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Infraraudonųjų spindulių šildytuvas su anglimi 

Naudojimo instrukcija 



ŠIUOS NURODYMUS BŪTINA ĮDĖMIAI PERSKAITYTI, O INSTRUKCIJĄ PASILIKTI ATEIČIAI. 

Negalime prisiimti atsakomybės už žalą dėl šių nurodymų nesilaikymo.  

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI 

Naudojant elektros prietaisus ir norint sumažinti gaisro, elektros šoko ar susižeidimų pavojų, būtina laikytis 

pagrindinių saugos nurodymų:  

Prieš pradėdami šildytuvą naudoti ir prieš jį įrengdami, perskaitykite visus nurodymus. 

Šildytuvą įrengti būtina bent 1,8 metro atstumu nuo žemės/grindų. 

Šis šildytuvas skirtas naudoti esant 220-240V AC maitinimui. 

Naudokite šį šildytuvą tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Šildytuvą naudodami kitaip, nei rekomenduoja 

gamintojas, galite sukelti gaisrą, elektros šoką  ar susižeisti.  

Šio prietaiso negalima naudoti asmenims (tame tarpe ir vaikams), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai 

yra nusilpę, kurie turi mažai patirties ar žinių, nebent juos prižiūri ir nurodymus jiems duoda už jų saugumą 

atsakingas asmuo. 

Vaikus būtina prižiūrėti, kad su prietaisu jie nežaistų. 

Šio šildytuvo apsauga nuo gaisro skirta išvengti tiesioginio priėjimo prie kaitinimo elemento, todėl šildytuvą 

naudojant  ji turi būti savo vietoje. Apsauga nuo gaisro nesuteikia visiškos apsaugos mažiems vaikams ar kitiems 

asmenims. 

Šis šildytuvas turi būti įžemintas. Junkite jį tik į tinkamai įžemintą maitinimo tinklą. 

Pasirūpinkite, kad naudojimo metu kištukas ir maitinimo tinklas būtų švarūs.   

Norėdami išjungti šildytuvą iš maitinimo tinklo, išjunkite jį ir ištraukite iš maitinimo tinklo suimdami už kištuko. 

Niekada netraukite už laido. Niekada nelieskite kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.  

Nenaudokite jokių prailginimo laidų. 

Reguliariai tikrinkite maitinimo tinklą ir kištuką, ar jie nenusidėvėję ir nepažeisti. Nenaudokite šildytuvo, jei jo 

laidas ar kištukas pažeisti, jei maitinimo lizdas kliba ar jei pastebite kitokių sutrikimų.  

Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar yra pažeistas kokiu nors kitu būdu.  

Nenaudokite šildytuvo, jei kaitinimo elementai yra skilę ar lūžę.  

Šildytuvo negalima laikyti tiesiai po maitinimo lizdu ar žemiau prijungimo dėžės. 

Degias medžiagas, pavyzdžiui baldus, pagalves, lovatieses, popierius, drabužius ir užuolaidas, laikykite bent 1,5 

m atstumus nuo šildytuvo iš visų pusių. Nenaudokite šildytuvo, kur laikomi ar naudojami dažai, benzinas, degūs 

skysčiai ar ypač degios dulkės.  

Jei šis šildytuvas bus naudojamas vonios kambaryje, jį reikia įrengti taip, kad vonioje ar duše esantis asmuo 

negalėtų pasiekti šildytuvo, jo jungiklių ir valdymo mygtukų. Niekada nestatykite šildytuvo tokioje vietoje, kur 

jis gali įkristi į vonią ar kitą vandens talpą.  

Būkite ypač atidūs, kai paliekate veikiantį šildytuvą be priežiūros. 



Niekada nenaudokite šildytuvo, kai miegate.  

Niekada neuždenkite šildytuvo.  

Nekiškite jokių daiktų į šildytuvą.  

Niekada nelieskite šildytuvo, kai jis veikia.  

Prieš keisdami šildytuvo vietą ar jį reguliuodami, visada išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir leiskite jam atvėsti. 

ĮŽANGA 

Veito infraraudonųjų spindulių šildytuvai su anglimi šildo greitai ir patogiai, kaip saulė.  

Šie tvirti ir vandeniui atsparūs šildytuvai tinka ir buitinei ir komercinei paskirčiai, tiek viduje, tiek lauke naudoti. 

Modelis AERO 

Įtampa (V) 220-240 AC 

Galia (W) 2500 

Srovė (A) 10.9 

Išmatavimai  
(plotis x aukštis x gylis (mm)) 

820x180x55 

Svoris (kg) 2.5 

IP klasė IP44 

ĮRENGIMAS 

Šį šildytuvą įrengti turi kompetentingas asmuo, pavyzdžiui kvalifikuotas elektrikas. 

Prieš įrengdami šildytuvą, būtinai jį išjunkite ir leiskite jam atvėsti. Šį šildytuvą galima įrengti tiek vertikalioje, 

tiek horizontalioje padėtyje.  

Montuojant ant sienos, žemiausia šildytuvo dalis turi būti bent 1,8 m atstumu nuo žemės/grindų, kad veikiančio 

šildytuvo nebūtų galima priliesti.  

Montuojant horizontalioje padėtyje ar prie lubų, nemontuokite šildytuvo didesniu nei 90° ir mažesniu nei 45° 

kampu, kaip parodyta A ir B paveikslėliuose. 

Maitinimo laidas turi būti žemiausios šildytuvo vietos krašte, kai jis yra įrengtas kampu ar vertikalioje padėtyje. 

Maitinimo laidą reikia laikyti toliau nuo šildytuvo korpuso, nes veikiant jis įkaista. 

Nemontuokite šildytuvo ant degaus paviršiaus. 

Montuodami šildytuvą, laikykitės minimalių saugių atstumų nuo šildytuvo korpuso ir degių paviršių. 

Šildytuvas turi būti įrengtas bent 0,5 m nuo lubų ir gretimų sienų. 



Jei šildytuvas bus naudojamas lauke, rekomenduojame jį jungti į vandeniui atsparų kištukinį lizdą. 

Prieš gręždami įsitikinkite, kad toje vietoje, kur bus įrengtas šildytuvas nėra laidų ar vamzdžių.  

Šildytuvą reikia montuoti ant kartu pristatytų laikiklių. 

Pateiktais varžtais ir veržlėmis prie montavimo paviršiaus tvirtai pritvirtinkite šildytuvo laikiklius ir galinę 

šildytuvo pusę. 

Tada pateiktais varžtais ir veržlėmis pritvirtinkite šildytuvą ant laikiklių. 

Laikiklius galima naudoti šildytuvo krypčiai reguliuoti. Atlaisvinę du laikiklio varžtus nuo sienos galite 

reguliuoti šildytuvo kampą. Kai sureguliuojate kampą, varžtus prisukite atgal. 



VEIKIMAS 

• Prijunkite šildytuvo kištuką prie elektros tinklo, jei norite šildytuvą įjungti.

• Atjunkite šildytuvo kištuką nuo elektros tinklo, jei norite išjungti šildytuvą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

• Prieš atlikdami kokius nors darbus su šildytuvu, visada išjunkite šildytuvą iš maitinimo tinklo  ir leiskite jam

atvėsti. 

• Jei į šildytuvo vidų, aplink kaitinimo elementą prisirinko dulkių ar purvo, prietaisą išvalyti turėtų kvalifikuotas

paslaugų teikėjas. Tokios būklės prietaiso nenaudokite. 

• Vienintelė prietaisui reikalinga priežiūra yra jo išorės valymas.

• Nenaudokite aštrių valymo priemonių ar tirpiklių prietaisui valyti, nes galite pažeisti plastikines prietaiso dalis.

Valydami prietaiso išorę, naudokite drėgną audeklą. 

• Kai ruošiatės prietaiso nenaudoti, nuimkite jį nuo montavimo vietos ir laikykite jį saugioje, sausoje, vaikams

nepasiekiamoje vietoje. 

• Nelieskite kaitinimo elementų nuogomis rankomis, nes likučiai nuo jūsų rankų gali turėti poveikio lempai. Jei

atsitiktinai ją palietėte, nuvalykite pirštų antspaudus drėgnu minkštu audeklu suvilgytu metilo spiritu ar 

alkoholiu.  

• Nebandykite taisyti šio šildytuvo ar reguliuoti kokių nors elektros ar mechaninių jo funkcijų patys.

• Šildytuvo viduje nėra jokių aptarnaujamų dalių. Taigi jei prietaisas pažeistas ar sugedęs, pristatykite jį

gamintojui ar jo  paslaugų teikėjui. 

• Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą laidą keisti gali tik gamintojas, jo paslaugų teikėjas ar tinkamai

kvalifikuotas asmuo. 

• Popardaviminis aptarnavimas:

• gaminiui suteikiama dvejų metų garantija nuo jo pirkimo dienos;

• garantiniu laikotarpiu įsipareigojame sutaisyti gaminį, jei jis buvo įrengtas ir naudotas laikantis čia pateiktų

nurodymų. Ši garantija neturi įtakos jūsų papildomoms statutinėms teisėms.  

PERDIRBIMAS 

Taikoma elektros gaminiams, parduodamiems Europos Bendrijoje.  



Naudojimo laikotarpio pabaigoje elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei įmanoma, 

atiduokite gaminį perdirbti. Pasikonsultuokite su vietine institucija ar pardavėju dėl perdirbimo galimybių jūsų 

šalyje. 


