
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

VARMA TOP  - 1500 W   IP X5
LAUKIANTIS EUROPOS PATENTO

Pagaminta Italijoje

ELEKTRINIS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS, APSAUGOTAS NUO
LIETAUS, VANDENS SROVĖS IR PURSLŲ.

Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 
Varma Tec Srl neprisiima atsakomybės už žalą nuosavybei arba asmeninę žalą, kurią
sukelia šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų nesilaikymas.
Vadovavimasis  šiomis  instrukcijomis  užtikrins  prietaiso  ilgaamžiškumą  ir  bendrą
elektrinį ir mechaninį patikimumą. 
Saugokite šias instrukcijas saugioje vietoje.



VARMA TOP 1500 IPX5, ATSPARUS VANDENIUI (KOD.IC1003)
- Laukiantis Europos patento - 

APSAUGOTAS NUO LIETAUS, VANDENS SROVIŲ 

Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šioje instrukcijoje pateikiamus nurodymus.
Varma Tec neprisiima atsakomybės  už bet kokius asmenų sužalojimus ar daiktų  pažeidimus,
kuriuos  sukelia  šioje  instrukcijoje  pateikiamų  nurodymų  nesilaikymas,  iš  kitos  pusės,  šių
instrukcijų  laikymasis  užtikrins,  kad  prietaisas  tarnaus  ilgai  ir  patikimai,  ir  elektros  ir
mechanine prasme. Saugokite šią instrukcijoje. 

APRAŠYMAS- NAUDOJIMAS
Varma Top 1500 IPX5 yra ypatingai universalus šilumą spinduliuojantis  šildytuvas,  kuris gali
būti  naudojamas  daugelyje  situacijų  pasiūlydamas  šilumą  visoms  Jūsų  veikloms.  Jis  sukuria
šilumą iš karto, vartoja mažai elektros energijos ir yra kompaktiškas bei, tuo tarpu, gali apšildyti
dideles zonas. Varma Top 1500 IPX5 yra  sukurtas ir pagamintas laikantis aukščiausių techninių
standartų  ir  surinktas  naudojant  aukštos  kokybės  komponentus,  atitinkančius  saugumo
reikalavimus ir/ arba sertifikatus. Šis prietaisas yra skirtas naudojimui lauke ir viduje.

Varma Top 1500 IPX5 komplektacijoje yra:
- 1,5 metrų laidas, atsparus 180 C temperatūroje 
- Elektros laido šakutė
- Apsauginės grotelės 
- Reguliuojamas sieninis laikiklis
- Priedai tvirtinimui po parasoliais 

ĮSPĖJIMAI 

Naudokite šį prietaisą tik pagal šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį.
1. Išpakavę prietaisą patikrinkite ar pakuotėje viskas yra; jei kyla abejonių,  susisiekite  su

gamintoju arba įgaliotu Techninės pagalbos centru.
2. Nepalikite pakuotės medžiagų vaikams arba neįgaliems asmenims pasiekiamoje vietoje. 
3. Ant prietaiso nedėkite ir nelaikykite jokių daiktų.
4. Nenaudokite  prietaisų  patalpose,  kuriose  yra  degių  medžiagų  arba  garų,  tokių  kaip

alkoholis, insekticidai, benzinas ir t.t.
5. Jei nusprendžiate  daugiau  nebeeksploatuoti prietaiso,  išjunkite  jį  jungikliu  ir  ištraukite

šakutę  iš  elektros  tinklo  lizdo,  laikykite  jį  vaikams  ir  neįgaliems  asmenims
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garantija



nepasiekiamoje vietoje. Taip pat rekomenduojama padaryti jį  nebenaudojamą nukerpant
maitinimo laidą. 

6. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba baseino, tačiau laikykite jį saugiu atstumu
nuo šių objektų, atsižvelgdami į CEE-CEI standartus.

7. Nelieskite prietaiso šlapiomis arba drėgnomis rankomis.
8. Neprisilieskite prie prietaiso šlapiomis pėdomis.
9. Jeigu  naudojimo  metu  šalia  prietaiso  yra  vaikų,  būtina  suaugusiųjų  priežiūra;  be

suaugusiųjų priežiūros prietaisu negali naudodtis vaikai arba asmenys,  kurių psichiniai,
sensoriniai arba protiniai gebėjimai neužtikrina būtinų saugumo priemonių laikymosi.

10. Darbo  metu  prietaisas  įkaista;  venkite  liesti  raudonus  įkaitusius  paviršius  plikomis
rankomis/  oda. Prieš atlikdami kokius nors darbus su prietaisu,  išjunkite  jį  ir  palaukite
bent 5 minutes kol jis atvės. 

11. Jokiu būdu nemodifikuokite prietaiso.
12. Ypatinga priežiūra būtina kuomet prietaisas naudojamas patalpoje, kurioje nėra žmonių.
13. Reguliariai  patikrinkite  prietaisą  apžiūrėdami jį.  Atsiradus  kokiems  nors pažeidimams,

nenaudokite jo ir nedelsdami susisiekite su gamintoju arba įgaliotu techninio aptarnavimo
centru. 

14. Nelaikykite prietaiso po elektros lizdu.
15. Prietaisas visada turi būti montuojamas vertikalioje padėtyje.
16. Prietaisas  turi  būti  teisingai  jungiamas  į  elektros  lizdą,  kuris  atitinka  galiojančius

reikalavimus  ir  turi  veikiančią  įžeminimo  sistemą.  Iškilus  abejonėms,  paprašykite
profesionalių kvalifikuotų asmenų atlikti patikrinimą. 

17. Prietaisą  gali  montuoti  tik  profesionalūs  kvalifikuoti  darbuotojai,  laikydamiesi  šioje
instrukcijoje  pateikiamų  nurodymų.  Neteisingas  pritvirtinimas  ir/  arba  elektrinis
prijungimas  gali sukelti žalą  asmenims,  gyvūnams ir objektams,  už kurią  Star Progetti
neprisiima atsakomybės.

18. Junkite prietaisą į elektros tinklą tik jeigu elektros tinklo įtampa ir pajėgumai atitinka ant
prietaiso  techninių  parametrų  etiketės  nurodytus  reikalavimus,  ypatingai  maksimalų
galingumą. 

19. Prieš  valydami  prietaisą  arba  atlikdami  bet  kuriuos  kitus  priežiūros  darbus,  išjunkite
prietaisą jungikliu ir ištraukite šakutę iš elektros tinklo lizdo.

20. Jeigu prietaisas nukrenta arba yra sutrenkiamas,  nuneškite  jį  patikrinti gamintojui arba
įgaliotam techninio aptarnavimo centrui.

21. Priežiūros  darbų  metu  nelieskite  lempos,  tačiau  lieskite  tik  jos  galinius  gaubtus.
Kontaktas  su  plikomis  rankomis  gali  sugadinti  lempas;  šiuo  atveju  garantinis
aptarnavimas netaikomas. 

22. Jei netyčia prisilietėte prie lempos paviršiaus plikomis rankomis,  nedelsdami nuvalykite
lempą alkoholiu sudrėkintu skudurėliu. 

23. Neteisingo veikimo ir/ arba gedimo metu, išjunkite prietaisą ir nedelsdami susisiekite su
gamintoju arba įgaliotu techninio aptarnavimo centru. 



24. Remonto darbams  turi būti  naudojamos  originalios  Star Progetti detalės.  Jei  pažeistas
elektros  laidas  arba  jo  šakutė,  nedelsdami  juos  pakeiskite,  tai  turi  būti  atliekama
gamintojo  arba  įgalioto  techninio  aptarnavimo  centro  patalpose.  Naudokite  T90
charakteristikų elektros laidą. 

25. Išjunkite prietaisą jeigu:
a) Atsiranda gedimas
b) Nusprendžiate nuvalyti išorinį korpusą
c) Nusprendžiate kurį laiką prietaiso nenaudoti

26. Naudojimo metu neuždenkite ir neužblokuokite priekinių grotelių. 
27. Montavimo  metu  įrenkite  tinkamo  dydžio  visų  polių  srovės  pertraukiklį  3  mm  arba

mažesniu atstumu tarp kontaktų.
28. Neuždenkite ir nekliudykite prietaisui veikimo metu.
29. Priekinės grotelės visuomet turi būti švarios.
30. Siekdami išvengti gaisro rizikos,  nemontuokite prietaiso ir  jo  kaitinimo  elementų šalia

arba nukreiptų į užuolaidas, lovas ir kitus objektus arba lengvai užsidegančias medžiagas;
būtina laikyti tinkamo atstumo, kuris padėtų išvengti žalos arba gaisro rizikos. 

31. Nenaudokite prietaiso kartu su programatoriais, laikmačiais ir kitais prietaisais, kurie gali
jį automatiškai įjungti.

32. Prietaiso  apsauginė  sistema  yra  specialiai  sukurta  išvengti  tiesioginio  priėjimo  prie
kaitinimo elemento; todėl naudojimo metu ji turi būti savo vietoje.

- Junkite Varma Top 1500 IP X5 į vienos fazės 220-240 V elektros tinklą (priklausomai
nuo šalies)

- Varma Top 1500 IP X5 turi būti įžemintas
- Patikrinkite ar elektros maitinimas tinkamas įrengiamai apkrovai
- Visada laikykite įrenginį tiesioje padėtyje
- Lieskite tik galinius gaubtus. Jei netyčia paliesite lempos paviršių su plikomis rankomis,

nedelsdami nuplaukite lempą minkštu skudurėliu, sudrėkintu alkoholiu
- Halogenines lempas pažeidžia kontaktas su plikomis rankomis.  
- Neuždenkite ir neužblokuokite šildytuvo naudojimo metu
- Elektros  laidą  gali  pakeisti  tik  gamintojas,  aptarnavimo  centras  arba  technikos

specialistai.
- Įspėjimas,  jeigu  Varma  Top  1500  IP  X5  tvirtinamas  netoli  užuolaidų  ar  parasolių,

įsitikinkite, kad įrenginys negali netyčia su jais sukontaktuoti.



Varma Top 1500 IP X5 MONTAVIMAS
Tvirtinkite šildytuvą ant sienos, mažiausiai 20 cm atstumu nuo lubų (žr. montavimo pavyzdžius).
Aukštis, kuriame tvirtinami šildytuvai paprastai kinta nuo 2.10 metrų ir daugiausiai iki 3.0 metrų,
jeigu prietaisas yra montuojamas  mažesniame  nei 2.20 m aukštyje,  būtina  tvirtinti apsaugines
groteles. Šildytuvo sieninis laikiklis  yra idealus sprendimas siekiant geriausių rezultatų šilumos
atžvilgiu,  kada  reflektorius  palenktas  45  kampu,  o  šildytuvas  yra  tobulai  horizontalioje
padėtyje. Įrenginio negalima tvirtinti iš karto po elektros lizdu. 

Varma Top 1500 IP X5 VIETOS PARINKIMAS
1. Nukreipkite  Varma Top 1500 IP X5 reflektorių kryptimi,  reikalinga tvirtinant  prie  sienos.

Įprastinis kampas yra 45  nuo horizontalios plokštės. 
2. Niekada  nemontuokite  Varma  Top  1500  IP  X5  ant  degaus  paviršiaus  arba  šalia  degių

paviršių. 
3. Varma Top 1500 IP X5 turi būti įrengiamas ne mažesniu nei 2.0 metrų atstumu nuo tokių

objektų kaip kartonas, medžiagos ir langai. Naudojant dirbtuvėse ir garažuose, kur yra degių
dažų arba degalų, Infra Compact 1500 IPX5 privalo būti ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu
nuo pavojingų medžiagų.

4. Rekomenduojame  nenaudoti  šildytuvo  nevėdinamose  dulkėtose  aplinkose,  kad  nebūtų
pažeidžiama lempa.

LEMPOS PRIEŽIŪRA IR PAKEITIMAS
Lempą pakeisti gali tik gamintojas,  įgaliotas techninio  aptarnavimo centras,  arba kvalifikuotas
technikas. Siekdami užtikrinti nepriekaištingą Varma Top 1500 IP X5 būklę,  kartas nuo karto
nuvalykite dulkes nuo gaubto ir lempos naudodami šepetėlį arba suspausto oro srovę.

1. Išjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio.
2. Atsukite varžtus nuo 2 šoninių skydų (kiekvienas jų prisuktas 3 varžtais)
3. Nuimkite šoninius skydus nuo korpuso, kurie išsiima patraukiant juos į viršų
4. Nuimkite du lempos gaubtus, kurie apsaugoti juodomis silikono poveržlėmis, nuo dviejų

plieninių spyruoklinių fiksatorių.
5. Nuimkite gaubtus nuo lempos, patraukdami jas per vielą.
6. Dabar,  kai abu jungikliai  yra atviri,  galima  atjungti dvi dalis,  kairę  ir  dešinę,  bei įdėti

naują lempą. 
7. Uždėkite atgal silikono poveržles.
8. Uždėkite atgal spyruoklinių fiksatorių galus.
9. Pritvirtinkite atgal šoninius korpuso skydus.
10. Užsukite atgal visus 6 varžtus ant įrenginio šonų.



LEMPOS PRIEŽIŪRA IR PAKEITIMAS

Lempą pakeisti gali tik gamintojas,  įgaliotas techninio  aptarnavimo centras,  arba kvalifikuotas
technikas.  Siekdami užtikrinti nepriekaištingą Varma Top 1500 IP X5 būklę,  kartas nuo karto
nuvalykite dulkes nuo gaubto ir lempos naudodami šepetėlį arba suspausto oro srovę.

1. Išjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. 
2. Atsukite  varžtus nuo 2 šoninių  skydų (kiekvienas  jų

prisuktas 3 varžtais)

3. Nuimkite  šoninius  skydus nuo korpuso, kurie išsiima
patraukiant juos į viršų

4. Nuimkite  du  lempos  gaubtus,  kurie  apsaugoti
juodomis  silikono  poveržlėmis,  nuo dviejų  plieninių
spyruoklinių fiksatorių.

5. Nuimkite  gaubtus  nuo  lempos,  patraukdami  jas  per
vielą.

6. Dabar, kai abu jungikliai yra atviri, galima atjungti dvi
dalis, kairę ir dešinę, bei įdėti naują lempą. 



7. Uždėkite atgal silikono poveržles.

8. Uždėkite atgal spyruoklinių fiksatorių galus.

9. Pritvirtinkite atgal šoninius korpuso skydus.

10. Užsukite atgal visus 6 varžtus ant įrenginio šonų.



Svarbi informacija apie ekologišką prietaiso utilizavimą
KAI  KURIOSE  EUROPOS  SĄJUNGOS  ŠALYSE  ŠIAM  PRIETAISUI  NETAIKOMI
NACIONALINIAI ĮSTATYMAI, ĮGYVENDINANTYS WEEE DIREKTYVĄ, IR TOSE ŠALYSE
PRIETAISUI  NETAIKOMA  ATSKIRA  UTILIZAVIMO,  PASIBAIGUS  EKSPLOATACIJOS
LAIKOTARPIUI, TVARKA.
Prietaisas atitinka ES direktyvos 2002/96/EC reikalavimus. 
Šis  prietaisas  pažymėtas  perbrauktos  šiukšliadėžės  simboliu.  Jis  rodo,  kad  pasibaigus  eksploatacijos
laikotarpiui,  prietaiso  negalima  išmesti  kartu  su  buitinėmis  atliekomis,  tačiau  jis  turi  būti  nuneštas  į
elektrinės  ir elektroninės  įrangos  surinkimo centrą  arba grąžinimas  pardavėjui  perkant naują  prietaisą.
Vartotojas yra atsakingas už teisingą šio prietaiso utilizavimą pasibaigus eksploatacijos laikui. Už šios
tvarkos  nesilaikymą  numatytos  baudos  pagal  atliekų  valdymo  įstatymą.  Tinkamas  rūšiavimas  ir
tolimesnis  perdirbimas,  apdorojimas  ir  aplinkai  nežalingas  atliekų  utilizavimas  padeda  išvengti  žalos
aplinkai  ir  susijusių  rizikų  sveikatai,  ir  taipogi  skatina  medžiagų,  naudojamų  prietaise,  perdirbimą.
Norėdami gauti daugiau informacijos  apie atliekų  surinkimą  ir  utilizavimą,  susisiekite  su savo vietine
atliekų  valdymo  įmone  arba  kreipkitės  į  prekybos  vietą,  kurioje  pirkote  prietaisą.  Gamintojai  ir
importuotojai  dalyvauja  perdirbant,  apdorojant  ir  aplinkai  nežalingu  būdu  utilizuojant  atliekas  arba
tiesiogiai, arba dalyvaudami bendrose sistemose.



Varma Top 1500 IP X5, ATSPARUS VANDENIUI (KOD.IC1003)

MONTAVIMO PO PARASOLIAIS PAVYZDŽIAI

   Tvirtinimui po parasoliais

Laikiklio galinė dalis.
Tvirtinimui prie sienos



TVIRTINIMO PRIE SIENOS PAVYZDŽIAI
VARMA Top 1500 IP X5 TURI BŪTI TVIRTINAMAS TOBULAI HORIZONTALIOJE

PADĖTYJE, KAIP PARODYTA PAVEIKSLE



GARANTINIS APTARNAVIMAS  - LEMPŲ PAKEITIMAS NĖRA GARANTINIO
APTARNAVIMO DALIS. 

Sveikiname įsigijus Varma infrared IRK 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.  lempa  ir  t.t.).
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 VARMA TEC
gamyklą arba vienam iš įgaliotų distributorių. Visus transporto kaštus apmoka vartotojas.

PRIETAISO SERIJINIS NUMERIS

________________________________________________

PIRKIMO DATA

________________________________________________

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS

________________________________________________

PARDAVĖJAS

________________________________________________

Vartotojas turi užpildyti
garantinį taloną, kad garantija
būtų galiojanti.




