
ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS IMETEC IM4910C

 NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

                    IM-4910C                                                          IM-4915K

 

IM-4920K

 

1



ELEKTRINIO ŠILDYTUVO NAUDOTOJO VADOVAS
DĖMESIO, SVARBU! Saugaus naudojimo taisyklės.
Atidžiai  perskaitykite šias saugumo taisykles,  kad žinotumėte, kaip tinkamai naudoti bei prižiūrėti
prietaisą. Išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad galėtumėte pasikonsultuoti, kilus neaiškumų.

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

3. Nenaudokite adapterių ir ilginamųjų laidų. Jei prietaiso kištukas nepritaikytas Jūsų namuose esančioms
rozetėms, leiskite kištuką pakeisti specialistui.

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. Gamintojas neatsako už gedimus,
įvykusius dėl netinkamo prietaiso naudojimo ne pagal instrukcijas.

5. Laikykitės bendrųjų elektrinių prietaisų naudojimo taisyklių, tai yra:
- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis ar kojomis;

- Norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties šildytuvo;

- Neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką oro sąlygos (lietus, saulė ir kt.);

- Neleiskite vaikams ar sutrikusių gebėjimų žmonėms naudotis prietaisu neprižiūrimiems;

- Baigę naudotis prietaisu, visuomet jį išjunkite iš maitinimo lizdo;

- Nenaudokite  prietaiso  kartu  su  išoriniu  laikmačiu,  nuotolinio  valdymo  sistema  ar  panašiais

įrenginiais.
6. Nelaikykite prietaiso tiesiai po rozete. Nenaudokite ir nelaikykite šildytuvo šalia vonios, dušo kabinos ar

baseino.
7. Ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo prieš pradėdami šildytuvą valyti ar taisyti.
8. Pastebėję defektą ir/ar prietaisui prastai veikiant, jį  išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas

būtinas, kreipkitės į autorizuotą IMETEC techninės priežiūros centrą.
9. Jei pažeistas prietaiso laidas ir jį reikia pakeisti nauju, nebandykite to daryti patys. Kreipkitės į techninės

priežiūros centrą.
10. Nusprendę daugiau niekada nebesinaudoti prietaisu, padarykite jį netinkamą naudoti, ištraukdami prietaiso

kištuką  iš  rozetės  ir  tuomet  nukirpdami  maitinimo  laidą.  Taip  pat  siūlome  uždengti  visas  potencialiai
pavojingas prietaiso vietas, kad vaikai, sumanę žaisti su prietaisu, nesusižeistų.

11. Vaikai,  sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl  savo
neprityrimo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ir prižiūrimi už juos atsakingo asmens. 
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12. Neleiskite vaikams žaisti su šildytuvu. 
13. Jei Jūsų prietaiso modelyje nėra termostato:

DĖMESIO! Įranga,  leidžianti  kontroliuoti  aplinkos  temperatūrą,  šiame šildytuve  neįdiegta.  Nenaudokite
šildytuvo nedideliuose kambariuose, kuriuose yra asmenų, negalinčių savarankiškai palikti patalpos, arba
užtikrinkite, kad šildytuvo veikimas būtų prižiūrimas.

Neuždenkite oro įleidimo ir išėjimo grotelių, kad prietaisas neperkaistų.
Atitarnavęs  prietaisas  išmetamas  laikantis  Europos  standarto  nr.  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 pardavėją.

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.

Bendrieji nustatymai  
PRIETAISAS   IM4910C
Galingumo valdiklio parinktys 

PADĖTIS FUNKCIJA
Prietaisas išjungtas

Šiltas oras (1100 W)

Karštas oras (2200 W)

PRIETAISAS  IM-4915K
Galingumo valdiklio parinktys 

PADĖTIS FUNKCIJA
Prietaisas išjungtas

Šaltas oras

Šiltas oras (1100 W)

Karštas oras (2200 W)

PRIETAISAS IM-4920K
Galingumo valdiklio parinktys 

PADĖTIS FUNKCIJA
Prietaisas išjungtas

Šaltas oras

Šiltas oras (1100 W)

Karštas oras (2200 W)

Reguliuojamas stovelis (MOD IM4920K)
- Standartinė pozicija [G pav.].

- Šildytuvo  pakreipimas  [H  pav.].  Stovelis  leis  nukreipti  šildytuvo  pučiamą  šaltą  arba  karštą  orą  į  viršų.

Prilaikydami stovelį, stumtelėkite šildytuvo korpusą su varikliu pirmyn.

Naudojimas
PRIETAISAS A   IM4910C
Oro šildymo funkcija

- Galingumo valdikliu [A pav.] pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

parinktis – šiltas oras (1100 W);

parinktis – karštas oras (2200 W).

PRIETAISAS   IM4915K
Oro šildymo funkcija
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- Galingumo valdikliu [E pav.] pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- parinktis – šaltas oras

parinktis – šiltas oras (1100 W);

parinktis – karštas oras (2200 W).

- Reguliuodami termostatą [C pav.], nustatykite temperatūrą, kurią norite palaikyti.

Šalto oro pūtimo funkcija
- Termostatu [C pav.] pasirinkite maksimalią temperatūrą MAX.

- Galingumo valdikliu [E pav.] pasirinkite  padėtį.

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

šildytuvas įsijungs automatiškai.

- Termostatu [C pav.] pasirinkite temperatūros palaikymo parinktį .

- Galingumo valdikliu [E pav.] pasirinkite:

o parinktį, jei norite, kad temperatūra pakiltų iki +5°C palaipsniui;

o parinktį, jei norite, kad temperatūra pakiltų iki +5°C greičiau.

PRIETAISAS   IM4920K
Oro šildymo funkcija

- Galingumo valdikliu [B pav.] pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- parinktis – šaltas oras

parinktis – šiltas oras (1100 W);

parinktis – karštas oras (2200 W).

- Reguliuodami termostatą [D pav.], nustatykite temperatūrą, kurią norite palaikyti.

Ventiliatoriaus funkcija
- Termostatu [D pav.] pasirinkite maksimalią temperatūrą MAX.

- Galingumo valdikliu [B pav.] pasirinkite  padėtį.

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

šildytuvas įsijungs automatiškai.

- Termostatu [D pav.] pasirinkite temperatūros palaikymo parinktį .

- Galingumo valdikliu [B pav.] pasirinkite:

o parinktį, jei norite, kad temperatūra pakiltų iki +5°C palaipsniui;

o parinktį, jei norite, kad temperatūra pakiltų iki +5°C greičiau.

Laikymas ir saugojimas
Padėdami nenaudojamą šildytuvą saugoti, užtikrinkite, kad pro ventiliacijos groteles į prietaisą nepatektų dulkių.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
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