
 

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ 
ŠILDYTUVAS 

Modelis: HEAT1 POLAR RC (H2)  

 

Model No.: HEAT1 POLAR RC (H2) 

220-240V-2000W  



 

Įvadas  

Infraraudonųjų spindulių šildytuve yra HELEN LEMPA bei specialios formos reflektorius, užtikrinantys tolygų šilumos paskirstymą.  

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas sutaupo 30–40% elektros energijos, palyginti su tradiciniais šildytuvais. Infraraudonųjų spindulių 

šildytuvas dažniausiai naudojamas patalpų ar lauko šildymui. Puikiai tinka garažams, lauko terasoms, vidaus baseinams ar dirbtuvėms.  

Įspėjimas  

ATSARGIAI SKAITYKITE - infraraudonųjų spindulių šildytuvas skirtas saugiam darbui. Nepaisant to, šildytuvo montavimas, 

techninė priežiūra ir darbas gali būti pavojingi. Laikydamiesi šių procedūrų sumažinsite gaisro, elektros šoko ir sužeidimų riziką, kad 

montavimo laikas būtų kuo mažesnis. Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.  

1. Prieš naudodamiesi šiuo šildytuvu, perskaitykite visą instrukciją. 

2. Išimkite iš pakuotės įrenginį ir prieš naudodami įsitikinkite, kad jis yra geros būklės. 

3. Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės dalimis (pavyzdžiui, plastikiniais maišeliais) 

4. Patikrinkite buitinę įtampą, kad įsitikintumėte, ar ji atitinka šildytuvo specifikaciją. 

5. Prieš naudojimą atsargiai patikrinkite maitinimo laidą ir kištuką, kad įsitikintumėte, jog jie nepažeisti 

6. Prieš atjungdami maitinimo laidą, būtinai išjunkite šildytuvą, įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos siekiant išvengti elektros 

šoko. 

 

7. Nenaudokite degių daiktų šalia šildytuvo ir nenukreipkite jo į baldus, pagalves. Patalynė, popierius, šluostės ir užuolaidos turi 

būti mažiausiai 3 pėdų (1 metro) atstumu nuo šildytuvo priekio ir visada laikomos šonuose ir gale. 

8. Nenaudokite šalia ar netoliese vonios ar baseino ar bet kokio skysčio šaltinio 

9. Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio, nemerkite laido ar kištuko į vandenį ar jokį kitą skystį. 

10. Į ventiliacijos ar išmetimo angas neįkiškite pašalinių daiktų, nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar sugadinti šildytuvą. 

11. Visada atjunkite šildytuvą, kai jo nenaudojate. 

12. Neleiskite laidui peržengti stalviršio, kur vaikai gali lengvai jį traukti. 

13. Dirbdami nedėkite pirštų ar pašalinių daiktų į groteles. 

14. Naudojimo metu nepalikite jo be priežiūros. 

15. Šis šildytuvas nėra skirtas naudoti vonios kambariuose, skalbyklose ir panašiose patalpose, niekada nestatykite šildytuvo ten, 

kur jis gali nukristi į vonią ar kitą vandens indą. 

16. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, padarytą dėl šių instrukcijų nesilaikymo ar kitokio netinkamo naudojimo ar 

netinkamo elgesio. 

17. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jutimo ar psichines galimybes 

arba neturintiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai už jų saugumą atsakingas asmuo yra prižiūrėjęs ar nurodęs, kaip 

naudotis prietaisu. Vaikai ir pažeidžiami žmonės turėtų būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu. 

18. Jei maitinimo laidas yra kokiu nors būdu sugadintas, jis turi būti pakeistas gamintojo ar jo techninės priežiūros agento ar 

panašios kvalifikacijos asmens, kad būtų išvengta pavojaus. 

19. Norėdami išvengti šio prietaiso perkaitimo, oro vėdinimo angas laikykite švarias ir be jokių daiktų, kurie gali užkimšti. 

Kartkartėmis patikrinkite visas vėdinimo angas, kad įsitikintumėte, ar jose nėra nešvarumų ar dulkių. NEUŽDENKITE 

VĖDINIMO ANGŲ 

 

20. Šildytuvo dalių temperatūra gali viršyti 200°C. Kontaktas su šildymo lempa, reflektoriumi ar metalinėmis dalimis šalia šildymo 

lempos gali sukelti sunkius NUDEGIMUS. Norėdami išvengti nudegimų, neleiskite plikai odai liesti karšto paviršiaus. 

 



 

ĮSPĖJIMAS: Niekada nedėkite rankų po kaitinimo elementais.  

21. Visada leiskite kaitinamajam elementui atvėsti mažiausiai 10 minučių prieš paliesdami šildymo lempą ar gretimą jos dalį 

22. Šiame gaminyje yra perdirbamų medžiagų. Neišmeskite šio gaminio kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Susisiekite su savo 

gyvenamos vietos savivaldybe dėl artimiausio surinkimo punkto vietos.  

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA  

Reguliarus ir kruopštus valymas padeda infraraudonųjų spindulių šildytuvui efektyviai veikti daugelį metų be rūpesčių. Norėdami išvalyti 

šildytuvą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus 

1. Prieš valydami prietaisą, atjunkite maitinimo laidą. 

2. Prieš tęsdami, įsitikinkite, kad šildytuvas yra atvėsęs 

3. Kad šildytuvas būtų švarus, išorinis korpusas gali būti nuvalytas minkšta drėgna šluoste. Jei reikia, galite naudoti švelnų ploviklį. Po 

valymo išdžiovinkite įrenginį minkšta šluoste. (ATSARGIAI: neleiskite skysčiams patekti į šildytuvą) 

4. Šildytuvo valymui NENAUDOKITE alkoholio, benzino, abrazyvinių miltelių, baldų blizginimo priemonės ar šiurkščių šepetėlių. Tai gali 

sugadinti šildytuvo paviršių. 

5. NENARDINKITE šildytuvo į vandenį 

6. Prieš naudojimą palaukite, kol šildytuvas bus visiškai sausas.  

Laikymas: Kai nenaudojate, šildytuvą laikykite vėsioje, sausoje vietoje, kad ant jo nesikauptų dulkės ir 

nešvarumai. Naudokite pakuotės dėžutę  

 



 

MONTAVIMO INSTRUKCIJA  

Reikalingi įrankiai: 

*Pieštukas *Plaktukas *Gulsčiukas *Atsuktuvas *Elektrinis grąžtas  

Sieninis laikiklis yra komplektuojamas su šildytuvu, kuris yra specialiai sukurtas tam, kad šį gaminį būtų galima tvirtinti prie 

sienos ar lubų. Prieš gręžiant skyles sienoje ar lubose įsitikinkite, kad nėra paslėptų vandens vamzdžių ar elektros laidų. 

Šildytuvas turi būti įrengtas ne mažiau kaip 40 cm nuo šoninių sienų bei lubų ir ne mažiau kaip 180 cm nuo grindų.  

Svarbu: įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra gerai pritvirtintas ir kad jis neturi sąlyčio su šildytuvo reflektoriumi ar nėra nutiestas 

per šildomą plotą, maitinimo kabelį galima pritvirtinti metaliniame laikiklyje už šildytuvo su plastikiniais užtrauktukais.  



Įsitikinkite, ar šildytuvas yra horizontalioje padėtyje 

Šildytuvas turi būti įrengtas mažiausiai 1,8 m virš grindų 



 

ĮRENGIMAS SU SKĖČIU  

Šildytuvas gali būti montuojamas po SKĖČIU ar TENTU. Montavimui galite naudoti skėčio kronšteiną. Skėčio 

kronšteino komplekte nėra, reikia įsigyti atskirai.  

1-as montavimo būdas  

INFORMACIJA:  

 
Nr.1 M4*12  

Nr.2 POVERŽLĖ  
Nr.3 TVIRTINIMO LAIKIKLIS  
Nr.4 VARŽTAS SU RANKENĖLE (M8*30)  

 

2-as montavimo būdas  

INFORMACIJA:  

 
Nr.1 M4*12  

Nr.2 POVERŽLĖ  
Nr.3 TVIRTINIMO LAIKIKLIS  
Nr.4 VARŽTAS SU RANKENĖLE (M8*30)  

Skirtingas montavimo kampas  

FUNKCIJOS IR VEIKIMAS  

1. ĮJUNKITE įrenginį į kištukinį lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka įrenginio specifikaciją 

2. PAPAUSKITE maitinimo mygtuką dešinėje šildytuvo pusėje 

3. ĮJUNKITE šildytuvą nuotolinio valdymo pultu arba mygtuku dešinėje šildytuvo pusėje 

4. I ir II mygtuku ant nuotolinio valdymo pulto nustatykite šildymo galios lygį  


