavimo vietą 

Saugiam įrenginio naudojimui, jo minimalus apatinis montavimo aukštis 
nuo žemės, lubų, stogo ar kitų dangų turi būti ne mažesnis kaip 1,8 m, o 
minimalus atstumas nuo kitų uždenginių - 0,5 m, mažiausias atstumas nuo 
abiejų pusių sienų yra 0,5 m (kaip parodyta 1 paveiksle). 

 
 
 

3. Valdymo instrukcijos 

 

Svirties formos maitinimo jungiklis yra dešinėje pusėje ir jis skirtas įjungimui / išjungimui. 

 



 

 
4. Montavimo etapai  

 

1 etapas. Pagal gaminio montavimo vietą smūginiu grąžtu išgręžkite tris 8 mm skersmens apvalias skyles. 
2 etapas. Į tris skyles įkiškite tris plastikinius sieninius montavimo laikiklius. 
3 etapas. Tvirtinkite laikiklius trimis ST4 * 35 varžtais ir įsitikinkite, kad montavimo taškai yra tvirtai pritvirtinti. 
4 etapas. Prieš pastatydami šildytuvą įsitikinkite, kad svirties maitinimo jungiklis yra dešinėje pusėje, o tada 
pritvirtinkite laikiklį ir šildytuvą dviem M6 * 14 varžtais ir drugelių formos veržlėmis. 

Priežiūra ir valymas 

1. Priežiūra 

Dėmesio! Norint pasiekti ilgą ir efektyvų prietaiso veikimą, reikia kruopščiai ir reguliariai prižiūrėti 
infraraudonųjų spindulių šildytuvą. 

• Mažiausiai kartą per mėnesį patikrinkite reflektoriaus ir infraraudonųjų plaušelių švarumą. Jei 
reikia, naudokitės valymo ir priežiūros instrukcijomis. 

• Tikrinti reikėtų dažniau atsižvelgiant į dulkių kiekį aplinkoje. 
• Valydami prietaisą, patikrinkite ar nėra reflektoriaus, vielos ir rėmo deformacijų. Bet kokios 

deformacijos atveju pasitarkite su kvalifikuotu techniku. 
• Valydami prietaisą, patikrinkite maitinimo kabelį ir kištuką. Bet kokios deformacijos atveju 

pasitarkite su kvalifikuotu techniku. 
• Siekiant efektyvesnio reflektoriaus veikimo jį rekomenduojama keisti kas 2 metus. 

2. Valymas 

Dėmesio! Reguliarus ir kruopštus valymas padeda jūsų šildytuvui veikti ilgiau ir efektyviau. 

• Prieš valydami prietaisą, saugiam darbui atjunkite maitinimo laidą. 
• Naudojant pridedamą atsuktuvą išimkite priekinį tinklelio laidą per rėmo įvadus. 
• Įsitikinkite, kad jūsų saugumui įtampa yra išjungta. Maitinimo kabelio kištukas turi būti išjungtas. 
• Reflektorius ir kaitinimo siūlai turi būti valomi minkštu audiniu, lygiu šepečiu arba vėsiu ar sausu 

oru. Audinys gali būti drėgnas, bet niekada ne šlapias, o valiklis neturi turėti jokių cheminių 
medžiagų. 

• Nenaudokite valymo medžiagos, galinčios sugadinti reflektorių (valiklio ir t.t.). 
• Įdėkite vielos tinklelį, naudodami įdėtą atsuktuvą. 

 
 

Specifikacijos 

 
Šis simbolis ant gaminio arba instrukcijose reiškia, kad jūsų elektros ir elektroninė įranga 
pasibaigus jos tarnavimo laikui turi būti utilizuota atskirai nuo buitinių atliekų. ES yra atskiros 
surinkimo sistemos perdirbimui. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę valdžios 
instituciją ar pardavėją, kur įsigijote produktą. 

Modelis Wellmo TH-2000 

Įtampa AC 220-240V 

Dažnis 50/60 Hz 

Elektros energija 2000 W 

Apsaugos klasė IP 65 


