
ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS CECOTEC READY WARM
6250 CERAMIC SKY CE05311

NAUDOTOJO VADOVAS

Šis prietaisas nėra skirtas naudo  kaip pagrindinė šildymą už krinan  priemonė. Naudokite prietaisą k
retkarčiais ir k gerai vėdinamose patalpose.

1. Sudedamosios dalys
1. Galios reguliavimo mygtukas
2. Termostatas
3. Judėjimo (svyravimo) mygtukas
4. Oro angos

2. Saugumo taisyklės
A džiai  perskaitykite  šias  taisykles,  prieš  naudodami  prietaisą.  Išsaugokite  šias
instrukcijas,  kad  galėtumėte  vėliau  pasikonsultuo  ar  perduo  jas  ki ems
naudotojams.

 Įsi kinkite, kad Jūsų namuose naudojamos elektros įtampa sutampa su
įtampa, nurodyta ant prietaiso e ketės. Junkite prietaisą k į įžemintą rozetę.

 Neuždenkite prietaiso oro angų, prietaisui veikiant. Palikite bent 1 metro atstumą tarp prietaiso ir kitų daiktų bei sienų
prietaiso šonuose, priekyje ir nugarėlėje.

 Nelaikykite prietaiso netoli šilumos šal nių, degių medžiagų ir šlapių paviršių. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų įkris
arba bū  įstumtas į vandenį. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens ir kitų skysčių.

 Naudojamo prietaiso paviršiai gali labai įkais . Norėdami pajudin  prietaisą, laikykite jį k už rankenėlės.
 Nelieskite į vandenį įkritusio prietaiso. Tokiu atveju tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 Reguliariai  krinkite,  ar mai nimo laidas nėra pastebimai  pažeistas.  Jei laidas yra pažeistas, jį turėtų pakeis  įgaliotas

klientų aptarnavimo centras, kad išvengtumėte pavojų sveikatai.
 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Nenaudokite jo pagal industrinę ar komercinę paskir .
 Neleiskite, kad prietaiso laidas liestųsi prie įkaitusių paviršių.
 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Nenaudokite prietaiso drabužiams džiovin .
 Nekiškite į prietaiso oro angas pašalinių daiktų ir neleiskite jiems į jas įkris . Tokiu atveju padidės prietaiso apgadinimo,

gaisro ir elektros šoko rizika.
 Nemerkite prietaiso laido, kištuko ir nenuimamų detalių į vandenį ar kitus skysčius. Neleiskite, kad ant elektrinių prietaiso

elementų patektų vandens. Įsi kinkite, kad Jūsų rankos yra sausos, prieš liesdami kištuką ir įjungdami prietaisą.
 Nelaikykite prietaiso esiai po rozete.
 Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje ir kitose vietose, kuriose yra didelė drėgmė ir ant prietaiso gali patek  vandens.
 Prieš perkeldami prietaisą  ir  baigę jį  naudo , visuomet išjunkite prietaisą ir  ištraukite jo kištuką iš  rozetės.  Norėdami

išjung  prietaisą iš rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.
 Nenaudokite ilginamųjų laidų, nes jie gali perkais  ir tap  gaisro priežas mi.
 Prietaisas nepritaikytas naudo  jaunesniems kaip 8 metų vaikams. Vyresni kaip 8 metų vaikai gali naudo  prietaisą, nuolat

prižiūrimi suaugusiųjų.
 Vaikai (ne jaunesni kaip 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami
grėsmes, galinčias kil  prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

 Prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Būkite labai a dūs, kai vaikai naudoja prietaisą arba prietaisas yra
naudojamas netoli jų.
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3. Prieš pradedant naudo
1. Išpakuokite prietaisą ir išimkite pakuotės elementus.
2. Pa krinkite, ar prietaisas nėra apgadintas. Ap kę žalą, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai

prietaisą apžiūrėtų ir pataisytų.
3. Padėkite prietaisą ant plokščio ir tvirto paviršiaus.
4. Nustatykite „0“ galingumo padė . Įstatykite prietaiso kištuką į įžemintą rozetę.

4  . Naudojimas  
Simbolis Funkcija

O OFF (išjungta)
Ven liatorius
Mažo galingumo kai nimas (1000 W)

Didelio galingumo kai nimas (2000 W) 

 Norėdami greitai sušildy  kambarį, galingumo valdikliu ir termostatu pasirinkite maksimalią padė .
 Prietaisui įkaitus iki reikiamos temperatūros, nustatykite žemesnę temperatūrą, kad sutaupytumėte elektros energijos.
 Prietaisui  įkaitus  iki  nustatytos  temperatūros,  jis  automa škai  išsijungs.  Prietaisas  vėl  įsijungs,  kambariui  atvėsus  iki

žemesnės nei nustatytos temperatūros.
 Prietaisui kaistant, degs indikatoriaus lemputė. Ji užges, prietaisui pasiekus nustatytą temperatūrą.
 Prieš išjungdami prietaiso kištuką iš rozetės, galingumo valdikliu pasirinkite „0“ padė .

Judėjimo mygtukas
Pasirinkite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaiso judėjimo funkciją.
Apsauga nuo perkai mo
Prietaisas turi apsaugos nuo perkai mo mechanizmą, kuris automa škai išjungia prietaisą, atsiradus perkai mo rizikai. Prietaisas
gali perkais , iš dalies arba visiškai užsikimšus oro angoms. Tokiu atveju darykite taip:

1. Išjunkite prietaisą iš rozetės ir palaukite maždaug 30 minučių, kol prietaisas atvės.
2. Pašalinkite oro angų užsiblokavimo priežas .
3. Įjunkite prietaisą. Jis turėtų veik  normaliai. 

5.   Valymas ir priežiūra  
 Visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš valydami prietaisą. Leiskite jam atvės .

 Nenaudokite ėsdinančių valymo miltelių, valiklių ar šveistukų.

 Valykite išorinį prietaiso korpusą su minkštu, sudrėkintu ir švariu skudurėliu. Nelieskite kai nimo elementų.

 Dažna perkai mo priežas s – prietaise susikaupusios dulkės ir pūkai. Reguliariai pašalinkite susikaupusius nešvarumus,
siurbliu išvalydami oro angas ir groteles.

 Jei ke nate ilgai nenaudo  prietaiso, padėkite jį saugo  sausoje, saugioje ir nedulkėtoje vietoje.

6. Techniniai parametrai
Modelis: Ready Warm 6250 Ceramic Sky Style
Produkto kodas: 05311
Nominali galia: 2000 W
Elektros įtampa: 220-240 V, 50/60 Hz

7. A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas 

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužino  daugiau  apie  nkamą  a tarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išme mą,  kreipkitės  į  vie nes  valdžios
ins tucijas.
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8. Techninė priežiūra ir garan ja
Prietaisui suteikiama 2 metų garan ja, skaičiuojama nuo prietaiso įsigijimo datos.
Norėdami atlik  garan nį taisymą, pateikite pirkimo čekį. Prietaisas turėtų bū  puikios išorinės būklės ir nkamai naudojamas pagal
instrukcijų nurodymus.
Garan ja negalioja šiais atvejais:

 Prietaisą naudojant ne pagal paskir , nesilaikant naudojimo instrukcijų rekomendacijų, nesaugant jo nuo drėgmės, laikant
vandenyje ar įmerkiant į ėsdinančias medžiagas, taip pat specialiai gadinant;

 Prietaisą taisant, išrenkant ir modifikuojant ki ems nei įgalio ems asmenims;
 Natūraliai susidėvinčioms prietaiso dalims.

Garan ja suteikiama su pagaminimo kokybe susijusiems gedimams, išskyrus įprastai  nusidėvinčias  prietaiso detales.  Naudojant
prietaisą ne nkamai, garan ja negalios.
Ap kus gedimą, rekomenduojame kreip s į įgaliotą „Krinonos“ klientų aptarnavimo centrą.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


