
ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

MODEL  IS Warmsun, IP54, IP 20, IP 65  

65432KW15-20
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Gerbiamas kliente,
dėkojame, kad įsigijote vieną iš mūsų gaminių. Prieš jį naudodami, prašome atidžiai perskaityti šį 
instrukcijų vadovą. Prašome saugoti šį vadovą, kad galėtumėte bet kada jį atsiversti.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Išpakuokite  ir  įsitikinkite,  kad  įrenginys  nepažeistas.  Jei  kyla  abejonių,  įrenginio 
nenaudokite ir kreipkitės į mūsų naudotojų aptarnavimo tarnybą. Nepalikite pakuotės detalių, 
pavyzdžiui,  spaustukų ar nailoninio maišelio,  vaikams pasiekiamoje vietoje.  Prieš įjungdami 
šildytuvą patikrinkite,  ar  elektros lizdo įtampa ir  dažnis yra  suderinti  su nurodytais  gaminio 
techninių duomenų lentelėje.
2. Šis įrenginys turi būti įjungtas į elektros lizdą, patvirtintą pagal civilinių elektros prietaisų 
saugos standartus. Elektros sistema turi būti skirta vardinei įrenginio įtampai ir su įžeminimo 
kabeliu.
3. Jokiu būdu neuždenkite įrenginio, nes jis gali perkaisti.
4. Nekiškite nieko į įrenginio vidų.
5. Įrenginys turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, tai yra kaip radiatorius. Bet koks kitas jo 
naudojimas yra netinkamas ir pavojingas.
6. Gamintojas neatsako už nuostolius, kilusius dėl netinkamo šio įrenginio naudojimo.
7. Saugiai  naudoti  įrenginį,  reiškia  laikytis  pagrindinės  saugos  tvarkos,  tai  yra  nejungti 
įrenginio drėgnomis rankomis ar kojomis;  nelaikyti įrenginio drėgnoje aplinkoje ar vandenyje; 
nepalikti  gaminio  atviroje  vietoje,  kur  ant  jo  gali  patekti  atmosferos  krituliai;  netraukti 
maitinimo kabelio arba paties įrenginio, jei norite ištraukti kištuką.
8. Kai įrenginį naudojate su stovu AA602, šildytuvą visada pastatykite ant lygaus ir plokščio 
paviršiaus.
9. Kai  įrenginio  nenaudojate  arba  prieš  atlikdami  bet  kokią  priežiūros  operaciją,  ištraukite 
kištuką iš elektros lizdo.
10. Įrenginys susideda iš pavojingų detalių; nelaikykite jų vaikams pasiekiamoje vietoje.
11. Nelaikykite šildytuvo vonios kambaryje, prie dušo, vonios ar baseino.
12. Maitinimo kabelis neturi liestis su elektrinio šildytuvo įkaitusiu paviršiumi.
13. Kai įrenginį naudojate su stovu AA602, šildytuvas turi būti pastatytas vertikaliai grindims.
14. Nejunkite įrenginio prie užuolaidų, degių medžiagų, baldų, aerozolių ir pan. GALI KILTI 
GAISRAS
15. Nelaikykite gaminio  prie  degių  medžiagų.  Jei  norite  išvengti  galimo  gaisro  pavojaus, 
niekada  nestatykite  šildytuvo  ant  minkštų  paviršių,  pavyzdžiui,  lovų,  ant  kurių  pastačius 
šildytuvą jo angos gali būti uždengtos.
16. Nestatykite įrenginio iš karto po elektros lizdu.
17. Nelaikykite  elektros  kabelio  po  kilimais.  Neuždenkite  jo  apklotais  ir  pan.  Pasistenkite 
nelaikyti elektros kabelio ten, kur daug vaikščiojama, kad niekas už jo neužkliūtų.
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DĖMESIO



18. Jei norite išjungti įrenginį, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
19. Nenaudokite įrenginio su programavimo įtaisais, laikmačiais ar bet kokiais kitais įtaisais, 
kuriais  automatiškai  įjungiamas  šildymo  įrenginys,  nes,  jei  šildytuvas  yra  uždengtas  arba 
netinkamai pastatytas, kyla gaisro pavojus.
20. Jei maitinimo kabelis sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centras 
arba bent jau panašios kvalifikacijos asmuo. Taip išvengsite bet kokių pavojų.
21. Įrenginys neskirtas,  kad  jį  naudotų  žmonės  (taip  pat  ir  vaikai),  kurių  fiziniai,  jutimų  ir 
protiniai gebėjimai yra sumažėję, kurie neturi patirties ar nežino, kaip naudoti šildytuvą, nebent 
jį  naudoti  jiems  padėtų  už  jų  saugumą,  priežiūrą  arba  už  įrenginio  naudojimo  instrukcijas 
atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo įrenginiu.
22. Nejunkite maitinimo kabelio prie ilgintuvų arba trigubų kištukų. Netraukite ir niekaip kitaip 
negadinkite maitinimo kabelio. Prieš atlikdami bet kokią priežiūros operaciją ištraukite kištuką 
iš elektros lizdo.
23. Jei pastebėjote įrenginio veikimo trikčių, nedelsdami išjunkite šildytuvą ir atjunkite jį nuo 
elektros  srovės.  Dėl  taisymo  kreipkitės  į  gamintojo  įgaliotą  techninės  priežiūros  centrą  ir 
reikalaukite originalių atsarginių detalių. Jei naudosite nesuderintas detales, įrenginio veikimas 
gali tapti pavojingas.
24. Dėmesio: jei apsauginis stiklas pažeistas, įrenginio nenaudokite.

PRIEŽIŪRA
DĖMESIO: jei norite, kad šildytuvas šildytų veiksmingiau, rekomenduojame maždaug kas 80–
100 veikimo valandų iš įrenginio išvalyti dulkes.
1. Prieš valydami ką tik naudotą įrenginį, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite, kol 

šildytuvas atvės.
2. Nuimkite įrenginį nuo atramos ant sienos arba stovo 65430KITS.
3. Minkšta sudrėkinta šluoste nušluostykite dulkes nuo išorinio gaubto. Nenaudokite valiklių.
4. DĖMESIO: niekada nuogomis rankomis nelieskite lemputės, nes galite nudegti odą. Tam 

visada naudokite apsaugines pirštines. DĖMESIO: valydami niekada nenaudokite spiritinių 
ar rūgštinių valiklių.

5. Jei norite pakeisti lemputę, kreipkitės į specializuotą centrą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Modelis Šildymo elementas Įtampa Matmenys 
(mm)

Didžiausia 
galia

Apsauga

65432KW15 Infraraudonųjų spindulių lemputė 230 V 50/60 Hz 465x100x125 1 500 W IP65
65432KW20 Infraraudonųjų spindulių lemputė 230 V 50/60 Hz 670x100x125 2 000 W IP65
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PASTABOS DĖL SUNAIKINIMO
Šio  gaminio  sunaikinimą  reglamentuoja Europos  Sąjungos  Direktyva  2002/96  (Elektros  ir 

elektroninės įrangos atliekos), Italijoje žinoma kaip įstatymo dekretas 151/2005.

• Pagal šį reglamentą, naudotojas privalo šį įrenginį sunaikinti NE kaip komunalines atliekas, 
bet atskiro atliekų surinkimo būdu (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos).

• Jei šį gaminį įsigijote anksčiau nei 2007-08-13, jį nemokamai turi sunaikinti platintojas, bet 
TIK TUO ATVEJU, jei įsigijote atitinkamą naują įrenginį.  Jei  šį gaminį  įsigijote vėliau nei 
2007-08-13, platintojas privalo nemokamai išvežti šį gaminį ir užtikrinti jo sunaikinimą.

• Visada galima šį gaminį nuvežti sunaikinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų centrus, 
kuriuos steigia valstybės institucijos.

• Jei šį gaminį sunaikinsite netinkamai, galite pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai.

• Šis  ženklas  nurodo,  kad naudotojas  įsipareigoja  sunaikinti  šį  gaminį  kaip  elektros  ir 
elektroninės įrangos atliekas, bet NE kaip komunalines atliekas:

• Jei  naudotojas  gaminį  sunaikins  aplinką  teršiančiu  būdu,  bus  nubaustas  pagal  16 
straipsnį.

Gamintojas 
„K INDUSTRIES S.R.L.“
Via Prampolini 1/q, Lemignano di Collecchio (PR), Italy
Tel. +39 0521 957111
Faksas +39 0521 957195
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