
VARMA FIRE
Elektrinis infraraudonųjų spindulių šildytuvas

SURINKIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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VARMA FIRE
Elektrinis infraraudonųjų spindulių šildytuvas

VARMA TEC Srl dėkoja, kad pasirinkote VARMA FIRE.
Mes esame įsitikinę, kad Jūs įvertinsite šio produkto kokybę ir technines charakteristikas. 

VARMA FIRE (kodas V400F)

Reguliuojamas modelius su krosnyje dažyta atramine
struktūra. Šildytuvai gali būti naudojami atskirai. 

TECHNINIAI PARAMETRAI:

 Nominali galia: 3.0 kW

 Elektros laidas ir  Schuko šakutė

 Karščiui atspari rankena šildytuvui palenkti 

 Reguliuojamas aukštis nuo 75 cm iki 90 cm

 Atrama su 4 neslystančiom kojelėm

 Spalva: lieta geležis

 Šildytuvo matmenys 50x51.112(a) cm 

 Pakuotės matmenys 26x53.104 cm

 Netto svoris 9.8 kg

VARMA FIRE suteikiama 2 metų garantija
VARMA FIRE buvo sukurtas užtikrinti saugų
naudojimą 
Šildytuvas turi būti surinktas pagal čia
pateikiamus nurodymus. 



Pagaminta Italijoje 

1) Pritvirtinkite vertikalią atramą B prie pagrindo A 

2) Pritvirtinkite vamzdį C prie atraminės struktūros naudodami skyles, esančias ant vertikalios
atramos ir prisukite varžtais. 

PAGRINDAS A

VERTIKALI
ATRAMA B



3) Įkiškite du kaiščius į angas vertikalioje atramoje (dvi viršuje ir dvi apačioje) bei prisukite du
guminius gaubtelius įdubusia puse į vamzdžio pusę. 

PAGRINDAS A
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4) Dabar uždėkite šildytuvą ant atraminės struktūros sulygiuodami kaiščių varžtus su įsriegtomis
šoninėmis angomis šildytuve.  
Gerai prisukite varžtus.

GUMINIS
GAUBTELIS

GUMINIS
GAUBTELIS

VERTIKALI
ATRAMA B

KAIŠTISKAIŠTIS



VERTIKALI
ATRAMA B

ĮSRIEGTA
ANGA

(DEŠINĖ)

ĮSRIEGTA
ANGA (KAIRĖ)

VARŽTASVARŽTAS



      

SAUGOS NURODYMAI:
 Šildytuvas turi būti įžemintas.
 Laikykite elektros laidą atokiau nuo kaitinimo elemento.
 Neuždenkite ir neužblokuokite veikiančio šildytuvo.
 Nenaudokite šildytuvo voniose arba šalia vonių, dušų ar baseino. 
 Nekiškite jokių daiktų į šildytuvo angas.
 Draudžiama bandyti taisyti šildytuvą patiems; gedimų atveju susisiekite su Varma Tec-

Tel.  02/90639261, išpl.7 ir 02/92275200

SVARBI INFORMACIJA

Prieš naudodami šildytuvą:
 Patikrinkite ar  įtampa,  nurodyta  ant  šildytuvo  techninių parametrų  etiketės,  atitinka  Jūsų

namų elektros tinklo įtampą. 
 Nelieskite  lempų  rankomis;  lempų  pažeidimams,  kuriuos  sukelia  jų  lietimas  plikomis

rankomis, garantinis aptarnavimas netaikomas. 
 Šildytuvas turi būti montuojamas taip, kad lempa būtų horizontalioje padėtyje. 
 Šildytuvas privalo visada būti tvirtinamas horizontalioje padėtyje. 

   
TAIP NE

 Bendra  taisyklė:  šildytuvai  turi  būti  laikomi  ne  mažiau  kaip  2  metrų  atstumu  nuo
kartoninių dėžių, medžiagų ir t.t. ir langų. Jei jie naudojami dirbtuvėse arba garažuose,
kur laikomi degūs dažai arba degalai, šildytuvas turi būti laikomas ne mažesniu kaip 4
metrų  atstumu  nuo  pavojaus  šaltinio.  Nenaudokite  šio  prietaiso  mažai  vėdinamose
patalpose ir ten, kur yra daug dulkių, kad išvengtumėte lempos pažeidimų. 



LEMPOS PAKEITIMO INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAI:

1) Išjunkite šildytuvą iš elektros tinkle lizdo.

2) Atsukite du ratukus ir nuimkite šildytuvą nuo atraminio rėmo, padėkite jį ant plokščio

paviršiaus taip, kad lempos būtų nukreiptos viršun ir atsukite du varžtus nuo rėmo. 

3) Atsukite du varžtus, prilaikančius lempos dalį. 

4) Viena  lempos  fazė  yra  prijungta  prie  jungiklio  su  fiksatorimi,  kita  prie  maitinimo

gnybto: pirmą reikia nuimti, o antrą atjungti atlaisvinant mažą gnybto varžtą. 

5) Nuimkite lempą nuo dviejų atraminių spyruoklių. Paimkite naują lempą ir pritvirtinkite

ją prie spyruoklių: ji turi būti sutrumpinta viename gale (kaip senoji lempa, kuri buvo

išimta) ir prijunkite prie jungiklio. 

6) Kitame gale prijunkite galinį laikiklį prie vieno polio gnybto bloke.

7) Prijunkite laidą, kuris prieš tai buvo atjuntas, prie maitinimo gnybto; iš naujo uždėkite

lempos gaubtą prie korpuso ir pritvirtinkite prisukdami 5 mm varžtais. 

8) Uždėkite  atgal  rėmą  ir  prisukite  ratukus;  iš  naujo  pritvirtinkite  prie  atraminės

struktūros. 



VARMA FIRE elektrinė schema
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Kodas: V400F
 3000 W



PASTABOS ______________________________________________
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GARANTINIS TALONAS

Kad garantija būtų galiojanti, vartotojas turi užpildyti šį garantijos liudijimą.

PRIETAISO SERIJINIS NUMERIS

PIRKIMO DATA

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS

PARDAVĖJAS

CERTIFICATE OF GUARANTEE 
Sveikiname  įsigijus  Varma infraraudonųjų  spindulių  šildytuvą.  Jam taikoma  2 metų  garantija nuo pirkimo dienos:  pasibaigus  šiam periodui,
garantinis  aptarnavimas  nebetaikomas.  Sąskaita,  kvitas  arba  pirkimo  susitarimas  parodo  garantinio  aptarnavimo  laikotarpio  trukmę.
Garantuojami  pakeitimai  ir  remontai  gedimų,  kuriuos  sukelia  nekokybiškos  medžiagos  arba  gamykliniai  defektai.  Garantinis  aptarnavimas
netaikomas  nusidėvinčioms  įrenginio  dalims  (žr.  kvarcinė  lempa  ir  t.t.).  Į  garantinį  aptarnavimą  neįeina  lempos  pakeitimas.  Garantinis
aptarnavimas  nutraukiamas  jeigu  prietaisas  buvo  išardytas  arba  remontuotas  neįgaliotų  asmenų,  buvo  neprižiūrimas,  arba  pažeistas
transportavimo  ar  naudojimo  metu,  taip  pat  –  ir  nesilaikant  naudojimo  instrukcijų,  neįgaliotiems  asmenims  atliekant  priežiūros  darbus,
neteisingai  tvirtinant  įrenginį,  nesilaikant  galiojančių  įstatymų.  Įrenginys  nėra  keičiamas.  Garantinio  aptarnavimo  metu  remontai  atliekami
nemokamai, pristačius juos į VARMATEC gamyklą arba vienam iš įgaliotų distributorių. Visus transporto kaštus apmoka vartotojas.



Pagaminta Italijoje

VARMA TEC SRL – Star Progetti Group
Via Cassino d’Alberi, 6D 20067 Tribiano (MI)  - Italija

Biuras Italijoje: Tel. +39  02 92 27 52 00 - Fax +39 02 92 27 52 20
Eksporto biuras: Tel. +39 02 90 63 92 61 - Fax +39 02 90 63 92 59

Info.it@varmatec.com,  www.varmatec.com
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