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ŠILDYTUVO „WELLMO HEAT 2 in 1“ NAUDOJIMO 
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PUIKIAI TINKA NAUDOJIMUI NAMUOSE – BIURUOSE – LABORATORIJOSE 
PAPILDOMAS ŠILDYMAS, ESANT NEPAKANKAMAM ŠILDYMUI 
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Šildo daugiau, o kainuoja mažiau 
 
DIDELIS KOMFORTAS, DVIEJŲ KRYPČIŲ SRAUTAS IR EKOLOGIŠKA ŠILUMA 
 
 
 
 
 
Aliuminio struktūra su nerūdijančio plieno dvigubais reflektoriais, be 
ventiliatoriaus.  
 
 

 4 ŠILDYMO GALINGUMO REGULIAVIMO LYGIAI NUO 500 
IKI 2000 W. 
 

 GROTELĖS VIRŠUJE EFEKTYVIAM KARŠTO ORO 
IŠMETIMUI 

 

 REGULIUOJAMAS TERMOSTATAS 
 

 PATENTUOTA STRUKTŪRA SU MAKSIMALIA 
INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ IR KONVEKCINE ŠILUMA 

 

 ILGAI VEIKIANČIOS KVARCINĖS LEMPOS 
 

 APSAUGINIS ĮRENGINYS ŠILDYTUVUI NUGRIUVUS  
 
 

 
 
 

Greitai sušildo 20/25 m2 
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Sveikiname įsigijus šildytuvą WELLMO HEAT 2 in 1, pagamintą pagal naują patentuotą 
konvekcijos ir spinduliuojamos šilumos technologiją. 
 
WELLMO HEAT 2 in 1 naudoja elektros energiją tam, kad greitai ir efektyviai pagamintų šilumą: 
1  SPINDULIAVIMO, kurį sukuria kvarcinės lempos, dėka 
2 KONVEKCIJOS dėka: speciali patentuota sistema su didelėmis aliuminio plokštelėmis yra 
įkaitinama kvarcinių elementų dėka. Šaltas oras patenka per apačią, tuomet pereina per įkaitusias 
aliuminines plokšteles. Jį pašildžius, jis paskirstomas dviejomis kryptimis: infraraudonųjų spindulių 
skleidžiama šiluma iš priekio ir stipri natūrali konvekcija per viršutines groteles. 
WELLMO HEAT 2 in 1 efektyviai ir greitai sušildo šalia esančius žmones ir visą kambario erdvę.  
 
PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ČIA PATEIKIAMUS NURODYMUS 
 
ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS 
Šildytuvas turi jungiklius, kurių pagalba galima nustatyti temperatūrą. 
 
ŠILUMOS REGULIAVIMO JUNGIKLIS 
 
Šis jungiklis turi 5 nustatymo padėtis: 
 POZICIJA  OFF  =  šildymo elementų darbo ir šildymo veiklos sustabdymas 

 POZICIJA      =  šis nustatymas įjungia 1 kvarcinį elementą (500W) 

 POZICIJA      = šis nustatymas įjungia 2 kvarcinius elementus (1000W) 

 POZICIJA     = šis nustatymas įjungia 3 kvarcinius elementus (1500W) 

 POZICIJA    = šis nustatymas įjungia 4 kvarcinius elementus (2000W) 
 
TERMOSTATO RANKENĖLĖ 
Termostato rankenėlės pagalba galima pakeisti termostato nustatymus nuo „žemos temperatūros 
iki „aukštos temperatūros“. Tai veikia tik jeigu pasirinkta viena iš šildymo pozicijų. 
Šis prietaisas turi specialų apsauginį įrenginį, apsaugantį prietaisą kritimo metu. 

 

Modelis:        WH2000 
Maitinimas:   220-240V/ 50Hz 
Galingumas: 500-2000 W 
Netto svoris:  9 kg  
 

TECHNINIAI PARAMETRAI 
 

APSAUGA NUO UŽSIDEGIMO
 

KVARCINIS ELEMENTAS
 

ŠILUMOS 
NUSTATYMO 
RANKENĖLĖ 

 
TERMOSTATAS 

• H = aukšta temperatūra 
  L  = žema temperatūra 
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NAUDOJIMAS:  
Termostato jungiklį iš pozicijos „L“ nustatykite į poziciją „H“ kada šildymo jungiklis yra nustatytas į 

 arba  poziciją (didžiausias šildymo pajėgumas). 

Termostatas išjungs šildytuvą esant nustatytoms  arba  pozicijoms iki to laiko, kol sumažėja 
šildomos erdvės temperatūra. Šildytuvas įsijungs automatiškai ir veiks tol, kol kambarys įšils iki 
temperatūros, kuris nustatyta termostatu.  
Atsiminkite, kad pirmieji du nustatymai liks įjungti iki tada, kol šildymo nustatymo jungiklis 
nustatomas į poziciją „OFF“. Termostatas veikia tik jeigu įjungti trys arba visi kvarciniai 
elementai.  
 
SAUGUMO PRIEMONĖS – PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 
ŠIUOS NURODYMUS 
 Laikykite prietaisą toliau nuo vaikų. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu. 
 Naudokite prietaisą tik pagal jo paskirtį. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, kurią 

sukelia neteisingas naudojimas arba naudojimas ne pagal paskirtį.  
 Saugokite prietaisą nuo blogų aplinkos sąlygų poveikio, nuo lietaus ar saulės. 
 Prieš valydami prietaisą ar atlikdami kitus priežiūros darbus, įsitikinkite kad prietaisas 

išjungtas iš elektros tinklo lizdo. 
 ĮSPĖJIMAS: siekdami išvengti prietaiso perkaitimo, NIEKADA NEUŽDENKITE 

ŠILDYTUVO. 
 Šildytuvo negalima laikyti iš karto po elektros tinklo lizdu. 
 Šildytuvo negalima naudoti jeigu yra sudužęs kurio nors iš kvarcinių elementų stiklinis 

dėklas. 
 Nenaudokite šio šildytuvo su programatoriumi, laikmačiu ar kitu prietaisu, kuris išjungia 

šildytuvą auytomatiškai, kadangi iškyla gaisro rizika, kada šildytuvas yra uždengtas arba 
stovi netinkamoje vietoje. 

 Apsauga nuo gairso neužtikrina pilnos apsaugos mažiems vaikams ar neįgaliems 
asmenims. 

 Nenaudokite šio šildytuvo šalia vonios, dušo ar plaukiojimo baseino. 
 Laikykite šildytuvą toliau nuo degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos. 
 Įsitikinkite, kad paviršius ant kurio stovi šildytuvas, yra stabilus ir lygus.  
 Šildytuvo paviršių valykite tik naudodami sausą skudurėlį ir būtinai prieš tai išjungę prietaisą 

iš elektros tinklo lizdo. 
 
SVARBIOS PASTABOS 

1) Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą elektros laidą gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotas 
serviso centras arba panašūs kvalifikuoti asmenys. 

2) Prietaiso vidinį valymą (reflektoriaus valymą) gali atlikti tik įgaliotas serviso centras arba 
panašūs kvalifikuoti asmenys. 

 
ĮSPĖJIMAS: GAISRO RIZIKA IŠKYLA, KADA ŠILDYTUVAS YRA UŽDENGTAS ARBA 
PASTATYTAS NETOLI UŽUOLAIDŲ AR KITŲ GALINČIŲ UŽSIDEGTI MEDŽIAGŲ. 

 
UTILIZAVIMAS: 
Šis simbolis reiškia, kad šis prietaisas priskiriamas prie elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE). 
Tai reiškia, kad šiam prietaisui taikoma Europos Direktyva 2002/96/EC, kuri numato tinkamą prietaiso 
utilizavimą arba išrinkimą siekiant minimizuoti jo poveikį aplinkai. Šio prietaiso negalima išmesti į buitinių 
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atliekų konteinerį. 
 
Elektroniniai prietaisai, kurie nėra rūšiuojami utilizavimo metu yra potencialiai pavojingi aplinkai ir žmogaus 
sveikatai, kadangi juose yra pavojingų medžiagų. 
Pasibaigus šildymo sezonui, rekomenduojame uždengti šildytuvą siekiant išvengti dulkių susikaupimo. 

 
GARANTINIS TALONAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GARANTINIS APTARNAVIMAS 
 
Sveikiname įsigijus mūsų WELLMO HEAT 2 in 1 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 (kvarcinėms lempoms ir t.t.). Garantinis aptarnavimas netaikomas, jeigu 
prietaisas buvo išardytas arba remontuotas neįgaliotų asmenų, buvo neprižiūrimas, arba pažeistas 
transportavimo ar naudojimo metu, eksploatuojant nebuvo laikomasi naudojimo instrukcijų, neįgaliotiems 
asmenims atliekant priežiūros darbus, nesilaikant galiojančių įstatymų. Įrenginys nėra keičiamas. Garantinio 
aptarnavimo metu remontai atliekami nemokamai, pristačius juos į UAB „RUBISOLIS“ garantinio serviso 
punktą arba vienam iš įgaliotų atstovų. Vartotojas apmoka tik transporto kaštus. 
 
 
 

ĮRENGINIO SERIJINIS NUMERIS: 

PIRKIMO DATA: 

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS: 

PARDAVĖJAS: 


