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INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS 

 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

 

 

 

Dėkojame, kad pasitikite mūsų produkcija. Mes siekiame, kad galėtumėte optimaliai ir efektyviai naudoti šį 

aplinkai draugišką produktą, pagamintą mūsų modernioje gamykloje, atsižvelgiant į kokybės reikalavimus.  

 

Rekomenduojame atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją prieš pradedant naudotis infraraudonųjų 

spindulių šildytuvu. Išsaugokite šią instrukciją, kad prireikus ją galėtumėte vėl perskaityti, o prietaisas 

optimaliai ir tinkamai veiktų ilgą laiką. 

 

Pastaba: Ši naudojimo instrukcija yra paruošta daugeliui modelių. Jūsų prietaisas gali neturėti kai kurių 

funkcijų, aprašytų šioje naudojimo instrukcijoje. Šios funkcijos yra pažymėtos žvaigždutės * ženklu.  

 

Mūsų prietaisai yra skirti naudojimui namuose. Jie nėra skirti komerciniam naudojimui. 

 

PRIEŠ SUMONTUOJANT IR PRADEDANT NAUDOTIS PRIETAISU, PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJĄ. 

 

Šis prietaisas buvo sukurtas aplinkai draugiškoje gamykloje, nesukeliant kenksmingo poveikio 

gamtai. 

 

Prietaisas atitinka WEEE reikalavimus. 
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SAUGOS INSTRUKCIJOS 

 

Šis prietaisas yra pagamintas vadovaujantis saugumo reikalavimais. Prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį 

gali sužaloti juo besinaudojantį asmenį, o pats prietaisas gali sugesti. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, 

atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. 

Šioje naudojimo instrukcijoje rasite svarbią informaciją apie prietaiso montavimą, saugos reikalavimus, 

veikimą ir priežiūrą. Taip jūs apsaugosite save nuo sužalojimų, o prietaisą – nuo gedimų. 

Jeigu elektros tiekimo laidas yra pažeistas, šį laidą turi pakeisti gamintojas ar jo techninės priežiūros 

atstovas arba tinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, siekiant išvengti pavojingų situacijų.  

Patikrinkite, ar prietaiso halogeninė lempa nėra suskilusi ar deformuota. Nesinaudokite šildytuvu, jeigu 

halogeninė lempa yra pažeista. Tokiu atveju susisiekite su įgaliotu servisu. 

Prietaisą turi montuoti ir prijungti tinkamą kvalifikaciją turintis elektrikas. Į tą patį elektros tinklą galima 

prijungti kelis prietaisus. 

Įsitikinkite, kad elektros tiekimo tinklo srovė yra 220 – 240 V AC, 50/60 Hz, o elektros jungtis turi lydųjį 

saugiklį. Taip pat būtina patikrinti, ar visas tinklas yra saugus. Lydusis saugiklis turi būti 16 amperų. 

Prietaisą įjunkite tik į tinkamai įžemintą elektros tiekimo rozetę.  

Nenaudokite savo prietaiso jungties su tais pačiais elektros laidais ar lydžiuoju saugikliu.  

Kai kurios jūsų prietaiso dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimus. 

Vietose, kuriose yra vaikų ar pažeidžiamų asmenų, būtina imtis specialių priemonių. 

Nedėkite prietaiso elektros tiekimo laido ant įkaistančio prietaiso korpuso ar netoli jo. 

Jeigu ketinate nenaudoti prietaiso ilgesnį laiko tarpą arba jeigu jis yra perkeliamas, valomas ar 

kalibruojamas, privaloma jo elektros tiekimo laidą ištraukti iš elektros tiekimo rozetės. 

Prieš perkeldami prietaisą į kitą vietą, įsitikinkite, jog jis yra atvėsęs. 

Prietaisas gali sužeisti vaikus, pažeidžiamus asmenis, pakenkti daiktams ir gyvūnams. 

Prietaiso veikimo metu nelieskite jo rankomis! Nekiškite į šildytuvą jokių daiktų ar galūnių (popieriaus, 

pirštų ir pan.). 

Reguliariai tikrinkite laidus ir rozetes. Jeigu pastebite šildytuvo ar jo laidų gedimą, nedelsiant atjunkite 

prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo ir susisiekite su tinkamą kvalifikaciją turinčiu elektriku arba tiekėju.  

Išjunkite prietaisą, kai juo nesinaudojate arba kai jo veikimas negali būti prižiūrimas. 

Prietaisą naudokite tik šioje naudojimo instrukcijoje nurodytai paskirčiai. Prietaiso naudojimas kitoms, nei 

nurodyta šioje instrukcijoje, paskirtims gali sukelti žmonių ar gyvūnų sužeidimus bei sugadinti daiktus. 

Tokiais atvejais garantija negalioja. Jokiomis aplinkybėmis gamintojas / tiekėjas / eksportuotojas neprisiims 

atsakomybės dėl tokių atvejų. 

Prietaiso montavimo, priežiūros ir remonto atveju būtina atjungti prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo, 

ištraukiant elektros tiekimo laidą iš elektros rozetės. 

Prieš pradedant naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad elektros tiekimo laidas yra švarus ir nedulkėtas. 

Nelieskite elektros tiekimo laido šlapiomis rankomis. 

Nedėkite elektros tiekimo laido po sunkiais daiktais. 

Nejunkite elektros tiekimo laido prie ilginamųjų laidų. Priešingu atveju, tai gali sukelti gedimus, elektros 

iškrovą ar gaisrą. 

Neuždenkite prietaiso jokiais daiktais, norėdami sumažinti šildymo efektą. 

Niekuomet neuždenkite ventiliacijos ir aliumininių grotelių zonos. 

Apsauginis šio prietaiso korpusas yra skirtas apriboti tiesioginę prieigą prie kaitinimo elementų. Šis korpusas 

bus sumontuotas prietaiso veikimo metu. 

Nenaudokite prietaiso kitoms nei numatyta reikmėms (nenaudokite jo drabužiams džiovinti arba gyvūnams 

ar augalams šildyti). 

Kai prietaisas nenaudojamas, padėkite šildytuvą į saugią vietą, o elektros tiekimo laidą – toliau nuo elektros 

tiekimo rozetės.  

Pastaba: Kai kurios prietaiso dalys veikimo metu ir iškart prietaisui nustojus veikti būna labai karštos, todėl 

galima nusideginti!  

Niekada nebandykite valyti prietaiso, naudodami tirpiklius ar degiuosius skysčius, kadangi tai gali sukelti 

elektros iškrovą arba gaisrą. 

Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose negalėtumėte jo prižiūrėti. 
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Nenaudokite ilginamųjų laidų, kadangi tai gali sukelti perkaitimą, o po to – gaisrą. Jeigu ilginamąjį laidą 

reikia naudoti, jo storis turi būti ne mažesnis nei 2 mm2. 

Nebandykite išrinkti ar remontuoti prietaiso patys. 

Niekada nekratykite prietaiso. 

Pirmą kartą įjungus prietaisą, gali pasirodyti neryškūs dūmai arba nemalonus kvapas. Tai yra normalu. 

Nelieskite prietaiso jo veikimo metu arba iškart jį išjungus. 

Prietaiso eksploatacijos laikotarpis yra 10 metų. 

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 

Įspėjimas: vaikams, vyresniems nei 3 metai ir jaunesniems nei 8 metai, leidžiama tik įjungti arba išjungti 

prietaisą po to, kai jis buvo perkeltas ar sumontuotas savo nuolatinėje veikimo vietoje. Vaikams turi būti 

paaiškinta ir jie turi suvokti, kaip prietaisu naudotis saugiai, ir kokie pavojai gresia. Vaikams, vyresniems nei 

3 metai ir jaunesniems nei 8 metai, draudžiama atjungti prietaisą nuo elektros tiekimo linijos, jį tvarkyti ar 

valyti bei atlikti kitus priežiūros darbus. 

Įspėjimas: neleiskite vaikams, jaunesniems nei 3 metai, artintis prie prietaiso, nebent jie yra atidžiai 

prižiūrimi. Dėl vaikų, vyresnių nei 3 metai ir jaunesnių nei 8 metai, saugumo, prietaiso veikimo vieta turi 

būti jiems nepasiekiama bei atitikti specialias elektros saugos instrukcijas, o visos jungtys turi būti 

patikrintos. 

Įspėjimas: prietaise nėra įrangos, kuri tikrintų patalpas. Šildytuvą gali naudoti asmenys, neturintys fizinės 

negalios, bei asmenys, kurie turi tinkamos patirties ir tinkamų žinių tokio prietaiso valdymui. Be to, jeigu 

patalpoje būna vaikų, taip pat turi būti ir asmuo, turintis atitinkamų prietaiso naudojimo žinių. Nenaudokite 

prietaiso mažose ir siaurose erdvėse.  

Įspėjimas: ugniai atsparios grotelės pilnai nesaugo mažų vaikų ir neįgalių asmenų. Prietaisu gali naudotis 8 

metų ir vyresni vaikai bei asmenys, neturintys fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų, kurie turi pakankamai 

patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ir apie saugą bei galimus pavojus instruktuoja už juos atsakingi 

asmenys. 

Vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų be už juos atsakingo asmens priežiūros. 

Prietaiso saugos instrukcijomis privaloma griežtai vadovautis. 

Atstumas tarp prietaiso ir kitų medžiagų, tokių kaip mediena, kartonas, medžiaga ir pan., bei žmonių ar kitų 

prietaisų turi būti mažiausiai 1 metras. 

Draudžiama tarp prietaiso grotelių kišti pirštus ar kitus daiktus. 

Nemontuokite prietaiso iškart po elektros tiekimo rozete. 

Nepernešinėkite prietaiso į kitą vietą, kai jis veikia! 

Prieš liesdami prietaisą, visuomet jį išjunkite ir palaukite, kol jis atvės! 

Šis prietaisas nėra skirtas veikti kartu su patalpos temperatūros reguliavimo prietaisu. 

Nenaudokite šio prietaiso mažose patalpose, kuriose būtų asmenų, kurie patys negalėtų iš jos išeiti, nebent 

prietaiso veikimas būtų nuolat prižiūrimas. 

Nenaudokite prietaiso arčiau nei 7,60 m iki degiųjų medžiagų (benzino, alkoholio ar pan.).  

Nedėkite degiųjų medžiagų, tokių kaip tirpikliai, skiedikliai ir pan., ant ar netoli prietaiso įkaistančių paviršių.  

Nemontuokite prietaiso netoli elektrinių namų apyvokos daiktų. 

Neuždenkite prietaiso, kad išvengtumėte perkaitimo. 

 

 

 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

S.1420.WT, S.1820.WT, S.2320.WT, ITQ1400, ITQ1800, ITQ2300 

 

Prietaiso komponentai 
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Modelis 
Aukštis 

(A) 

Plotis 

(B) 

Gylis 

(C) 

Galia 

(W) 

Elektros 

energija 

(V/Hz) 

Elektros 

įtampa 

(A) 

Apsaugos 

laipsnis 

Prietaiso 

klasė 

Termo-

statas 

Valdymo 

būdas 

S.1420.WT 

ITQ1400 

155 

mm 

742 

mm 

88 

mm 

1400 

W 

220-240 V 

50/60 Hz 
6,1 A IP20 I √ 

Mecha-

ninis 

S.1820.WT 

ITQ1800 

155 

mm 

892 

mm 

88 

mm 

1800 

W 

220-240 V 

50/60 Hz 
7,9 A IP20 I √ 

Mecha-

ninis 

S.2320.WT 

ITQ2300 

155 

mm 

992 

mm 

88 

mm 

2300 

W 

220-240 V 

50/60 Hz 
10 A IP20 I √ 

Mecha-

ninis 

 

Modelis Vatai m2 

S.1420.WT 

ITQ1400 
1400 W 15 m2 

S.1820.WT 

ITQ1800 
1800 W 18 m2 

S.2320.WT 

ITQ2300 
2300 W 22 m2 

 

ŠILDYTUVO VEIKIMAS 

 

Įkiškite savo prietaiso elektros kištuką į tinkamai įžemintą elektros tiekimo rozetę. 

Kai prietaisui bus tiekiama elektra, užsidegs LED lemputė. Patikrinkite elektros tiekimą, jeigu LED lemputė 

neužsidega. 

Termostato valdymo rankenėlė turi MIN ir MAX pozicijas. Sukite termostato valdymo rankenėlę pagal 

laikrodžio rodyklę, kad pasiektumėte MAX šildymo poziciją. Sukite termostato valdymo rankenėlę prieš 

laikrodžio rodyklę, kad pasiektumėte MIN šildymo poziciją. Nustačius „1“ poziciją, prietaisas ims veikti. 

Prietaisas gali periodiškai įsijungti arba išsijungti, kadangi yra valdomas termostato. Šie įsijungimai ar 

išsijungimai priklauso nuo nustatyto veikimo lygio ir aplinkos temperatūros.  

Dėmesio! Prietaise yra sumontuota saugos sistema. Jeigu prietaisas apvirstų, ši sistema automatiškai išjungs 

elektros tiekimą.  
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NAUDOJAMI SIMBOLIAI 

 

Montavimo darbus gali atlikti tik 

autorizuotas personalas 

Montavimas naudojant kryžminį atsuktuvą 

Lygiavimo rinkinys Montavimas naudojant grąžtą 

Montavimo darbus turi atlikti galutinis 

naudotojas 

Pieštukas-žymeklis 

Montavimas naudojant varžtą su vidiniu 

šešiakampiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNGČIŲ SIENOSE DIAGRAMOS 

 

S.1420.WT, S.1820.WT, S.2320.WT, ITQ1400, ITQ1800, ITQ2300 
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a) Išgręžkite skyles sienoje, naudodami tinkamą grąžtą, ir įstatykite kaiščius (A). Šis rinkinys yra 

tinkamas naudoti tik tuomet, kai prietaisas yra tvirtinamas prie betoninės sienos. 

b) Pritvirtinkite sieninės jungties įrenginį kartu su prietaisu ir varžtais (B), naudodami atsuktuvą. 

 

 
a) Pritvirtinkite jungties įrenginį varžtais (E). 

b) Pritvirtinkite juos varžtu su vidiniu šešiakampiu (C), esančiu pakuotėje. 
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Įsitikinkite, kad viskas pritvirtinta tinkamai ir saugiai. 

Nustatykite poziciją ir surinkite prietaiso sujungimo rinkinį pageidaujamu kampu (F, G). 

 

 
 

Įsitikinkite, kad viskas yra pritvirtinta tinkamai ir saugiai. Tuomet jūsų prietaisas bus parengtas naudoti. 
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 

 

Dėmesio! Jeigu naudotojas reguliariai prižiūrės ir valys prietaisą, jis veiks efektyviau, o jo eksploatacijos 

laikotarpis bus ilgesnis. 

1. Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, kad jį išjungėte. Palaukite, kol prietaisas atvės. Saugumo 

sumetimais, ištraukite elektros tiekimo laidą iš elektros tiekimo rozetės.  

2. Jeigu reflektorius (atspindintis veidrodis) ir infraraudonųjų spindulių lempa yra nešvarūs, jeigu 

įmanoma, nuvalykite juos iš išorės, naudojant sauso oro srovę ir neatidarius apsauginio korpuso. 

3. Išorinį prietaiso paviršių reikėtų valyti medvilnine šluoste arba minkštu šepetėliu. 

4. Niekada nenaudokite jokių abrazyvinių ar ardančių medžiagų prietaisui valyti. Šios medžiagos gali 

pažeisti plastikines prietaiso dalis. 

5. Nevalykite prietaiso jokiais garą skleidžiančiais valymo įrenginiais. 

 

GEDIMAI 

 

Prieš skambindami į serviso padalinį, pabandykite išspręsti problemą, susijusią su jūsų produktu, 

vadovaudamiesi žemiau pateiktais nurodymais. 

 

Problema Sprendimo rekomendacijos 

Prietaisas neveikia. - Patikrinkite, ar prietaisas yra tinkamai įjungtas į elektros tinklą. 

- Patikrinkite, ar prietaisas yra tinkamai subalansuotas (jūsų prietaise 

yra montuojama balansavimo saugos įranga). 

- Patikrinkite, ar termostato valdymo rankenėlė yra tinkamoje 

pozicijoje. 

- Patikrinkite, ar pastato elektros sistemoje nėra gedimų. 

- Įsitikinkite, kad teisingai pritaikėte prietaiso naudojimo instrukcijas. 

- Jeigu problema išlieka, susisiekite su artimiausiu įgaliotu servisu. 

 

WEEE REIKALAVIMŲ ATITIKIMAS IR PRIETAISO IŠMETIMAS 

 

Perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis, pavaizduotas ant prietaiso ar jo priedų, reiškia, kad jie 

atitinka ES Tarybos direktyvos Nr. 2002/96/EU reikalavimus. 

Šis ženklinimas reiškia, kad pasibaigus prietaiso eksploatacijos laikotarpiui, jo negalima išmesti 

kartu su buitinėmis atliekomis. 

 

Naudotojo pareiga yra pristatyti prietaisą į tinkamas organizacijas, kad jis būtų sunaikintas kaip elektroninė 

ir elektros įranga. Tinkamas naudotos elektroninės ir elektros įrangos utilizavimas saugo nuo žalos 

žmonėms ir aplinkai, priešingai nei netinkamas jos saugojimas ar naudojimas. 

 


