
GARANTINIS APTARNAVIMAS 
 

Jei jums prireiktų atsarginių prietaiso dalių arba jis sugestų, susisiekite su autorizuotu IMETEC 
techninės priežiūros centru. Prietaisui taikoma gamintojo garantija. Daugiau informacijos apie 
garantines sąlygas rasite garantiniame talone. Naudojimo instrukcijų nepaisymas panaikina 
prietaisui suteikiamą garantiją. 

 
PAV. A 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koj ų šildytuvas 
IM-16061 

 
Mielas naudotojau, 

 
IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šį produktą. Mes esame įsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę, 
patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, kurie lydėjo produkto sukūrimo ir pagaminimo 
procesą. Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079. 
 

  SVARBU! 
Instrukcijose pateikta informacija susijusi su saugiu prietaiso naudojimu ir priežiūra. 
 
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir jų 
visuomet laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite 
jų perduoti kitam asmeniui, kuris naudosis prietaisu. 
Jei iškiltų neaiškumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu IMETEC 
techninės priežiūros centru. 
 

BENDROSIOS PASTABOS 
 

• Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po 
transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir pristatykite jį į autorizuotą 
IMETEC aptarnavimo centrą.  

• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimo medžiagomis! Plastikinius maišelius laikykite toliau 
nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami. 

• Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą patikrinkite, ar prietaiso naudojama įtampa atitinka 
įtampą jūsų namuose. 

• Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį: kaip kojų šildytuvą, skirtą naudojimui namuose. Bet 
koks kitokios paskirties naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu. 

• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, 
fizinių ar kitokių trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su 
atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.  

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 
• Prietaisu draudžiama naudotis asmenims, kurie nejaučia karščio arba yra jam jautrūs, 

kūdikiams ir sergantiems žmonėms. 
• Neleiskite prietaisu naudotis vaikams, jei temperatūra nebuvo iš anksto nustatyta suaugusiojo 

arba jei vaikai nebuvo apmokyti juo naudotis. 

•  Nereguliuokite temperatūros šlapiomis rankomis. 

•  Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. 
• Prieš valydami prietaisą ir kai juo nesinaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Jei prietaisas pažeistas arba blogai veikia, išjunkite jį ir daugiau nemėginkite naudoti. Bet 

kokie taisymo darbai turi būti atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre. Jei 
pažeistas prietaiso laidas, jis taip pat tvarkomas autorizuotame centre. 

•  Nekiškite kojų į prietaisą apsiavę batus. 
• Dažnai tikrinkite prietaisą. Jei pastebėsite susidėvėjimo žymių ar prietaisas buvo naudojamas 

neteisingai, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104 
www.krinona.lt 



• Prietaisas nėra skirtas naudoti ligoninėse. 

•  Nenaudokite šlapio prietaiso. 

•  Nenaudokite prietaiso gyvūnams sušildyti. 

•  Nemiegokite naudodamiesi prietaisu. 
• Ilgas prietaiso naudojimas pasirinkus aukštą temperatūrą gali nudeginti odą. 

Į paklodę nesmeikite adatų ar smeigtukų. 
 

SIMBOLIAI 
 

 
Apsaugos klasė II 

 
Temperatūros 
jungiklis 

 
Dėmesio 

 
Draudžiama 

 
Įjungimo/išjungimo 
mygtukas  Parengties režimas 

 
PRIETAISO APRAŠYMAS 

 
1. Vidinis pamušalas 
2. Išorinis pamušalas 
3. Valdymo pultelis 
4. Temperatūros ekranėlis 
5. Parengties režimas 
6. Temperatūros mygtukas 
7. Įjungimo / išjungimo mygtukas 
 

NAUDOJIMAS 
 

• Prietaisu naudokitės sėdėdami. 

 SVARBU! 
Nenaudokite prietaiso apsiavę batus. 
Nenaudokite gyvūnams šildyti. 
Nenaudokite blogai veikiančio prietaiso. 
 
Prietaiso įjungimas ir temperatūros pasirinkimas 
• Kad įjungtumėte prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (7). 
• Temperatūros ekranėlis užsidegs. Automatiškai įsijungs 5 (max) temperatūros režimas. 
• Pasirinkite norimą temperatūrą: nuo 1 (min) iki 5 (max): spauskite temperatūros mygtuką 

tol, kol norimo režimo numeris užsidegs ekranėlyje. 
 
Automatinis išsijungimas 
• Prietaisas turi automatinio išsijungimo sistemą. Po 3 prietaiso naudojimo valandų, jis 

išsijungia automatiškai. Tai signalizuoja užsidegęs parengties režimo mygtukas (5). 
• Prietaisą įjungsite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką (7). Iš naujo pasirinkite norimą 

temperatūrą. 
 
Rankinis išjungimas 
• Jei norite prietaisą išjungti, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (7). 
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 

 

SKALBIMAS IR PRIEŽI ŪRA 

 Dėmesio! Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
 
Vidinio pamušalo (1) valymas (Pav. A) 
• Prietaiso vidinį pamušalą galima skalbti drungname vandenyje (40° C temperatūroje). 

Būtinai išimkite jį iš prietaiso ir skalbkite naudodami švelnią skalbimo priemonę. 
 

 
Skalbti 40° C temperatūroje. 

 
Nebalinti. 

 
Nevalyti sausuoju būdu. 

 
Džiovinti ne aukštesnėje nei 40° C temperatūroje. 

 
Nelyginti. 

 
Išorinio pamušalo (2) valymas (Pav. A) 
 

 
Neskalbti. 

 
Nebalinti. 

 
Nevalyti sausuoju būdu. 

 
Nedžiovinti būgne. 

 
Nelyginti. 

 Dėmesio!  

 Nenaudokite šlapio ar drėgno prietaiso. 
 

PRIETAISO LAIKYMO S ĄLYGOS 
 

• Prieš padėdami prietaisą į vietą, leiskite jam atvėsti. 

 Ant prietaiso nedėkite jokių kitų objektų: jis gali deformuotis. 
 

TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO IŠMETIMAS 
 

Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas 
tinkamu būdu ir atsižvelkite į aplinkos apsaugos standartus. 
 
Prietaisas turi būti pašalintas laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų. 
Prietaisą sudarančios medžiagos turi būti perdirbtos: tai padės išvengti aplinkos taršos.  
Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos     

               informacijos. 


