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1. PERSPĖJIMAS DĖL SAUGUMO 

Prieš montuodamas, vartotojas turi atidžiai perskaityti instrukciją ir ją 

išsaugoti. Bukletas turi būti saugomas ir, gaminio perdavimo atveju, 

perduodamas naujam vartotojui. Gamintojas pasilieka teisę gaminio 

savybes keisti be išankstinio įspėjimo. Techniniai duomenys yra 

grynai orientacinio pobūdžio. 

1. Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tokiu tikslu, kuriam jis buvo 
sukurtas, t. y. spinduliuotės pagalba žmonėms užtikrinti 
atitinkamą palankią terminę aplinką ir ją palaikyti. Gaminį taip pat 
galima naudoti patalpų šildymui, tačiau tik tuomet, kai gaminio 
versija turi priesagą ED, o prie gaminio pridedamas valdymo 
prietaisas 9006ED.  Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl 
netinkamo jo naudojimo. Išpakavę įsitikinkite, kad prietaisas yra 
pilnai sukomplektuotas, jis neturi matomų pažeidimų ar 
sugadinimo ženklų. 

2. Išpakavę įsitikinkite, kad prietaisas yra pilnai sukomplektuotas, jis 
neturi matomų pažeidimų ar sugadinimo ženklų. 

3. Pakavimo medžiagas, kurios gali kelti pavojų, saugokite nuo 
vaikų. 

4. Prietaisu gali naudotis ne jaunesni kaip 8 metų vaikai (taip pat 
asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, 
kurie neturi patirties ar reikiamų žinių), jei jie yra prižiūrimi arba 
buvo apmokyti saugiai juo naudotis ir suprato galimus pavojus. 
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.  Valymą ir techninę 
priežiūrą turi atlikti vartotojas, o ne neprižiūrimi vaikai. 

5. Jaunesnius nei 3 metų vaikus reikėtų laikyti atokiau nuo prietaiso, 
išskyrus tuos atvejus, kai jie yra nuolat prižiūrimi. 

6. Vaikai nuo 3 iki 8 metų amžiaus gali įjungti ir (arba) išjungti 
prietaisą tik tuo atveju, jei jis yra pastatytas arba sumontuotas 
numatytoje įprastinėje darbinėje padėtyje ir jei jie yra prižiūrimi ar 
apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta su tuo 
susijusius pavojus. 

7. Vaikams nuo 3 iki 8 metų amžiaus negalima prijungti, įjungti, 

reguliuoti ir valyti prietaiso arba atlikti vartotojo techninės 

priežiūros darbų. 

                  NAUDOJIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA EN 
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8. Nenaudokite jo mažose patalpose, kuriose gyvena žmonės, 
negalintys patys išeiti iš tokių patalpų, išskyrus atvejus, kai jie 
yra nuolat prižiūrimi arba jei tai yra gaminio versija su priesaga 
ED. Šiuo atveju šildymo prietaisas turi išorinį prietaisą aplinkos 
temperatūrai reguliuoti. 

9. Prieš įkišdami kištuką įsitikinkite, kad įtampa atitinka įtampą, 
nurodytą ant įrenginio. 

Nenaudokite prietaiso, kai patalpoje yra dujų, degių ar sprogių 

skysčių arba medžiagų. 

10. Naudojant šildytuvą reikia laikytis tam tikrų pagrindinių taisyklių, 
kurios taikomos visiems elektros prietaisams: 
• Nelieskite šildytuvo drėgnomis rankomis. 

• Nelieskite jo basomis kojomis. 

Norėdami išjungti prietaisą iš elektros lizdo, netraukite už 

elektros laido; ištraukite laikydami už kištuko. 

• Neleiskite vaikams žaisti su elektros prietaisu. 

Su šiuo gaminiu nenaudokite prailgintuvo, nes prailgintuvas gali 

perkaisti ir sukelti gaisro pavojų. 
11. Nedarykite jokių gaminio pakeitimų, kurie galėtų kelti pavojų jo 

saugai. 

12. Užtikrinkite, kad jungtys būtų sausos. 
13. Jei ilgą laiką prietaisas yra nenaudojamas, išjunkite jį iš 

maitinimo šaltinio. 
14. Prieš atlikdami prietaiso techninį aptarnavimą,  visada jį išjunkite. 
15. Šis gaminys turėtų būti laikomas papildomu šildymo prietaisu, o 

ne centrinio šildymo sistema. 

2. MONTAVIMAS  

Montavimą visuomet turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba 
kompetentingas asmuo, vadovaudamasis Europos standartais HD 
384 CENELEC arba 1988 m. tarptautiniu standartu IEC 60346-7-
708, standartu AS/NZS 3000 (Australijos elektros instaliacijos 
taisyklėmis) ir standartais UE 2015/1188.  Energija turi būti tiekiama 
per tinkamai įžemintą kištukinį lizdą. Prietaisas turi būti prijungtas 
prie maitinimo šaltinio 2 poliais + (hearth) kabeliu H05RN-F 3x1 
mm2, gyslas nulupant, kaip pavaizduota 2 pav. Geltonai žalias 
laidininkas turi būti prijungtas prie gnybto, pažymėto įžeminimo 
simboliu . Atsargiai priveržkite kabelio laikiklį, pritaikytą 8-11 mm 
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skersmens kabeliui. 
Prieš maitinimo liniją turi būti sumontuotas III kategorijos 

viršįtampių išjungiklis ir likutinės srovės įtaisas (RCD), kurio 

vardinis įžeminimo nuotėkis neviršija 30 mA. Išjungiklio 

kontaktų atsidarymo atstumas turi būti ne mažesnis kaip 3 

mm. 

Montavimas ant sienos naudojant laikiklį (pridedamas) 

 Įsitikinkite, kad siena, prie kurios planuojate   montuoti    
įrenginį, yra tvirta, o joje nėra elektros kabelių ar        
vandentiekio vamzdžių. 

Įsitikinkite, kad šildytuvas nėra nukreiptas į lubas ar degias 

medžiagas. 

Sureguliavę priveržkite visus varžtus. Šis šildytuvas skirtas 

nuolatiniam montavimui. 

Dėmesio: nenaudokite šildytuvo horizontalioje padėtyje, 
t. y. kai stiklas yra lygiagretus grindims. 

Šildytuvą galima montuoti patalpoje arba lauke, laikantis 1 pav. 
nurodytų atstumų. Dėmesio: atstumas nuo paviršių turi būti didesnis 
nei vienas metras. Prietaisas turi būti montuojamas taip, kad 
šviestuvas būtų horizontalioje plokštumoje. 
 

Laikiklį prie sienos pritvirtinkite 3 mūrvinėmis, kurios turi būti stipriai  

priveržtos 15 N-m sukimo momentu (3 pav.). 

Gaminį pritvirtinę prie sienos, sureguliuokite palenkimą, kaip 
pavaizduota 4 pav., ir priveržkite varžtus, kad užfiksuotumėte jį 
pasirinktoje padėtyje. 

    Užtikrinkite, kad šildytuvas nesiliestų su greitai 
užsiliepsnojančiomis bei degiomis medžiagomis ar 
užuolaidomis arba nebūtų arti jų. 

Prietaiso negalima statyti nei tiesiai po kištukiniu lizdu, 

nei priešais jį. 

Nenaudokite šildytuvo šalia vonios, dušo ar baseino. 

Pasirūpinkite, kad maitinimo kabelis nesiliestų prie 

prietaiso reflektoriaus ir nepatektų į šviesos srauto zoną. 



5  

3. TECHNINĖS SAVYBĖS 

Infraraudonųjų spindulių šildytuvų asortimentą sudaro slėginio liejimo 
aliuminio korpusas ir rėmas.  Reflektorius pagamintas iš aukšto grynumo 
laipsnio aliuminio lakšto. Prietaisas turi grūdintą priekinį apsauginį stiklą. 
Kaitinimo elementą sudaro infraraudonųjų spindulių lempa su R7s 
jungtimi. 

 

Maitinimas 220-240 V ~ 50-60 Hz 

Galia 1 x 800 W 

Lempa Infraraudonųjų 
spindulių 

Diapazonas 4 ÷ 6 m² 

Svoris 3.5 kg 

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Visi spinduliniai šildytuvai skirti užtikrinti žmonėms tinkamą 

temperatūrą tiek lauke, tiek ir viduje bei ją palaikyti. Todėl labai 

svarbu atidžiai ištirti teritoriją, kurioje būna žmonės, ir į juos nukreipti 

spinduliuotę. 

Šildytuvą įjunkite tiesiog jį prijungdami prie maitinimo šaltinio; 
įsitikinkite, kad šildytuvo spinduliai nukreipti į plotą, kurį norite šildyti; 
jei reikia, laikiklio varžtų pagalba, pakeiskite šildytuvo pasvirimo 
kampą. 

Kai šildytuvas veikia, nesilieskite prie metalinių jo dalių; 
negyvenamose patalpose rekomenduojama išjungti šildymo sistemą 
atjungiant ją nuo elektros tinklo. 

 Venkite, kad oda būtų veikiama prietaiso spindulių 
mažesniu nei 50 cm atstumu. 

Venkite, kad akys būtų veikiamos prietaiso spindulių 
mažesniu nei 2,70 m atstumu. 

Visi vartotojai turėtų būti supažindinti su visais prietaiso 
naudojimo ir saugos aspektais, o ši instrukcija turėtų būti 
saugoma, kad ją būtų galima kartas nuo karto peržiūrėti. 
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5. TECHNINIS APTARNAVIMAS 

Infraraudonųjų spindulių šildytuve nėra judančių dalių, todėl jis 
reikalauja labai nedaug priežiūros, išskyrus tai, kad reikia užtikrinti, 
jog ant reflektoriaus ar spinduolio (emiterio) nesusikauptų pernelyg 
daug dulkių ir (arba) purvo, nes dėl to spinduolis (emiteris) gali 
perkaisti ir sugesti anksčiau laiko.  Norėdami išvalyti prietaisą, 
nuvalykite jį drėgnu skudurėliu. Prieš prijungdami prie maitinimo 
šaltinio palaukite, kol jis visiškai nudžius. 

6. SPINDUOLIO (EMITERIO) PAKEITIMAS 

Infraraudonųjų spindulių šildytuve naudojamas spinduolis (emiteris) 
yra labai atsparus ir, jei apsaugosite jį nuo smūgių ir smūginės 
vibracijos, jis tarnaus apie 5 000 valandų. Spinduolio (emiterio) 
neturėtų keisti pats vartotojas; dėl jo keitimo ar remonto kreipkitės 
tik į "Mo-El" aptarnavimo tarnybų tinklą. 

7. APLINKAI NEKENKSMINGAS PRIETAISO UTILIZAVIMAS 

Šis gaminys atitinka ES direktyvos 2002/96/EB reikalavimus. 

 Ant šio prietaiso pavaizduotas simbolis su perbraukta šiukšlių dėže.  
Tai reiškia, kad pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, jo 
negalima išmesti kaip buitinių atliekų, bet reikia pristatyti į elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų surinkimo centrą arba, įsigyjant pakaitinį 
prietaisą, grąžinti jį mažmenininkui.  Pasibaigus šio prietaiso 
naudojimo laikui, vartotojas yra atsakingas už tinkamą jo utilizavimą. 
Jei šio reikalavimo nesilaikysite, gali būti taikomos baudos, 
nustatytos atliekų šalinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

Tinkamas diferencijuotas įrangos atliekų surinkimas ir vėlesnis 
perdirbimas, apdorojimas ir aplinkai nekenksmingas šalinimas 
padeda išvengti nereikalingos žalos aplinkai ir galimo su tuo 
susijusio pavojaus sveikatai, taip pat skatina prietaisuose panaudotų 
medžiagų perdirbimą. Išsamesnės informacijos apie atliekų 
surinkimą ir šalinimą kreipkitės į vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba 
į parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote. 
Gamintojai ir importuotojai tiesiogiai arba dalyvaudami kolektyvinėse 
sistemose vykdo savo įsipareigojimus dėl atliekų perdirbimo, 
tvarkymo ir aplinkai nežalingo utilizavimo. 
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Duomenys Simbolis Vertė Vnt. 

778A 
778AED 

Šiluminė galia 

Nominalioji šiluminė galia P
nom 0.8 kW 

Minimali šiluminė galia 
(orientacinė) 

P
min 

0.8 kW 

Maksimali nuolatinė šiluminė 
galia 

P
max c 

0.8 kW 

Pridėtinis elektros energijos suvartojimas 

Esant įprastinei šiluminei galiai el
max 0 kW 

Esant minimaliai šiluminei galiai el
min 0 kW 

Budėjimo režime el
SB

 0 kW 

 
 778A 778AED 

Šiluminės galios ir (arba) patalpos temperatūros reguliavimo tipas 
   TAIP NE  TAIP NE 

Vienos pakopos šilumos galia, be patalpos temperatūros 
reguliavimo 

X 
  

X 

Dvi ar daugiau rankiniu būdu valdomų pakopų, be 
patalpos temperatūros reguliavimo 

 
X 

 
X 

Su mechaniniu kambario temperatūros reguliavimo 
termostatu 

 X  X 

Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu  X  X 

Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu ir 
dieniniu laikmačiu 

 
X 

 
X 

Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu ir 
savaitiniu laikmačiu 

 
X X 

 

Kitos valdymo galimybės 
   TAIP NE   TAIP NE 

Patalpos temperatūros reguliavimas su buvimo vietos 
aptikimo funkcija 

 X  X 

Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango 
aptikimo funkcija 

 
X X 

 

Su atstumo kontrolės galimybe  X  X 

Su prisitaikančiojo paleidimo valdymu  X  X 

Su veikimo trukmės apribojimu  X  X 

Su juodosios lemputės jutikliu  X  X 
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