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ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS IMETEC IM4012M
NAUDOTOJO VADOVAS

ELEKTRINIO ŠILDYTUVO NAUDOTOJO VADOVAS
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad
liksite patenkinti produkto kokybe ir patikimumu, nes tiek kurdami dizainą,
tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.
DĖMESIO, SVARBU! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite
naudotojo vadovą, ypač saugumo perspėjimus, ir visuomet jų
laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą gidą, kad galėtumėte vėliau
pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui,
pridėkite ir šias instrukcijas.
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio naudotojo vadovo dalies
arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į prekybos agentą dar prieš
pradėdami naudoti produktą.

Bendrosios saugumo taisyklės
1. Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos transportuojamas

ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą
IMETEC techninės priežiūros centrą.

2. Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie
žaisdami su plastikiniu maišeliu neuždustų.

3. Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa
sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso.

4. Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip elektrinis šildytuvas, skirtas naudoti namuose.
Bet koks kitoks jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

5. 8-erių metų ir vyresni vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys,
galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ir reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai
susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis, prižiūrimi už juos atsakingo asmens ir gerai suprasdami
grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant.

6. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi
suaugusiųjų.

7. Nepalikite jaunesnių nei 3 metų vaikų netoli prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
8. 3-8 metų vaikams leidžiama perjungti tinkamai veikiantį, nesugedusį ON/OFF mygtuką, jeigu jie
apmokyti naudotis prietaisu, yra prižiūrimi suaugusiųjų ir supranta grėsmes, galinčias kilti naudojant
prietaisą.

9. 3-8 metų vaikams draudžiama įjungti prietaiso kištuką į rozetę, reguliuoti jo nustatymus, valyti arba
taisyti prietaisą.

DĖMESIO: prietaisui veikiant, kai kurios jo detalės gali labai įkaisti ir nudeginti odą. Būkite atidūs, kai maži
vaikai ir neįgalūs asmenys yra netoli prietaiso.

NIEKADA nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso.

NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės
spinduliai ir kt.).
10. Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai jį valote ar taisote.
11. Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas
būtinas, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.

12. Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite
pavojaus savo sveikatai ir gyvybei.

NIEKADA nekelkite ir netraukite prietaiso, laikydami už laido.

NEMERKITE prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

NEUŽDENKITE prietaiso, nes jis gali perkaisti.

NELAIKYKITE prietaiso greta rozetės.

NENAUDOKITE prietaiso netoli dušo kabinos, vonios ar baseino. Nepalikite jo tokioje vietoje, kurioje
vonioje, duše ar baseine besimaudantis žmogus galėtų pasiekti prietaisą.

NELAIKYKITE prietaiso netoli užuolaidų ir medžiagų.
DĖMESIO! Šildytuvas neturi kambario temperatūros reguliavimo mechanizmo.
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NENAUDOKITE prietaiso mažuose kambariuose ir patalpose, kuriose yra asmenų, kurie negalėtų
savarankiškai palikti pastato įvykus nelaimei.

Naudojami simboliai
Dėmesio Karšto oro srovė su ECO

funkcija
Draudžiama Greitas įkaitimas

Neuždenkite prietaiso Temperatūros palaikymo
funkcija

Prietaisas išjungtas Aukščiausia temperatūra
Šaltas oras

Prietaiso dalys ir priedai [A pav.]
Vadovaukitės A pav. nurodyta prietaiso dalių numeracija.

1. Nugarinės oro įsiurbimo grotelės
2. Apsauginės oro išpūtimo grotelės
3. Temperatūros reguliatorius.
4. Įjungimo rankenėlė

Paruošimas naudoti
1. Išimkite prietaisą iš pakuotės.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas nepažeistas ir jam netrūksta sudedamųjų dalių.
3. Įjunkite prietaiso kištuką iš rozetę.

Naudojimas
Oro šildymo funkcija

• Valdikliu (4) nustatykite ECO padėtį, kad prietaisas šildytų orą ECO režimu.
• Valdikliu (4) nustatykite RAPID padėtį, kad prietaisas sušildytų orą labai greitai.
• Ratuku (3) nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

Oro vėdinimo funkcija
• Ratuku (3) nustatykite aukščiausią temperatūrą MAX.

• Rankenėle (4) nustatykite padėtį.

Kambario temperatūros palaikymo funkcija
Naudodami šią funkciją, užtikrinsite, kad temperatūra kambaryje nenukristų žemiau +5°C. Jei temperatūra
žemesnė, šildytuvas įsijungs automatiškai.

• Ratuku (3) nustatykite padėtį.
• Rankenėle (4) nustatykite ECO padėtį, kad prietaisas pasiektų +5°C temperatūrą palaipsniui.
• Rankenėlė (4) nustatykite RAPID padėtį, kad prietaisas sušildytų orą iki +5°C labai greitai.

Laikymas ir saugojimas
Prieš valydami ar taisydami prietaisą, taip pat kai prietaiso nenaudojate, visuomet ištraukite jo kištuką
iš maitinimo lizdo.
Valykite šildytuvo paviršius minkštu, drėgnu skudurėliu. Baigę valyti, gerai išdžiovinkite prietaisą.
Laikykite prietaisą vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite, kad prietaiso viduje
kauptųsi dulkės.

Prietaiso išmetimas
Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite pagal galiojančius aplinkos

apsaugos standartus.

Nebetinkamas naudoti prietaisas išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama
aplinka, prietaisą sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį
atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

Techninė priežiūra ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu pirkėjų aptarnavimo ir
techninės priežiūros centru.
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje.
Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija
negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso)
centras

Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


