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INSTRUKCIJOSIR PERSPĖJIMAITEISINGAM IR
SAUGIAM NAUDOJIMUI

SVARBIOS INSTRUKCIJOS;PRAŠOME IŠSAUGOTI JEI
ATEITYJEIŠKILTŲKLAUSIMŲ.
INSTRUKCIJOS NURODO PRODUKTO VEIKIMO IR
SAUGUMO ASPEKTUS,SVARBIUS JO SURINKIMUI,
NAUDOJIMUI IRPRIEŽIŪRAI.

BENDROSIOS PASTABOS
1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti

jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių,
nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam IMETEC
aptarnavimocentrui.

2. Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
3. Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektrikui

pakeisti netinkantį elektros lizdą.
4. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip elektrinis šildytuvas, skirtas namų

reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas
neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant
prietaisą.

5. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
- niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis
- netraukitelaidoarprietaisonorėdamiištrauktikištuką išelektrostinklo
- nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)
- neleiskite vaikams ar neveiksniems asmenims naudotis prietaisu be kitų žmonių priežiūros
- visada išjunkite prietaisą iš tinklo kai paliekate jį be priežiūros

6. Atsargiai elkitės su peiliukais. Būkite ypatingai atsargūs juos valydami.
Niekada nepanardinkite prietaisoį vandenį ir nekiškite po tekančio vandens srove.

7. Priešvalydamiar imdamiesitechninėsprietaisoapžiūros,išjunkitejį išelektrostinklo.
8. Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo susisiekite

su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
9. Nemėginkite pakeisti maitinimo laido; jei jis pažeistas ar jį reikia pakeisti, susisiekite su

autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
10. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę kištuką iš

elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų
pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

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

12.Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Kad išvengtumėte perkaitinimo pavojaus, neuždenkite oroįtraukimo angos.
Visi prietaisai turi būti išmetami laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų.
Šiame prietaise panaudotos perdirbamos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti
žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymoįmone ar prekybininku dėl
papildomos informacijos.

NAUDINGAS PATARIMAS
Kai padėsite šildytuvą šalin, pasirūpinkite, kad jis būtų apsaugotas nuo dulkių ir jų kaupimosi
grotelėse.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS
PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]
Kadįsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. Z].
1. Termostatas
2. Galingumonustatymojungiklis
3. Variklio dalis ir oro išleidimo grotelės (priekinės)
4. Oroįtraukimo grotelės

PRIETAISAS
• Galingumonustatymojungiklis

PADĖTIS FUNKCIJA
Prietaisasišjungiamas

Vėsus oras

Šiltas oras ir Eco funkcija

Greitasšildymas

• Kambario termostatas
Termostatas išlaiko norimą temperatūrą: kai ši pasiekiama, prietaisas automatiškai išsijungia. Kai
temperatūra nukrinta, prietaisas vėl įsijungia.

PADĖTIS FUNKCIJA

Antifrizas

MAX Maksimali temperatūra

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Šildytuvofunkcija
- Galingumo nustatymo jungiklį perjunkite pagal tai, kokio šildymo pageidaujate:

Padėtis : Eco šildymas;

Padėtis : Greitas šildymas.
- Termostatą reguliuokitepriklausomainuoto,kokią temperatūrąnoriteišlaikyti.

Vėsaus oro funkcija
- Nustatykite termostatąant didžiausios temperatūros MAX.

- Galingumo nustatymo jungiklį pasukiteį padėtį .

Antifrizofunkcija
Ši funkcija kambaryje išlaiko +5°C temperatūrą.
Kai temperatūra nukrenta žemiau šio lygmens, šildytuvas automatiškaiįsijungia.

- Nustatykite termostatą ties padėtimi .

- Galingumo nustatymo jungiklį nustatykite taip:

Padėtis : jei norite palaipsniui padidinti temperatūrą iki +5°C.

Padėtis : jei norite greitai padidinti temperatūrą iki +5°C.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso)
centras Neries krantinė 18, Kaunas

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


