
IMETEC ELEKTRINIS KOJ Ų ŠILDYTUVAS

Mod. IM-6373Q
Dėmesio! Prieš naudojim ą, būtinai perskaitykite instrukcij ą!
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
1. Įsitikinkite ar gaminys nepažeistas. Pastebėjus pažeidimą, nenaudokite prietaiso,

kreipkitės į aptarnavimo centrą.
2. Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
3. Nenaudokite įvairių prailgintojų ir daugiaviečių kištukinių lizdų.
4. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, nei nurodyta naudojimosi instrukcijoje.
5. Draudžiama liesti prietaisą drėgnomis rankomis arba kojomis. Išjungiant prietaisą,

netraukti už laido. Saugoti prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
6. Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo.

Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
7. Pastebėjus prietaiso gedimą arba suveikus prietaiso saugikliui, nepatartiną patiems

taisyti, reikia kreiptis į prekės aptarnavimo centrą.
8. Naudojant prietaisą, maitinimo laidas būtinai turi būti išvyniotas!
9. Sugedus prietaiso valdymo blokeliui arba atsiradus pažeidimų maitinimo laide,

nenaudokite prietaiso, kreipkitės į aptarnavimo centrą.
10. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys

psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
11. Visų rūšių elektrinius šildytuvus naudokite griežtai tik pagal paskirtį.
12. Atidžiai naudokite šildytuvus lovose su pakeliamais mechanizmais. Saugokite laidą nuo

pažeidimų.
13. Saugokite prietaisą nuo raukšlių ir lankstymų.
14. Saugokite prietaisą nuo pažeidimų (adatų ir kitų aštrių daiktų)
15. Elektrinis šildytuvas nepritaikytas naudoti gydymui ir gydymo įstaigose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
P
Elektrinio šildytuvo pajungimas ir temperat ūros nustatymas
Svarbu!Naudojant elektrinį šildytuvą, nelaikykite valdymo blokelio po pagalve ar kaldra.

Valdymo blokelis 3 pad ėčių (pav. B)
Įjunkite kištuką į maitinimo lizdą.
Įjunkite valdymo blokelį į padėtį nr.
1 (žemiausia temperatūra)
2 (vidutinė temperatūra)
2 (aukščiausia temperatūra)
Norėdami išjungti elktrinį šildytuvą, nustatykite valdymo blokelį į padėtį nr. 0 ir ištraukite
kištuką iš maitinimo lizdo.
Automatin ė išsijungimo funkcija. Valdymo pultelyje yra įdiegta savaiminio išsijungimo
funkcija (Timer Off). Priataisas nuo jo įjumgimo praėjus 90 min. automatiškai išsijungia. Apie
pretaiso išsijungimą informuoja užsidegusi raudona lemputė pultelyje. Norėdami prietaisą vėl
įjungti, nustatykite pultelio padėti (O), o po to pasirinkite norimą temparatūra (1, 2, 3,).

ELEKTRINIO ŠILDYTUVO PRIEŽIŪRA.

Plauti galima tik vidinį šildytuvo įdėklą.

• Nevalyti sausu (cheminiu) būdu, skalbti tiktai rankomis 400 C temperatūroje
(prietaisas yra hermetiškas)

• Nenaudoti baliklių su chloru.
• Gręžti ir lyginti draudžiama.
• Džiovinti ištiesus.
• Skalbyklėje džiovinti prietaisą griežtai draudžiama.

Dėmesio, dažnas skalbimas, pagreitina prietaiso susidėvėjimą!
Skalbiant rankomis:
Naudokite neutralias skalbimo priemones, ištirpintas šiltame, 400 C temperatūros vandenyje.
Pamerkite elektrinį šildytuvą į paruoštą tirpalą ir laikykite15 min.
Gerai išskalaukite švariame vandenyje, negręžkite, leiskite vandeniui nuvarvėti.
Džiovinkite gryname ore, ištiesus horizontalioje padėtyje ir leiskite išdžiūti natūraliu būdu, kol
bus visiškai sausas.

Drėgno elektrinio šildytuvo - nenaudokite, leiskite jam visiš kai išdži ūti.

Nenaudojant elektrinio šildytuvo, laikykite jį sausoje vietoje, nedėkite ant jo sunkių daiktų.
Pastebėjus gaminio nusidėvėjimą ar pažeidimų požymius, kreipkitės į aptarnavimo centrą.
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