
ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS TAURUS
TROPICANO5C, TROPICANO5CR

NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote TAURUS prietaisą. Aukščiausios kokybės standartus a nkan  technologija, dizainas ir veikimo principai
už krina ilgą ir pa kimą prietaiso tarnavimą. A džiai perskaitykite ir  išsaugokite šias instrukcijas atei es naudojimui. Naudokite
prietaisą k pagal paskir .
Dėmesio: šis prietaisas nkamas naudo  k gerai izoliuotose patalpose arba nenuola niam naudojimui.

Paveikslėliai

Sudedamosios dalys
A) Funkcijų reguliatorius ir jungiklis
B) Sukamas termostato reguliatorius
C) Pernešimo rankena

Svarbūs saugumo perspėjimai
Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių, aprašytų šioje skiltyje.
PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISĄ NAUDOTOJO VADOVĄ.
ĮSPĖJIMAS: kai kurios prietaiso dalys gali labai įkais  ir sukel  nudegimus. Nelieskite jų!

 BŪKITE ATSARGŪS: įkaitęs paviršius.
 Saugokite vaikus ir pažeidžiamus žmones, kai jie yra netoliese.
 Nestatykite prietaiso po el. nklo lizdu.
 Saugokite nuo vaikų iki 3 metų. Neleiskite jų prie prietaiso.
 Vaikai tarp 3 ir 8 metų gali k įjung  ir išjung  prietaisą, jei jis yra padėtas nkamoje padėtyje ir jeigu jie yra prižiūrimi

suaugusiųjų bei supranta pavojus.
 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ir reikiamų žinių bei įgūdžių trūkumo, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky  ir/ar
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prižiūrimi  už  juos  atsakingų  asmenų.  Šie  asmenys  turėtų  gerai  supras  grėsmes,  kylančias  naudojan s  prietaisu.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite jaunesniems nei 8 metų vaikams taisy  ar valy  prietaiso be
suaugusiųjų priežiūros.

 Prietaisas nėra žaislas. Neleiskite vaikams su juo žais .
 Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių. Lieskite k rankenėlę.
 Nemerkite prietaiso korpuso, kištuko ir laido į vandenį ar kitus skysčius.
 DĖMESIO: nenaudokite prietaiso netoli vandens, tuolete, vonioje, duše ar prie baseino.
 Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeis  nauju įgaliotam klientų aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte grėsmės

sveikatai.
 Prietaisas skirtas k namų naudojimui. Jis nėra skirtas komerciniam ar profesionaliam naudojimui.
 DĖMESIO: Niekada neuždenkite veikiančio prietaiso.
 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsi nkite, kad e ketėje nurodyta prietaiso naudojama įtampa sutampa su Jūsų namuose

ekiamos elektros srovės įtampa.
 Turėtumėte galė  lengvai įstaty  kištuką į lizdą. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.
 Naudokite k gerai vėdinamoje patalpoje.
 Pastatykite prietaisą ant stabilaus, lygaus, kieto, nedegaus paviršiaus.
 Laikykite toliau nuo degių medžiagų kaip teks lė, popierius, kartonas ir kt.
 įsi kinkite, kad naudojimo metu prie prietaiso nesiliečia rūbai, audiniai, degūs paviršiai.
 Nenaudokite prietaiso su gamintojo nerekomenduojamais priedais, adapteriais, automa nio išjungimo įrenginiais ir kt.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jo laidas ar kištukas yra pažeis .
 Suskilinėjus prietaiso korpuso apdailai, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra pastebimai pažeistas.
 ĮSPĖJIMAS: visuomet laikykite prietaisą sausą.
 Nenaudokite prietaiso laido prietaisui kel , neš  ar ištrauk  iš rozetės. Neleiskite, kad elektros laidas susipainiotų arba

būtų prispaustas. Reguliariai krinkite laido būklę. Jei jis yra pažeistas ar susivyniojęs, padidėja elektros šoko rizika.
 Prietaisas nepritaikytas naudo  atvirame ore. Niekada nepalikite jo lauke lyjant.
 Nelieskite prietaiso kištuko šlapiomis rankomis.
 Neprispauskite laido, nevyniokite jo aplink prietaisą. Nelieskite laido prie įkaitusio prietaiso.
 Nelaikykite prietaiso ant arba greta įkaitusios dujinės ar elektrinės viryklės.
 Nenaudokite prietaiso, jei esate i n jautrūs karščiui.
 Nelieskite metalinių įkaistančių prietaiso dalių, nes rizikuojate smarkiai nusidegin .

Naudojimo ir priežiūros perspėjimai
 Nenaudokite prietaiso, jei neveikia jo įjungimo/išjungimo jungtukas. Kreipkitės į servisą.
 Nejudinkite veikiančio prietaiso.
 Nenaudokite, jei prietaisas apvirto. Neatver nėkite, kol jis neišjungtas iš el. nklo lizdo.
 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką po kiekvieno naudojimo ar prieš valydami.
 Laikykite prietaisą sausoje, vėdinamoje vietoje, kur nėra daug dulkių ir toliau nuo esioginių saulės spindulių.
 Už krinkite, kad į prietaiso vidų nepatenka dulkės, purvas, jame nėra pašalinių objektų, jis nėra uždengtas.
 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
 Nenaudokite prietaiso jokiai žmogaus ar gyvūno kūno daliai šildy , drabužiams džiovin .
 ĮSPĖJIMAS: nepalikite veikiančio prietaiso, kai miegate.
 Termostatą nustačius į MIN padė , tai nereiškia, kad prietaisas visiškai išjungtas.
 Prietaisą gali prižiūrė  k kvalifikuo  specialistai. Bet kokio gedimo atveju kreipkitės į servisą.

Prieš pradedant naudo
 Įsi kinkite, kad nuėmėte visas pakuotės medžiagas. Jas išrūšiuokite perdirbimui.
 Pastatykite prietaisą ant horizontaliai lygaus, kieto, stabilaus, nedegaus paviršiaus.
 Kai kurios prietaiso dalys buvo gamykloje suteptos, todėl pirmojo naudojimo metu gali pasklis  nedidelis dūmų kiekis. Po

kurio laiko jis pranyks.
 Paruoškite prietaisą, atsižvelgiant į funkciją, kurią norite naudo .
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Naudojimas
 Pilnai išvyniokite prietaiso laidą
 Įkiškite kištuką į el. nklo lizdą.
 Nukreipkite prietaiso difuzorių norima oro srauto kryp mi.
 Įjunkite prietaisą jungtuku, pasirinkite veikimo funkciją ir grei .
 Pradės švies  indikatorius (C).
 Nustatykite termostatą norimai temperatūrai.
 Naudojimo metu indikatoriaus lemputė (C) automa škai įsijungs ir išsijungs, tai reiškia, kad kai nimo elementas palaiko

nustatytą temperatūrą.

Svyravimo funkcija
Ši funkcija leidžia paskleis  oro srautą 75° kampu.

Ven liatoriaus funkcija
 Nustatykite ven liatoriaus padė .
 Įsi kinkite, kad termostato mygtukas nustatytas į MAX padė .

Šildymo funkcija
 Nustatykite norimą šildymo lygį.
 Įsi kinkite, kad termostatas nustatytas į norimą temperatūrą.

Baigus naudo  prietaisą
 Išjunkite prietaisą nustatydami 0 padė  greičio ir funkcijų reguliatoriumi.
 Ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo.
 Nuvalykite prietaisą.

Pernešimo rankena
Prietaisas turi rankeną viršu nėje dalyje, už kurios galima lengvai prietaisą perneš  (1 pav.).

Apsauga nuo apvir mo pavojaus
Integruota apsauga nuo apvir mo pavojaus automa škai išjungia prietaisą, jei jo padė s nėra nkama.

Apsauga nuo perkai mo
Integruota apsauga nuo perkai mo išjungia prietaisą esant perkai mo pavojui.

 Jeigu prietaisas išsijunginėja ir įsijunginėja dėl kitų priežasčių nei termostato temperatūros palaikymas, įsi kinkite, kad
niekas neblokuoja oro įėjimo ir išėjimo iš prietaiso.

 Jeigu prietaisas išsijungia ir nebeįsijungia vėl, ištraukite jo kištuką iš el. nklo lizdo, palaukite 15 min. ir vėl pamėginkite
įjung . Neveikiant, kreipkitės į servisą.

Valymas
DĖMESIO:  įsi kinkite,  kad  prietaisas yra  išjungtas.  Ištraukite  prietaiso  kištuką  iš  rozetės.  Prieš  valydami  prietaisą,  visuomet
įsi kinkite, kad prietaisas spėjo visiškai atvės .
ATKREIPKITE DĖMESĮ: nenaudokite s prių ir ėsdinančių valiklių bei valymo įrankių prietaisui valy .

 Valykite prietaisą lengvai sudrėkinta šluoste su keliais švelnaus valiklio lašais, o tuomet nusausinkite.
BŪKITE ATSARGŪS:  nemerkite prietaiso į vandenį,  neplaukite po vandens srove. Neleiskite, kad ant jo patektų vandens ar kitų
skysčių. Saugokite nuo vandens vidines prietaiso dalis, neleiskite vandeniui patek  pro oro angas.
Dėmesio: prietaisą naudojant kaip šildytuvą po ilgesnio laiko naudojimo k kaip ven liatorių, dėl susikaupusių dulkių gali pasirody
nedidelis kiekis  dūmų ir  specifinis kvapas, kuris  greitai išsisklaidys.  Kad to išvengtumėte galite valy  prietaiso  vidų per groteles
dulkių siurbliu ar suspaustu oru.

Ekologiškas išme mas ir pakarto nis panaudojimas
 Prietaiso  pakuotę  sudarančios  medžiagos  yra  pakarto nai  panaudojamos.  Norėdami  jas  išmes ,  išrūšiuokite  jas  ir

išmeskite į a nkamus konteinerius.

 Prietaise nėra aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracijų.
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Ant  prietaiso  esan s šiukšliadėžės  simbolis  reiškia,  kad Europos  Sąjungos  šalyse  draudžiama  išmes  prietaisą  kartu  su
bui nėmis atliekomis.  Tinkamai išmesdami pasenusius prietaisus ir taip sudarydami sąlygas juos perdirb , sumažinsite žalą, kurią
atliekų išme mas daro aplinkai ir žmonių sveikatai.  Tokiu būdu bus pakarto nai panaudojamos naudingos prietaisą sudarančios
medžiagos ir tausojami gam niai ištekliai. Norėdami išmes  a tarnavusį prietaisą, nuneškite jį į tam skirtą bui nių atliekų tvarkymo
punktą.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Pla ntojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


