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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. 
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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. 
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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. 

NENAUDOKITE ŠIO GAMINIO JOKIAIS KITAIS TIKSLAIS NEGU PARODYTA ŠIAME LANKSTINUKE. 

1. Išpakavę gaminį patikrinkite, ar yra visi jo elementai; jeigu abejojate, susisiekite su gamintoju arba įgaliotu techninės pagalbos 
centru. 
 
2. Nepalikite pakuočių taip, kad jas galėtų pasiekti vaikai arba neįgalieji. 
 
3. Ant prietaiso nedėkite ir juo neparemkite jokių daiktų. 
 
4. Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra lengvai užsidegančių medžiagų arba garų, pavyzdžiui, alkoholio, insekticidų, 
benzino ir t. t. 
 
5. Nenaudokite prietaiso prie pat vonios, dušo arba baseino, jį laikykite saugiu CEE-CEI standartų numatytu atstumu. 
 
6. Norėdami išvengti gaisro pavojaus, nemontuokite prietaiso ir jo kaitinimo elementų šalia užuolaidų, lovų ar kitų iš lengvai 
užsidegančių medžiagų pagamintų daiktų arba nukreiptų į tokius daiktus; kad nesugadintumėte daiktų ir nesukeltumėte gaisro, 
užtikrinkite reikiamą minimalų atstumą. 
 
7. Nelieskite gaminio šlapiomis arba drėgnomis rankomis, nelieskite jo šlapiomis pėdomis. 
 
8. Prijunkite „Heliosa 44“ prie vienos fazės 220–240 V (skiriasi atsižvelgiant į šalį) maitinimo lizdo. Gaminį būtina tinkamai 
prijungti prie galiojančius teisės aktus atitinkančio ir efektyvią įžeminimo sistemą turinčio elektrinio maitinimo šaltinio. Jeigu 
abejojate, paprašykite, kad jį atidžiai patikrintų kvalifikuoti specialistai. Gaminį prie elektros maitinimo tinklo junkite tik tuo 
atveju, jeigu įrangos įtampa ir pajėgumas atitinka ant plokštelės nurodytus reikalavimus, ypač maksimalios galios. 
 
9. Prietaiso negalima montuoti iš karto po maitinimo lizdu. 
 
10. Prietaisą visuomet montuokite stačią. 
 
11. Gaminį montuoti turi kvalifikuoti specialistai pagal šiame lankstinuke pateiktas instrukcijas. Netinkamai montuojant ir (arba) 
sujungiant elektros jungtis galima sužaloti žmones, gyvūnus, galima sugadinti daiktus ir „Star Progetti“ už tai neatsako. 
 
12. Jeigu šis prietaisas naudojamas ten, kur esama vaikų, juos būtinai turi prižiūrėti suaugęs asmuo; šio prietaiso be pagalbos 
negali naudoti vaikai arba asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai ar protiniai trūkumai neleidžia jiems naudotis būtinomis apsaugos 
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priemonėmis.  Nepalikite pakuočių taip, kad jas galėtų pasiekti vaikai arba neįgalieji. 
 
13. Kai prietaisas veikia, jo temperatūra itin aukšta; todėl pasistenkite plika oda neprisiliesti prie iki raudonumo įkaitusių paviršių. 
Išjunkite gaminį ir prieš atlikdami bet kokį remontą palaukite bent 5 minutes. 
 
14. Nemodifikuokite prietaiso jokiu būdu. 
 
15. Būkite itin atidūs, kai naudojate žmonių neprižiūrimoje aplinkoje. 
 
16. Periodiškai vizualiai patikrinkite, ar prietaisas visiškai sukomplektuotas. Jeigu aptinkate trūkumų, gaminio nenaudokite ir 
tuojau pat susisiekite su gamintoju arba įgaliotu techninės pagalbos centru. 
 
17. Prieš valydami ar atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus gaminį išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo išjungdami 
maitinimo įrangą. 
 
18. Jeigu gaminys nukrenta arba stipriai sutrenkiamas, leiskite jį patikrinti gamintojui arba įgaliotam techninės pagalbos centrui. 

19. Atlikdami techninę priežiūrą nelieskite lempučių tiesiogiai, imkite jas tik už galinių gaubtelių. Dėl tiesioginio kontakto su 
plikomis rankomis lemputė gali sugesti; tokiu atveju jos garantija nebegalioja. 

20. Jeigu netyčia prilietėte lemputės paviršių, iš karto nuvalykite jį minkštu alkoholyje sudrėkintu skudurėliu. 

21. Gedimo ir (arba) avarijos atveju iš karto išjunkite prietaisą ir susisiekite su gamintoju arba įgaliotu techninės pagalbos centru. 

22. Atliekant bet kokį remontą būtina naudoti originalias „Star Progetti“ atsargines dalis. Pažeidus maitinimo laidą arba jo 
kištuką, būtina tuojau pat juos pakeisti. Tai turėtų būti atliekama gamintojo arba įgalioto techninės pagalbos centro patalpose. 
Naudokite panašių charakteristikų laidą. 

23. Išjunkite pagrindinę maitinimo įrangą, jeigu: 

a) įvyko gedimas; 
b) nusprendėte išvalyti išorę; 
c) nusprendėte nenaudoti prietaiso ilgą laiką. 
 
24. Kai naudojate prietaisą, neuždenkite ir neužblokuokite priekinių grotelių. 

25. Montuodami prietaisą naudokite daugiapolį jungiklį, kurio kontaktų angos mažiausiai 3 mm. 

26. Neuždenkite ir neužkraukite prietaiso, kai jis įjungtas. 

27. Priekines groteles laikykite švarias. 

28. Jeigu nusprendėte visam laikui išmontuoti prietaisą, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo tinklo, o tada laikykite taip, kad jo 
nepasiektų vaikai ir neįgalūs asmenys. Taip pat rekomenduojama padaryti jį netinkamą naudoti, nupjaunant maitinimo kabelį. 

29. Nenaudokite pritaiso kartu su programuotuvais, laikmačiais ar kitomis priemonėmis, kurios galėtų prietaisą automatiškai 
įjungti. 

30. Šildytuvus būtina įjungti ir išjungti paeiliui vieną po kito. Prietaisams įjungti arba išjungti nenaudokite maitinimo tinklo 
skirstomojo skydo, taip išvengsite įtampos šuolių, kurie galėtų perdeginti lemputes. 
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 

DĖMESIO 
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. 

1.APRAŠYMAS 
HELIOSA® HI DESIGN 44 grupės produktai yra švelnių, patrauklių, užapvalintų formų, kurios tiks prie bet kokio tipo interjero. 
HELIOSA® HI DESIGN 44 prietaisai yra labai modernūs ir vainikuoja nepaprastą šių modelių sėkmę. Kiekvienas šildytuvas buvo 
suprojektuotas taip, kad atitiktų įvairios temperatūros reikalavimus ir tiktų visų tipų patalpoms bei papildytų įmantriausių tipų 
interjerą. Prietaisas pradeda šildyti iš karto, naudoja mažai energijos ir, nors yra kompaktiškas, gali apšildyti didelį plotą. 
HELIOSA® HI DESIGN 44 konstrukcija ir gamyba atitinka aukščiausius techninius reikalavimus, prietaisai surenkami iš saugos 
standartus ir (arba) sertifikatus atitinkančių aukštos kokybės komponentų. Prietaisai pritaikyti naudoti lauke ir viduje. 

2. „HELIOSA® HI DESIGN 44“ MODELIAI 
„HELIOSA 44“ 1500 VATŲ IPX5 (kodas 44B15)  
• Besisukantis prie sienos montuojamas modelis 
• Skirtas naudoti lauke 
• IPX5 apsaugos klasė – visiškai apsaugotas nuo lietaus ir vandens purkštuvų (pateikta paraiška dėl patento 
Europoje) 
• Pridedami priedai: 1,5 m elektros kabelis, nerūdijančio plieno tinklelis, sieninis kronšteinas (nuotrauka a) 
• Matmenys (cm) 45,5 x 14 x 15,7 
• Visas svoris (kg) 1,60 

 
nuotrauka a 
 
 

 
„HELIOSA 44“ 2000 VATŲ IPX5 (kodas 44B20) 
• Besisukantis prie sienos montuojamas modelis 
• Skirtas naudoti lauke 
• IPX5 apsaugos klasė – visiškai apsaugotas nuo lietaus ir vandens purkštuvų (pateikta paraiška dėl patento 
Europoje) 
• Pridedami priedai: 1,5 m elektros kabelis, nerūdijančio plieno tinklelis, sieninis kronšteinas (nuotrauka a) 
• Matmenys (cm) 45,5 x 14 x 15,7 
• Visas svoris (kg) 1,60 

 
 nuotrauka a 
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„HELIOSA 44“ 2000 VATŲ IPX5 (kodas 44BMOB - 44FMOB) 
• Mobiliems stendams (pasirinktinai) pritaikytas modelis 
• Skirtas naudoti lauke 
• IPX5 apsaugos klasė – visiškai apsaugotas nuo lietaus ir vandens purkštuvų (pateikta paraiška dėl patento 
Europoje) 
• Pridedami priedai: 5 m elektros kabelis, „Schuko“ kištukas, nerūdijančio plieno gtotelės, mobilaus 
stendo kronšteinas (nuotrauka b)  
• Matmenys (cm) 45,5 x 14 x 15,7  
• Visas svoris (kg) 1,60 
 

  
nuotrauka b 
 

 

3. PASKIRTIS 
• HELIOSA 44 modeliai itin tinkami naudoti vidaus patalpose ir lauko erdvėse. 
 

4. „HELIOSA® HI DESIGN 44“ TECHNINIAI DUOMENYS 

KODAS SPALVA ĮTAMPA 
(V) 

GALIA 
(W) 

DAŽNIS 
(Hz) 

APŠILDOMAS 
PLOTAS  
(kv. m)* 

MAŽIAUSIAS 
ATSTUMAS 

NUO GRINDŲ 
(m) 

MAŽIAUSI
AS 

ATSTUMAS 
NUO LUBŲ 

(cm) 

MAŽIAUSI
AS 

ATSTUMAS 
NUO 

SIENOS 
(cm) 

MATMENYS 
 (cm) 

VISAS 
SVORI
S (kg) 

APSAUGOS 
INDEKSAS 

(IP) 

44B15 
BALTA 

„CARRARA
“ RAL 9016 

220–240 1500 50/60 20 2,30–2,50 20 32 45,5 x 14 x 15,7 1,60 X5 

44B20 
BALTA 

„CARRARA
“ RAL 9016 

220–240 2000 50/60 20/25 2,30–2,50 20 32 45,5 x 14 x 15,7 1,60 X5 

44BMOB 
BALTA 

„CARRARA
“ RAL 9016 

220–240 2000 50/60 20/25 MOBILIAM STENDUI SKIRTI 
MODELIAI (pasirinktinai) 

45,5 x 14 x 15,7 1,60 X5 

44FMOB TAMSIAI 
PILKA 220–240 2000 50/60 20/25 45,5 x 14 x 15,7 1,60 X5 

 
*APŠILDOMAS PLOTAS 
Apšildomas plotas nuo nurodytojo gali skirtis, atsižvelgiant į montavimo aukštį, aplinkos sąlygas ir kelių sumontuotų šildytuvų 
sąveiką. Pastaruoju atveju rezultatai gali būti daug geresni. 

5. MONTAVIMAS PRIE SIENOS (žr. 20 puslapį) 
Šildytuvą prie sienos montuokite mažiausiai 20 cm atstumu nuo lubų (žr. montavimo pavyzdžius). Aukštis, kuriame paprastai 
montuojami šildytuvai – nuo 2,3 m iki 2,5 m (daugiausiai). Montavimas prie sienos – geriausias sprendimas, norint pasiekti 
geriausią apšildymą, kai šildytuvas yra visiškai horizontalus, o reflektorius nukreiptas 45° kampu. Prietaiso negalima montuoti iš 
karto po maitinimo lizdu. 
 

6. MONTAVIMAS VONIOS KAMBARYJE 
Jeigu prietaisas montuojamas vonios kambaryje, dušo patalpoje ar WC, pasirūpinkite, kad jungiklių įranga atitiktų sveikatos 
apsaugos ir saugumo reikalavimus. 
 

 

Modelis su 
elektros laidu 
mobiliam stovui 
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7. „HELIOSA® HI DESIGN 44“ PADĖTIES NUSTATYMAS 
1. Nukreipkite HELIOSA® 44 reflektorių montavimui prie sienos reikalinga kryptimi. Įprastas kampas – 45° horizontalios 
plokštumos atžvilgiu. 
2. Jokiu būdu nemontuokite HELIOSA® 44 prie lengvai užsidegančio paviršiaus arba nukreipto į tokį paviršių. 
3. Tarp HELIOSA® 44 ir tokių daiktų kaip kartonas, audiniai, užuolaidos ir langai, turi būti tuščia mažiausiai 2,0 m erdvė (žiūrint 
tiesiai). Jeigu HELIOSA 44 naudojate dirbtuvėse arba garažuose, kuriuose yra lengvai užsidegančių dažų, prietaisas turi būti ne 
mažiau nei 4 metrų atstumu nuo pavojingos medžiagos. 
4. Kad nepažeistumėte lemputės, rekomenduojame šildytuvo nenaudoti dulkėtoje, nevėdinamoje aplinkoje. 
 

8. APSAUGINĖS GROTELĖS 
a) Apsaugines groteles naudokite, kai reikia apsisaugoti (pavyzdžiui, sporto salėse arba žaidimų vietose). Ten, kur žaidžiamas 
salės futbolas, gali prireikti pritvirinti papildomą išorinę apsaugą, kuri atlaikytų smūgio jėgą. 
b) Apsauginės grotelės paprasčiausiai tvirtinamos reflektoriaus priekyje. 
c) Apsaugines groteles reikia sumontuoti tuo atveju, jeigu šildytuvas tvirtinamas mažesniame negu 2,5 m aukštyje nuo grindų 
lygio. Tai atlikti turėtų kvalifikuotas elektrikas montuodamas šildytuvą. 
d) HELIOSA® 44 apsauginės grotelės buvo suprojektuotos taip, kad kaitinimo elementų nebūtų galima pasiekti tiesiogiai, ir jos 
negalima nuimti tuo metu, kai šildytuvas naudojamas. 
e) Apsauginės grotelės neužtikrina visiško saugumo vaikams ir neįgaliesiems. 
 

9. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LEMPUTĖS KEITIMAS (ATLIEKA KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI 
ARBA TECHNIKAS SPECIALISTAS) 
• GARANTIJA NEGALIOJA LEMPUTĖS KEITIMUI ARBA TAISYMUI. 
• LEMPUTĘ KEISTI GALIMA TIK KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS ARBA TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRE. 
• NORĖDAMI IŠLAIKYTI PASTOVŲ „HELIOSA® HI DESIGN 44“ ŠILUMINĮ EFEKTYVUMĄ, NUO REFLEKTORIAUS IR LEMPUTĖS 
ŠEPETĖLIU ARBA SUSLĖGTU ORU PERIODIŠKAI PAŠALINKITE DULKES. 
• ATSARGINĖ LEMPUTĖ TURI BŪTI TOKIA PAT KAIP IR SU PRIETAISU PATEIKIAMA LEMPUTĖ. 
• KEISDAMI KITOMIS LEMPUTĖMIS GALITE SUGADINTI PRIETAISĄ, PRIETAISAS GALI TAPTI NESAUGUS. SUSISIEKITE SU „STAR 
PROGETTI“ ARBA SU ATSTOVU, ĮGALIOTU PARDUOTI ATSARGINES LEMPUTES, IR 
NURODYKITE ĮSIGYTO ŠILDYTUVO MODELĮ IR KODĄ. 
• LEMPUTĖS ĮPURŠKIMO TAŠKAS (c) BŪTINAI TURI BŪTI NUKREIPTAS Į IŠORĘ. 

 
 

PRIEŠ KEISDAMI LEMPUTĘ NAUDOTOJAI PRIVALO: 
 

1. VISIŠKAI ATJUNGTI PRIETAISĄ NUO MAITINIMO ŠALTINIO IR ĮSITIKINTI, KAD LEMPUTĖ ŠALTA.  
2. NELIESTI LEMPUTĖS PLIKOMIS RANKOMIS. 
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LEMPUTĖS KEITIMAS                                     

 

 
1. „HELIOSA HI DESIGN 44“.  2. ATSUKITE 4 UŽPAKALINIUS VARŽTUS. 

  
3. NUIMKITE PRIEKINĘ PRIETAISO DALĮ. ATSUKITE GNYBTŲ, PRIE KURIŲ 
PRIJUNGTI DU LEMPUTĖS LAIDAI, VARŽTUS. 

4. IŠIMKITE LEMPUTĘ IŠ SPYRUOKLINIŲ SPAUSTUKŲ. 

  
5. ĮSTATYKITE NAUJĄ LEMPUTĘ Į SPYRUOKLINIUS SPAUSTUKUS, 
SUTRUMPINTUS JOS LAIDUS REIKĖS ĮSTATYTI Į GNYBTUS. VĖL SURINKITE 
PRIETAISĄ ATLIKDAMI PIRMIAU NURODYTUS VEIKSMUS ATVIRKŠČIA TVARKA. 

6. ATSARGINIAIS ŠILUMINIAIS-ELASTINIAIS DANGTELIAIS PAKEISKITE 
NUIMTUOSIUS. 
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7. PAŠALINKITE LAIDŲ IZOLIACIJĄ (5–6 mm). 8. NAUJUS ATSARGINIUS PLOKŠTELINIUS ANTGALIUS PRIJUNKITE PRIE LAIDŲ. 

  
9. NAUJOS LEMPUTĖS KIŠTUKINIUS PLOKŠTELINIUS ANTGALIUS PRIJUNKITE 
PRIE ABIEJŲ LAIDŲ ANTGALIŲ. UŽDENKITE JUOS DANGTELIAIS IR IŠ NAUJO 
ĮSTATYKITE LEMPUTĘ TARP DVIEJŲ SPYRUOKLINIŲ SPAUSTUKŲ. NELIESKITE 
LEMPUTĖS PLIKOMIS RANKOMIS. 

10. VĖL SURINKITE PRIETAISĄ ATLIKDAMI PIRMIAU NURODYTUS VEIKSMUS 
ATVIRKŠČIA TVARKA. 

 

10. MONTAVIMAS PRIE SIENOS 
„HELIOSA 44“ REIKIA MONTUOTI VISIŠKAI HORIZONTALIAI KAIP PARODYTA SCHEMOJE 
 

 

Mažiausiai 200 mm 

Mažiausiai 320 mm Mažiausiai 320 mm 

2,3–2,5 m 
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11. SCHEMA 
Kodas 44B15 – 44B20 – 44BMOB – 44FMOB IPX5 
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GARANTIJOS SERTIFIKATAS. GARANTIJA NETAIKOMA LEMPUČIŲ KEITIMUI 

Sveikiname įsigijus mūsų vidaus kiemo šildytuvus „Helios Infrared“. Garantija galioja 2 metus nuo prietaiso įsigijimo 
datos, praėjus šiam laikui garantija nebetaikoma. Garantijos periodo trukmė įrodoma pateikiant sąskaitą-faktūrą, 
kvitą arba išperkamosios nuomos sutartį. Garantuojame, kad pakeisime dalis ir pataisysime prietaisą, jeigu gedimas 
atsirado dėl netinkamų medžiagų ar gamybos broko. Ši garantija netaikoma toms prietaiso dalims, kurioms 
eksploatavimo metu įprasta nusidėvėti (žr. apie lemputes ir kt.). Jeigu prietaisą išmontuoja arba taiso neįgalioti 
asmenys, gedimas atsiranda dėl kliento neapdairumo arba netyčinio pažeidimo transportuojant ar pažeidimo kitu 
būdu, jeigu prietaisas naudojamas netinkamai, nesilaikant naudojimo instrukcijų, jeigu jo techninę priežiūrą atlieka 
neįgaliotas asmuo, jeigu prietaisas sumontuojamas netinkamai, nesilaikant galiojančių įstatymų, ši garantija iš karto 
nustoja galiojusi ir tampa niekine. Ši garantija netaikoma prietaiso keitimui. Bet koks remontas, kuriam taikoma 
garantija, atliekamas nemokamai prietaisams, pristatytiems į STAR PROGETTI gamyklą arba vienam iš įgaliotų 
platintojų. Visas transportavimo išlaidas padengia klientas. 

 

 

PRIETAISO SERIJINIS NUMERIS 

_____________________________________________________________ 

ĮSIGIJIMO DATA 

_____________________________________________________________ 

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS 

_____________________________________________________________ 

PARDAVĖJAS  

_____________________________________________________________ 

 

KAD GARANTIJA ĮSIGALIOTŲ, NAUDOTOJAS TURI UŽPILDYTI SERTIFIKATĄ. 

 

 

 

 

 

 


