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Įspėjimas 
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOKITE JAS INFORMACIJAI 

Mes neatsakome už žalą patirtą dėl instrukcijų nesilaikymo.  

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE. Infraraudonųjų spindulių šildytuvas suprojektuotas taip, kad jį būtų saugu 

naudoti, tačiau jo montavimas, priežiūra ir veikimas vis tiek gali sudaryti sąlygas pavojingoms 

situacijoms. Toliau pateiktos procedūros, skirtos sumažinti gaisro, elektrošoko, žmonių sužeidimų 

riziką ir montavimo trukmę. Saugokite šią instrukciją informacijai.  

1. Prieš naudodami šį šildytuvą perskaitykite visas instrukcijas. 

2. Išimkite šildytuvą iš pakuotės ir prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas nepažeistas.  

3. Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu ar jo dalimis (pvz., plastikiniais krepšiais). 

4. Patikrinkite elektros įtampą namuose ir įsitikinkite, kad ji sutampa su šildytuvo vardiniais 

duomenimis.  

5. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite tinklo virvėlaidį ir kištuką ir įsitikinkite, kad jie nepažeisti.  

6. Prieš ištraukdami virvėlaidį iš tinklo, atjunkite maitinimą; kad neištiktų elektrošokas, prieš 

prijungiant šildytuvą prie maitinimo įsitikinkite, kad jūsų rankos sausos.  

7. Priešais šildytuvą neturi būti degių daiktų, pvz., baldai, pagalvės, patalynė, popierius, drabužiai, 

arčiau kaip per metrą; degius daiktus visada laikykite iš šonų arba už šildytuvo. 

8. Nenaudokite šildytuvo netoli arba prie pat vonios, baseino ar kito skysčio telkinio.  

9. Kad neištiktų elektrošokas, nemerkite virvėlaidžio arba kištuko į vandenį ar kitą skystį. 

10. Nekiškite pašalinių daiktų ir pasirūpinkite kad jie kitokiu būdu nepatektų į ventiliacijos ar 

išmetimo angas, nes tai gali sukelti elektrošoką, gaisrą arba sugadinti šildytuvą.  

11. Nenaudojamo šildytuvo virvėlaidį visada laikykite ištrauktą iš elektros lizdo. 

12. Pasirūpinkite, kad virvėlaidžio nepasiektų vaikai. 

13. Nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų į veikiančio šildytuvo groteles. 

14. Nepalikite veikiančio šildytuvo be priežiūros.  

15. Šis šildytuvas nėra skirtas vonios, skalbimo kambariams ir panašioms vidaus patalpoms; 

niekada nestatysite šildytuvo ten, kur jis galėtų įkristi į vonią ar kitą vandens talpyklą. 

16. Mes neprisiimame atsakomybės už nuostolius, kurie buvo patirti nesilaikant šios instrukcijos 

arba kitaip netinkamai naudojant ar netinkamai prižiūrint šildytuvą. 

17. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (ir vaikams), kurie turi ribotus fizinius, jutiminius 

ar protinius gebėjimus, išskyrus atvejus, kai už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba 

nurodo, kaip naudotis prietaisu. Vaikams ir silpnesniems asmenims reikėtų neleisti žaisti su 



prietaisu.  

18. Siekiant nesukelti pavojaus, dėl pažeisto maitinimo virvėlaidžio turite kreiptis į gamintoją arba 

jo pasaugas teikiantį atstovą, arba į panašios kvalifikacijos asmenį. 

19. Prietaiso perkaitimo išvengsite užtikrinę, kad oro įsiurbimo ir išmetimo angos yra švarios ir jų 

niekas neblokuoja. Reguliariai tikrinkite įsiurbimo ir išmetimo angas, kad jose nebūtų purvo ir 

dulkių. NEUŽDENKITE. 

20. Kai kurios šildytuvo dalys gali įkaisti iki 200 °C ir didesnės temperatūros. Prisilietę prie šildymo 

vamzdžio, reflektoriaus ar metalinių dalių, esančių prie šildymo vamzdžio galite smarkiai NUDEGTI, 

todėl pasistenkite, kad  neuždengta oda nesiliestų prie įkaitusių paviršių.  

21. NIEKADA nekiškite rankų po šildymo elementais. Prieš liesdami šildymo vamzdį ir prie jo 

esančias dalis VISADA leiskite šildymo elementui atvėsti bent 10 minučių.  

22. Produkto sudėtyje yra perdirbamų medžiagų. Produkto negalima išmesti kartu su 

komunalinėmis atliekomis. Susisiekite su savivaldybe dėl informacijos apie arčiausią atliekų 

surinkimo punktą. 

 

Įvadas 
Panašiai kaip saulė, Carbon anglies pluošto šildytuvas užtikrina greitai sklindančią ir malonią šilumą. 

Šie patikimi ir oro sąlygoms atsparūs šildytuvai suprojektuoti namų ir komerciniam naudojimui 

vidaus patalpose ir lauke.     

 

 

 

MONTAVIMAS 

Jums reikės: 
* Pieštuko *Plaktuko *Tiesyklės *Atsuktuvo *Elektrinio grąžto ir skirtingų gręžtuvų 

Kartu su šildytuvu supakuoti sieniniai tvirtinimo kronšteinai pagaminti taip, kad šildytuvą būtų 

galima pritvirtinti prie sienos ar lubų; gręžiamas paviršius turi būti kietas, jame neturi būti vandens 

vamzdžių ar elektros kabelių. 

Svarbu: maitinimo tiekimo kabelis turi būti sumontuotas taip, kad nekontaktuotų su šildytuvo 

reflektoriumi ir kad nepatektų į šildomą zoną. Maitinimo tiekimo kabelį galima pritvirtinti prie 

Modelis Carbon 

Įtampa (V) 220–240V AC 

Galia (W) 2000 

Amperai (A) 8,33–9,09 

Btu/H 6825 

Matmenys (plotis x aukštis x ilgis (mm) 900X130X89,5 
Svoris (KG) 2,9 

 



metalinio tvirtinimo kronšteino už šildytuvo su plastikiniais užtraukiamais tvirtinimo dirželiais 

1. Šildytuvą turėtų sumontuoti kompetentingas asmuo, t. y., patyręs elektrikas.  

2. Visada išjunkite šildytuvą iš elektros tiekimo lizdo ir leiskite atvėsti prieš montavimą. 

3. Šildytuvą galima montuoti horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.  

4. Montuojant ant sienos ir ant lubų, žemiausia šildytuvo dalis turi būti mažiausiai 1,8 m aukštyje, 

kad šildytuvui veikiant jo nebūtų galima paliesti. 

5. Montuojant horizontaliai arba ant lubų, šildytuvo pasvirimo kampas neturėtų būti daugiau kaip 

90° ir mažiau kaip 45°, kaip parodyta A ir B paveikslėliuose.  

6. Jeigu šildytuvas montuojamas kampu arba vertikaliai, maitinimo tiekimo kabelis turi būti 

šildytuvo apačioje.  

7. Šildytuvo korpusas šildytuvo veikimo metu įkaista, todėl tinklo virvėlaidis neturi su juo liestis.  

8. Nemontuokite šildytuvo ant užsiliepsnojančio paviršiaus.  

9. Montuojant apgalvokite mažiausią saugų atstumą tarp šildytuvo korpuso ir užsiliepsnojančių 

paviršių.  

10. Nuo lubų ir gretimų sienų šildytuvą visada turėtų skirti mažiausiai 0,5 m atstumas, nuo grindų – 

1,8 m 

11. Jeigu šildytuvas bus naudojamas lauke, rekomenduojama kartu naudoti oro sąlygoms atsparų 

kištukinį elektros lizdą.  

12. Prieš gręždami įsitikinkite, kad toje vietoje, kur bus sumontuotas šildytuvas, nėra laidų ar 

vandens vamzdžių. 

13. Šildytuvas turi būti sumontuotas naudojant pridėtus tvirtinimo kronšteinus.  

14. Saugiai pritvirtinkite kronšteinus prie tvirtinimo paviršiaus ir šildytuvo užpakalinės pusės su 

pakuotėje pridėtomis veržlėmis ir sraigtais.  

15. Saugiai pritvirtinkite šildytuvą prie kronšteinų su pakuotėje pridėtomis veržlėmis ir varžtais. 

16. Su kronšteinais galima koreguoti šildytuvo kryptį; reguliuoti šildytuvo kampą galima atveržus du 

varžtus ant sieninio tvirtinimo kronšteino ir vėl juos priveržti pasiekus reikiamą kampą.



Montavimas ant sienos arba lubų 
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Montavimas ant stovo 

 

 



 

Nuotolinio valdymo funkcijos ir šildytuvo LED signalai 

Mygtukas Funkcija 
[Šildytuvas įjungtas] 

Funkcija 
 [Šildytuvas išjungtas] Šildytuvo LED ekranas 

1 IŠJUNGTI šildytuvą ĮJUNGTI šildytuvą  

2 
Šildymo intensyvumo, temperatūros 

mažinimas, „miego“ trukmės 

trumpinimas 
 LI 

Didėja iki L4 

3 Šildymo intensyvumo, temperatūros 

didinimas, „miego“ trukmės ilginimas  L4 
Mažėja iki LI 

4 
Įjungti nustatymo režimą [numatyta: 

pradėti nuo paskutinio naudoto 
intensyvumo lygio) 

 

L vertė 

5 „Miego“ laikmatis valandomis 
T0[išjungta] - T9[maks.] 

 

T vertė 

 

Nuotolinio valdymo pultelio instrukcija 
 

1. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO MYGTUKAS: įjungti/išjungti šildytuvą. 

2. MAŽINIMO MYGTUKAS: sumažinti temperatūrą, intensyvumą, pailginti laiką. 

3. DIDINIMO MYGTUKAS: padidinti temperatūrą, intensyvumą, sutrumpinti laiką. 

4. ŠILDYMO INTENSYVUMO NUSTATYMO MYGTUKAS: naudokite sureguliuoti 4P šildymo 

intensyvumą (Pl–P4). Paspauskite šildymo intensyvumo mygtuką ir tada „aukštyn“ ir „žemyn“ 

mygtukais (2 ir 3) didinkite arba mažinkite šildymo intensyvumą 

5. LAIKMAČIO MYGTUKAS: naudokite nustatyti laikui nuo T0 iki T9, t. y., šildytuvo veikimo 

trukmė. Ekrane pasirodžius reikšmei „T0“, naudokite „aukštyn“ ir „žemyn“ mygtukus (2 ir 3) ir 

nustatykite norimą skaičių valandų.  

 

 

 

 

 

 



 

Svarbu: Carbon šildytuvų ir nuotolinio valdymo pultų dažnis yra vienodas, todėl vienu valdymo 

pultu galima kontroliuoti kelis šildytuvus.  

Baterijos (tabletės) keitimas 
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelį ir jį nuimkite. 

2. Išimkite seną bateriją ir įdėkite naują.  

3. Užslinkite baterijos skyriaus dangtelį atgal į vietą iki išgirsite spragtelėjimą.  

Svarbu: saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo vandens ir kitų skysčių. 

Dėmesio! 
Šildytuvas turi būti išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo, kai yra nenaudojamas ilgesnį laiką, 

kai atliekamas valymas ar techninis aptarnavimas arba kai keičiama šildytuvo vieta. 

Saugų įrangos veikimą užtikrina reguliarūs patikrinimai ir purvo bei užteršimų šalinimas.  

Gedimų šalinimas 

1. Patikrinkite, ar tinklo virvėlaidis įjungtas į elektros lizdą; jeigu ne, įjunkite. 

2. Patikrinkite, ar neperdegė pagrindinis saugiklis. 

3. Patikrinkite, ar termostato rankenėlė yra ties „ON“ pozicija. 

4. Patikrinkite termostato nustatymus: šildytuvas galimai išsijungė, nes pasiekė nustatytą 

temperatūrą.



 

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

Reguliari priežiūra ir valymas užtikrina efektyvų ir ilgalaikį infraraudonųjų spindulių šildytuvo 

veikimą. Toliau pateikti nurodymai, kaip valyti šildytuvą: 

1. Prieš valydami prietaisą, savo pačių saugumui, ištraukite tinklo virvėlaidį iš elektros lizdo. 

2. Palaukite, kol šildytuvas atvės.  

3. Išorinį gaubtą galima valyti su minkšta, drėgna šluoste. Prireikus galite naudoti švelnų ploviklį. 

Nusausinkite nuplautą dalį sausa šluoste. DĖMESIO! SAUGOKITE, kad į šildytuvą nepatektų skysčio. 

4. Šildytuvo valymui NENAUDOKITE alkoholio, benzino, abrazyvinių valymo miltelių, baldų 

poliravimo priemonių ar kietų šepečių. Šios priemonės gali pažeisti šildytuvo paviršių arba 

paskatinti jo susidėvėjimą. 

5. NEMERKITE šildytuvo į vandenį. 

6. Prieš vėl naudodami šildytuvą įsitikinkite, kad jis visiškai išdžiūvo.  

Laikymas: nenaudojamą šildytuvą laikykite vėsioje, sausoje vietoje, taip apsaugosite į nuo dulkių ir 

purvo. Laikykite šildytuvą kartoninėje pakuotėje. 

DĖMESIO: 

1. Prieš imdamiesi veiksmų su šildytuvu, visada atjunkite jį nuo maitinimo tinklo ir leiskite atvėsti.  

2. Jeigu šildytuvo viduje arba aplink šildymo elementą prisikaupė purvo ar dulkių, pasirūpinkite, 

kad šildytuvą išvalytų patyręs šias paslaugas teikiantis darbuotojas. Nenaudokite šildytuvo 

susidarius tokioms sąlygoms. 

3. Vienintelė reikalinga priežiūra yra šildytuvo išorinių paviršių valymas.  

4. Nelieskite šildymo elemento rankomis: jūsų pirštų žymės gali turėti įtakos lempos veikimo 

trukmei. Netyčia palietus lempą rankomis, nuvalykite pirštų žymes su minkšta šluoste, 

išmirkyta metanolyje arba alkoholyje. 

5. Nebandykite remontuoti ar sureguliuoti jokių šio šildytuvo elektros ar mechaninių funkcijų. 

6. Šildytuvas neturi keičiamų dalių. Pažeidimo ar gedimo atveju produktas turi būti grąžintas 

gamintojui arba jo paslaugas teikiančiam atstovui. 

7. Siekiant išvengti pavojaus, pažeistus maitinimo virvėlaidžius turi pakeisti gamintojas, jo 

paslaugas teikiantis atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo. 

PERDIRBIMAS 
Pasibaigusio veikimo elektriniai produktai neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. 

Jeigu tik įmanoma, prašome pasirūpinti produktų perdirbimu. Dėl informacijos apie perdirbimą 

jūsų šalyje kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba mažmenos prekiautojus. 

  


