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Gerb. kliente, 

Dėkojame, kad įsigijote vieną iš mūsų gaminių. Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite 

tolesnius nurodymus. Rekomenduojame pasilikti šią instrukciją ateičiai. 

 

BENDROS ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT 

 
 

1. Nuimkite visą pakavimo medžiagą ir įsitikinkite, kad prietaisas yra geros būklės. Jei 

abejojate, prietaisu nesinaudokite ir susisiekite su mūsų Aptarnavimo „po pardavimo“ 

tarnyba. Pakavimo medžiagą (kabes, nailoninius maišelius ir t. t.) laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. Prieš įjungdami ventiliatorinį šildytuvą, patikrinkite, ar elektros 

lizdo įtampa ir dažnis atitinka gaminio techninėje lentelėje nurodytą įtampą ir dažnį. 

2. Šį prietaisą reikia prijungti prie patvirtinto elektros lizdo, atitinkančio civilinės paskirties 

elektros sistemoms taikomus reikalavimus. Elektros sistema turi atitikti prietaiso vardinę 

įtampą ir turėti įžeminimo laidą. 

3. Šios įrangos negalima naudoti, kai nėra stebima, kaip ji veikia. 

4. Niekada neuždenkite prietaiso, nes taip gali kilti perkaitimo rizika. 

5. Į prietaisą nekiškite jokių daiktų. 

6. Prietaisą reikia naudoti tik pagal paskirtį, t. y. kaip buitinį šildytuvą. Bet koks naudojimas ne 

pagal paskirtį laikomas netinkamu ir pavojingu. 

7. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, padarytą netinkamai naudojant šį prietaisą. 

8. Norint visiškai saugiai naudotis šiuo prietaisu, reikia laikytis esminių atsargumo priemonių, 

pvz., niekada nesinaudoti prietaisu, kai rankos ar kojos yra šlapios, niekada neištraukti 

kištuko traukiant už laido ar paties prietaiso, nekišti prietaiso į vandenį ir neleisti jam patekti 

po vandens srove. 

9. Prietaiso klasė yra IP65, tačiau norėdami tinkamai sandėliuoti prietaisą, neleiskite, kad jį 

veiktų drėgmė, vanduo ar oro sąlygos. 

10. Kai prietaisą naudojate su stovu AA602 ar 65430KITS, stovo pagrindą visada statykite ant 

plokščio ir lygaus paviršiaus. 

11. Kai prietaisu nesinaudojate bei prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, 

ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 

12. Prietaisas turi pavojingų dalių, kurias reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

13. Niekada nestatykite šildytuvo vonios kambaryje arba netoli dušo, vonios ar baseino. 

14. Šildytuvą reikia sumontuoti taip, kad jo jungiklių ir kitų valdymo rankenėlių negalėtų 

paliesti vonioje ar duše besimaudantis asmuo. 

15. Elektros laidas niekada neturi liestis su karštais šildytuvo paviršiais. 

16. Kai prietaisą naudojate su stovu AA602 ar 65430KITS, šildytuvą reikia statyti horizontaliai 

grindims. 

17. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu šalia užuolaidų, degios medžiagos, baldų ir t. t. 

GAISRO PAVOJUS. 

18. Nestatykite šildytuvo šalia degių medžiagų. Kad užkirstumėte kelią galimai gaisro rizikai, 

niekada nesinaudokite šiuo prietaisu ant minkštų paviršių, pvz., lovų, kur gali būti uždengtos 

prietaiso angos. 

19. Nestatykite prietaiso tiesiai po elektros lizdu. 
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20. Nedėkite elektros laido po kilimu. Neuždenkite elektros laido antklode ar panašiais daiktais. 

Stenkitės nedėti elektros laido ten, kur jis galėtų painiotis žmonėms po kojų. 

21. Norėdami atjungti prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 

22. Niekada nenaudokite prietaiso su programavimo įtaisu, laikmačiu ar kitu panašiu prietaisu, 

automatiškai įjungiančiu šildytuvą, nes kyla gaisro rizika, jei prietaisas būtų uždengtas ar 

netinkamai pastatytas. 

23. PERSPĖJIMAS: Šiame šildytuve nėra sumontuotas prietaisas kambario temperatūrai 

kontroliuoti. Jei prietaisas nuolat neprižiūrimas, nesinaudokite šiuo šildytuvu mažose 

patalpose, kai jose yra asmenų, kurie patys negalėtų pasišalinti iš patalpos. 

24. Jei elektros laidas pažeistas, siekdami užkirsti kelią rizikai, pasirūpinkite, kad gamintojas, 

gamintojo techninės pagalbos tarnyba ar tinkamos kvalifikacijos technikas jį pakeistų. 

25. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys, kurių fiziniai, 

jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra menkesni, ar kurie stokoja patirties ar žinių, jei tie 

asmenys yra prižiūrimi arba jie buvo apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir suprasti 

susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams 

negalima valyti prietaiso ir atlikti techninės priežiūros darbų. 

26. Niekada nejunkite elektros laido prie ilgintuvų ar šakotuvų. Netraukite už elektros laido ir jo 

nepažeiskite. Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, ištraukite kištuką iš 

elektros lizdo. 

27. Jei prietaisas neveikia tinkamai, nedelsdami išjunkite ventiliatorinį šildytuvą ir atjunkite jį 

nuo elektros lizdo. Norėdami atlikti remonto darbus, susisiekite su gamintojo įgaliotu 

techninės pagalbos centru ir reikalaukite naudoti tik originalias atsargines detales. Jei 

naudojamos gaminio neatitinkančios detalės, galima rimtai pakenkti tinkamam jo veikimui. 

28. Norėdami sumontuoti prietaisą, visada laikykitės nacionalinių nuostatų. 
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INSTRUKCIJOS NAUDOTOJUI 

 

Montavimas ant sienos 

Prieš gręždami sieną tam, kad sumontuotumėte prietaisą, įsitikinkite, kad laikotės visų minimalių 

apsauginių atstumų nuo sienų ir lubų (3 pav.). 

 

1 pav. MONTAVIMAS ANT SIENOS 

Pridėtais varžtais pritvirtinkite laikiklį prie 

sienos. 

 
 

2 pav. MONTAVIMAS ANT STOVO 

Pritvirtinkite laikiklį prie šildytuvo (atramą 

reikia įsigyti atskirai). 

 

3 pav. MAŽIAUSI REIKALAUJAMI 

ATSTUMAI (iki grindų, sienos, lubų) 

 
 

4 pav. KAMPAS, kurį reikia išlaikyti 

 

 

DĖMESIO: Šildytuvą reikia tvirtinti prie sienų, kur tiesiai virš prietaiso ar netoli jo nėra degių 

medžiagų. Šiuo atveju gaminį tvirtinkite mažiausiai 1 m atstumu nuo lubų, šoninių sienų ir kitų 

šilumai jautrių medžiagų. 

 

Montavimas ant sienos (su laikikliu): 

 Nuimkite visą pakavimo medžiagą. 

 Patikrinkite, ar kištukas ir laidas nepažeisti. 

 Prieš surinkdami prietaisą, žr. 1-2-3-4 pav. 
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 Pridėtą laikiklį pritvirtinkite stabiliai ir saugiai. 

 Pritvirtinkite laikiklį prie šildytuvo ir pareguliuokite kampą. 

 Pridėtu varžtu ir veržle priveržkite laikiklį prie šildytuvo (1 pav.). 

 Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, įjungus prietaisą praeis kelios sekundės, kol jis 

pradės šildyti. Pirmąsias 10–15 minučių tikrinkite, ar prietaisas tinkamai veikia. 

 

Montavimas ant stovo AA602: 

Surinkite šildytuvo atramą (2 pav.) – varžtu M6X12 pritvirtinkite laikiklį prie stovo AA602 (A 

pav.). 

ĮSIDĖMĖKITE: Stovo AA602 aukštis yra reguliuojamas apie 50 cm (A pav.). 

 

(A pav.).  

 

 

 

Montavimas ant atramos 65430KITS  

 

Atrama parduodama atskirai.    

 

 

 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 

Dėmesio: Norint padidinti gaminio efektyvumą rekomenduojama valyti nuo jo dulkes bent 

kas 80/100 veikimo valandų. 

1. Po naudojimo ir prieš valydami ištraukite prietaiso kištuką ir palaukite, kol šildytuvas atvės. 

2. Nuimkite prietaisą nuo stovo ar atramos 65430KITS. 

3. Išorinį korpusą nuvalykite minkšta drėgna šluoste, nenaudokite tirpiklių. 
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4. DĖMESIO: niekada nelieskite lemputės plikomis rankomis, nes prisilietusi prie žmogaus 

odos lemputė gali sugesti. Visada mūvėkite apsaugines pirštines. DĖMESIO: valydami 

niekada nenaudokite tirpiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio ar kitų rūgščių. 

5. Norėdami pakeisti lemputę, susisiekite su specializuotu centru. 

 

 

Mygtukas 
Grafinis 

simbolis 
Funkcija Veikimas 

On 
 

Įjungti 

1. Įjunkite šildytuvą. 

2. Užsidegs raudona šildytuvo 

imtuvo lemputė, rodanti 100 

proc. energijos išeigą. 

Off 
 

Išjungti 

1. Išjunkite šildytuvą. 

2. Jei šildytuvas bus prijungtas 

prie maitinimo tinklo, 

raudona imtuvo lemputė 

pradės mirkčioti. Nutraukus 

elektros energijos tiekimą 

nerodoma nieko. 

 

Pastaba: 

 Nuotolinio valdymo pulteliui naudokite 2 AAA dydžio 1,5 V baterijas. Jei pulteliu 

nesinaudojate ilgą laiką, išimkite baterijas, kad pailgintumėte nuotolinio valdymo pultelio 

naudojimo trukmę. 

 Jei reikia tolesnių paaiškinimų, susisiekite su aptarnavimo tarnyba. 

 Jei tarp nuotolinio valdymo pultelio ir šildytuvo yra kliūtis, nuotolinio valdymo pultelis gali 

neveikti. 

 Tinkamai keiskite baterijas, kad nepaveiktumėte įprasto naudojimosi šildytuvu ir nuotolinio 

valdymo pulteliu. 

 Nuotolinio valdymo pultelis veikia 6 m atstumu nuo šildytuvo. 

 

ŠALINIMO INSTRUKCIJOS 

 

Šis gaminys šalinamas pagal Europos Bendrijos Direktyvą 2002/96 dėl elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų (EEĮA), kurį Italijoje įgyvendinta Įstatyminiu potvarkiu 151/2005. 

 Remiantis šia taisykle, vartotojas NEGALI šalinti šio gaminio kaip buitinių atliekų, bet 

privalo tai daryti per atskirus surinkimo kanalus (EEĮA). 

 Jei įsigyjamas panašus naujas gaminys, pas platintoją šį gaminį galima šalinti nemokamai. 

 Atitinka vietos nuostatas dėl atliekų šalinimo. 

 Šį gaminį visada galima šalinti EEĮA surinkimo centre, įrengtame viešojo administravimo 

institucijos. 

 Neteisingai šalinant šį gaminį galima neigiamai paveikti aplinką ir žmonių sveikatą. 

 Šis ženklas žymi vartotojo pareigą šalinti šį gaminį kaip EEĮA, o NE kaip buitines atliekas: 
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Nesankcionuoto šalinimo atveju vartotojui taikomos sankcijos pagal 16 straipsnį. 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Modelis Kaitinimo 

elementas 

Įtampa Matmenys 

(mm) 

Galingumas, 

maks. 

Apsauga 

65435KW15 Infraraudonųjų 

spindulių 

lemputė 

220 – 240 V – 50 

Hz 

 

430 x 100 

x 77 

1 500 W IP65 

65435KW20 Infraraudonųjų 

spindulių 

lemputė 

220 – 240 V – 50 

Hz 

 

670 x 100 

x77 

1 800 W IP65 

 

Importuotojas 

 

„KEMPER SRL“ 

 

Via Prampolini 1/q 

43044 Lemignano di Collecchio (PR), Italija 

Tel. +39 0521 957111 

Fax. +39 05 21 957195 

El. paštas: info@walkover.it 

www.kempergroup.it 
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