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LT  Konvekcinis šildytuvas
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Šiuo gaminiu galima naudotis tik gerai vėdinamose patalpose arba naudotis juos retai.

Informacija, susijusi su buitiniais elektriniais šildytuvais atsižvelgiant į Komisijos Direktyvą ES 2015/1188, pateikta šios naudojimo instrukcijos priede.
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LT Konvekcinis šildytuvas
Svarbios saugos taisyklės

 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, 
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems 
patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, 
kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.

 ■ Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai 
prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs 
asmuo.

 ■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės 
priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. 
Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas 
pažeistas.

 ■ Jaunesni nei 3 metų amžiaus vaikai negali būti prie prietaiso, nebent jie 
būtų nuolat prižiūrimi suaugusiųjų.

 ■ 3–8 metų amžiaus vaikams šį prietaisą įjungti ir išjungti leidžiama su sąlyga, 
kad jis bus pastatytas arba įrengtas jam numatytoje vietoje, įprastoje 
veikimo padėtyje, ir jeigu tokie vaikai bus prižiūrimi suaugusiųjų arba jie 
bus išmokyti, kaip saugiai naudotis šiuo prietaisu ir supras galimus pavojus. 
3–8 metų amžiaus vaikai negali jungti kištuko į elektros lizdą, reguliuoti ar 
valyti prietaiso arba atlikti techninės priežiūros darbų, kuriuos privalo atlikti 
naudotojas. 

DĖMESIO!
Tam tikros šio prietaiso dalys gali labai įkaisti ir nudeginti. Reikia 
būti itin atidžiais, kai šalia yra vaikų ir neįgaliųjų. 

ĮSPĖJIMAS! 
Neuždenkite. Neuždenkite konvekcinio šildytuvo, kad jis 
neperkaistų.

 ■ Šio prietaiso negalima statyti tiesiai po elektros lizdu.
 ■ Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.
 ■ Montuodami prietaisą griežtai vadovaukitės šioje naudojimo instrukcijoje 
pateiktais nurodymais. Jei prietaisą montuosite ant sienos, naudokite tik 
pateiktuosius arba gamintojo rekomenduojamus ir patvirtintus varžtus.
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 ■ Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
 ■ Šis prietaisas nėra skirtas naudoti lauke arba komerciniais tikslais, pavyzdžiui, 
statybvietėse.

 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant 
prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo, prie kurio jį 
norite prijungti, įtampa.

 ■ Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Nejunkite jo prie ilginamojo 
laido arba dvipusio adapterio.

 ■ Nesinaudokite šiuo prietaisu arba jo maitinimo laidu šlapiomis rankomis.
 ■ Nenaudokite šio prietaiso vonios kambaryje, skalbykloje arba drėgnose 
patalpose, taip pat nestatykite jo tokiose vietose, kur jis galėtų būti aplietas, 
aptaškytas arba apipurkštas vandeniu.

 ■ Nestatykite ir nepalikite prietaiso šalia atviros ugnies.
 ■ Nesinaudokite prietaisu tose patalpose, kur yra daug dulkių, taip pat ten, 
kur naudojamos arba saugomos sprogios arba degios medžiagos, pvz., 
benzinas, dažai, aerozoliai ir pan., arba ten, kur gali būti sprogių arba 
nuodingų garų, taip pat pramoninėje aplinkoje.

 ■ Nestatykite prietaiso ant pasvirusio arba netvirto paviršiaus, pvz., kilimų su 
labai ilgais ir storais plaukais, sofų, ir pan. Statykite prietaisą tik ant švaraus 
lygaus, sauso ir tvirto paviršiaus.

 ■ Nekiškite jokių daiktų į  prietaise esančias angas. Tai gali sukelti trumpąjį 
elektros jungimą, gaisrą arba prietaiso pažeidimą.

 ■ Naudojantis prietaisu, aplink jį turi būti pakankamai vietos orui cirkuliuoti. 
Priešais prietaisą privaloma palikti bent 1 m laisvos vietos, o  iš šonų – 
mažiausiai 0,5 m.

 ■ Nenaudokite prietaiso šalia užuolaidų, portjerų ar kitų degių daiktų. 
Naudojantis prietaisu, jis privalo stovėti bent 1 m atstumu nuo degių daiktų.

 ■ Mes nerekomenduojame naudotis šiuo prietaisu mažesnėje nei 6 m2 
patalpoje.

 ■ Nenaudokite šio prietaiso su programavimo prietaisu, laikmačio jungikliu, 
nuotolinio valdymo sistema arba kitokiu prietaisu, kuris automatiškai 
išjungia prietaisą, nes uždengus prietaisą arba pastačius jį netinkamoje 
vietoje, kyla gaisro pavojus.

 ■ Privaloma būti itin dėmesingiems ir atsargiems naudojantis prietaisu ten, 
kur yra naminių gyvūnų.

 ■ Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso veikiančio, 
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kai jaučiatės mieguisti arba miego metu.
 ■ Nenaudokite šio prietaiso drabužiams džiovinti.
 ■ Prietaisą išjunkite paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir 
nustatydami pagrindinį jungiklį į  išjungimo padėtį „0. Paskui atjunkite 
maitinimo laidą nuo elektros lizdo.

 ■ Kai prietaisu nesinaudojate, paliekate jį be priežiūros, jei norite jį perkelti 
į  kitą vietą, nuvalyti ar atlikti jo techninę priežiūrą, visada jį išjunkite ir 
atjunkite nuo elektros lizdo. Neperstatinėkite veikiančio prietaiso. Norėdami 
prietaisą perkelti į kitą vietą, nuvalyti ar atlikti techninę priežiūrą, palaukite, 
kol jis visiškai atvės.

 ■ Prietaisas visada turi būti švarus. Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas 
skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Nevykdykite jokių prietaiso 
techninės priežiūros darbų, išskyrus standartinius skyriuje „Valymas ir 
priežiūra“ nurodytus valymo darbus.

 ■ Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkite jokių 
šio prietaiso dalių į vandenį ar kokį nors kitą skystį.

 ■ Tinkamai nutieskite maitinimo laidą, kad už jo niekas neužkliūtų, kad jis 
nesiliestų prie kokios nors įkaitusio paviršiaus arba aštrių daiktų. Nekiškite 
laido po kilimu, taku ir pan.

 ■ Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido 
kištuką, o ne patį laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą 
arba lizdą.

 ■ Nesinaudokite prietaisu, jei jis tinkamai neveikia, arba tuo atveju, jei jis 
buvo nukritęs ant grindų, įkritęs į vandenį arba kaip nors kitaip pažeistas. 
Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas 
arba sutaisytas.

 ■ Niekada neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jokių jo konstrukcijos 
pakeitimų. Visus remonto darbai privalo būti atliekami įgaliotajame 
techninės priežiūros centre, kad nekiltų pavojaus. Jei remontuosite prietaisą 
patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo 
prietaiso veikimo.

 ■ Gamintojas neatsako už nuostolius, patirtus dėl netinkamo šio prietaiso 
naudojimo.
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LT Konvekcinis šildytuvas
Naudojimo instrukcija

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo 
atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisų veikimo 
principu. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį 
naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

 ■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo 
kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, 
kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą 
pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1 Ekranas su valdymo elementai
A2 Priekinė plokštė
A3 Pagrindinis jungiklis (įrengtas šone)
A4 Transportavimo ratukai

A5 Kabliukai montavimui prie sienos
A6 Galinė plokštė
A7 Komplektas montavimui prie sienos 

(nepavaizduotas)

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS
B1 Mygtukas ▲
B2 Mygtukas ▼
B3 Įjungimo / išjungimo / užrakto nuo 

vaikų funkcijos mygtukas

B4 Programavimo mygtukas
B5 Veikimo režimo pasirinkimo mygtukas
B6 Savaitės dienų ir valandų nustatymo 

mygtukas

EKRANĖLIO APRAŠAS
C1 Energijos taupymo režimo piktograma
C2 Bešerkšnio režimo piktogramas
C3 Programavimo piktograma
C4 Valandos
C5 Savaitės dienos piktograma
C6 Laikmačio piktograma
C7 Šildymo piktograma

C8 Komforto režimo piktograma
C9 Temperatūros rodinys
C10 Laikrodžio piktograma
C11 Valandų piktograma
C12 Minučių piktograma
C13 Šildymo rodinys

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas 

reklamines etiketes bei lipdukus. Patikrinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas neapgadinta.

ĮRENGIMAS
 ■ Konvekcinį šildytuvą galima naudoti kaip mobilųjį šilumos šaltinį (būtina sumontuoti 

transportavimo ratukus A4) arba jį galima montuoti ant sienos (transportavimo ratukus 
A4 privaloma demontuoti).

Įspėjimas!
Prieš pradėdami montuoti visada įsitikinkite, kad maitinimo laido 
kištukas atjungtas nuo elektros lizdo.

Transportavimo ratukų montavimas
 ■ Patieskite ant grindų paklodę arba kitokį minkštą patiesalą. Tada paguldykite ant šios 

paklodės aukštyn kojom apverstą konvekcinį šildytuvą.
 ■ Kiekvienoje konvekcinio šildytuvo apačios pusėje išgręžta po tris skyles. Sutapdinkite 

skyles su transportavimo ratukuose A4 esančiomis skylėmis ir, naudodami pateiktuosius 
savisriegius varžtus, prisukite juos prie konvekcinio šildytuvo apačios – žr. D pav. Tvirtai 
priveržkite. Patikrinkite, ar transportavimo ratukai A4 yra tinkamai pritvirtinti prie 
konvekcinio šildytuvo.

 ■ Atverskite konvekcinį šildytuvą ir atsargiai pastatykite jį ant transportavimo ratukų A4. 
Patikrinkite, ar ratukai laisvai juda ir niekaip nestringa.

Montavimas ant sienos
 ■ Prieš pradedant montuoti konvekcinį šildytuvą ant sienos, labai svarbu patikrinti 

montavimo vietą, ar toje vietoje sienoje nėra laidų, elektros grandinių, vamzdžių ir pan.
 ■ Taip pat, prieš pradėdami montuoti, demontuokite transportavimo ratukus A4, jei jie 

sumontuoti.
 ■ Prieš pradėdami montuoti taip pat patikrinkite, ar montavimo vieta yra pakankamai arti 

elektros lizdo. 

Įspėjimas!
Montavimui naudokite tik pateiktuosius varžtus ir kaiščius. Jokiais 
būdais negalima naudoti kitokio skersmens ir kitokių specifikacijų 
kaiščių bei varžtų, taip pat kaiščių ir varžtų, kurie gamintojo nėra 
patvirtinti tinkamais šio tipo prietaisui montuoti.

 ■ Išgręžkite sienoje 8 mm skersmens ir 40 mm gylio skyles, kaip pavaizduota E pav.
 ■ Į išgręžtą skylę įstumkite plastikinį kaištį, po to – varžtą. Suktuvu įsukite varžtą, palikdami 

kyšoti maždaug 6 mm jo ilgio.
 ■ Pakabinkite konvekcinį šildytuvą ant sienos, prakišdami varžtų galvutes pro pakabinimo 

kabliukų A5 angas.

Įspėjimas!
Konvekcinį šildytuvą privaloma montuoti bent 15 cm atstumu nuo 
žemės ir 50 cm atstumu nuo lubų. Konvekcinį šildytuvą privaloma 
montuoti horizontaliai. Visus elektros instaliacijos darbus privalo 
vykdyti kvalifikuotas elektrikas. Konvekcinio šildytuvo negalima 
montuoti už durų arba lauke.

KONVEKCINIO ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS
 ■ Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, įsitikinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, 

nurodytą gaminio techninių duomenų plokštelėje.
 ■ Įkiškite elektros kištuką į elektros lizdą.
 ■ Nustatykite pagrindinį jungiklį A3 į įjungimo padėtį „I“. Pasigirs garso signalas ir trumpam 

nušvis ekranas A1. Vos tik ekranas A1 užges, konvekcinis šildytuvas automatiškai pradės 
veikti budėjimo režimu.

Konvekcinio šildytuvo įjungimas / išjungimas.
 ■ Jei ekrane šviečia atrakintos spynos piktograma , įjunkite konvekcinį šildytuvą, 

paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką B3.
 ■ Jei ekrane šviečia užrakintos spynos piktograma , paspauskite ir maždaug 3 sekundes 

palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką B3, kad atšauktumėte užrakto nuo 
vaikų funkciją. Kai ekrane atsiras atrakintos spynos piktograma , įjunkite konvekcinį 
šildytuvą, paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką B3.

 ■ Įjungus konvekcinį šildytuvą, užsidegs temperatūros, laiko, dienos, užrakto nuo vaikų 
piktogramos ir šildymo piktograma.

 ■ Pabaigę naudotis konvekciniu šildytuvu, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką B3 
ir jis savaime išsijungs; visgi, jis tebeveiks budėjimo režimu. Norėdami visiškai išjungti 
konvekcinį šildytuvą, nustatykite pagrindinį jungiklį A3 į 0 (išjungimo) padėtį ir ištraukite 
maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

Pastaba.
Naudojantis konvekciniu šildytuvu pirmą kartą arba po to, kai jis buvo ilgai 
nenaudotas, nuo jo gali sklisti nestiprus kvapas arba jis gali šiek tiek rūkti. Tai 
visiškai normalu ir ilgai netruks.
Nutrūkus elektros energijos tiekimui ir vėl pradėjus tiekti elektros energiją 
prietaise įsijungs parengties režimas.

Užrakto nuo vaikų užraktas
 ■ Užrakto nuo vaikų funkcija leidžia užrakinti ekraną su valdymo elementais A1, kad nebūtų 

netyčia pakeistos jūsų nuostatos.
 ■ Jei norite įjungti užrakto funkciją, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę 

įjungimo / išjungimo mygtuką B3. Ekrane užsidegs užrakto nuo vaikų piktograma . Visi 
valdymo mygtukai bus išjungti.

 ■ Jei užrakto nuo vaikų funkciją norite atšaukti, paspauskite ir maždaug 3 sekundes 
palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką B3, kol ekrane pasirodys atrakinto 
spynos piktograma .

Pastaba.
Užrakto nuo vaikų funkciją galima naudoti net ir tada, kai konvekcinis 
šildytuvas veikia, arba priešingai – kai jis yra išjungtas ir veikia budėjimo 
režimu.

Veikimo režimo pasirinkimas
 ■ Konvekcinis šildytuvas turi tris veikimo režimus: komforto režimą, energijos taupymo 

režimą ir bešerkšnį režimą.
 ■ Atskirus režimus perjunkite spaudinėdami mygtuką B5. Ekrane A1 užsidegs pasirinkto 

režimo (C1, C2 arba C8) piktograma.
 ■ Įjungus konvekcinį šildytuvą, jis veiks energijos taupymo režimu ir švies piktograma C1.

Pastaba.
Jei ekrane A1 šviečia šildymo piktograma C7, reiškia konvekcinis šildytuvas 
veikia ir šildo patalpą iki nustatytos temperatūros. Vos tik pasiekiama 
nustatytoji temperatūra, šildymo piktograma C7 užgęsta ir šviečia tik 
pasirinkto režimo piktograma.
Konvekciniam šildytuvui veikiant, piktograma C7 pakaitomis tai įsijungia, tai 
išsijungia. Tai – normalu. Konvekcinis šildytuvas šildo patalpą iki nustatytos 
temperatūros.

Komforto režimas – kai patalpos temperatūra nukris 2 °C žemiau nustatytos temperatūros, 
užsidegs šildymo piktograma C7 ir konvekcinis šildytuvas pradės veikti. Šildymo piktograma 
C7 be perstojo švies tol, kol prietaisas šildys. Kai temperatūra pakils 2 °C aukščiau nustatytos 
temperatūros, šildymo piktograma C7 užges ir konvekcinis šildytuvas pradės veikti budėjimo 
režimu. Kai įjungtas komforto režimas, konvekcinis šildytuvas veiks 1500 W šilumine galia.
Energijos taupymo režimas – kai patalpos temperatūra nukris 4  °C žemiau nustatytos 
temperatūros, užsidegs šildymo piktograma C7 ir konvekcinis šildytuvas pradės veikti. 
Šildymo piktograma C7 be perstojo švies tol, kol prietaisas šildys. Kai temperatūra pakils 4 °C 
aukščiau nustatytos temperatūros, šildymo piktograma C7 užges ir konvekcinis šildytuvas 
pradės veikti budėjimo režimu.
Bešerkšnis režimas – šis režimas apsaugo konvekcinį šildytuvą nuo užšalimo ir patalpos, 
kuriame jis stovi, atvėsimo. Konvekcinis šildytuvas automatiškai įsijungs, kai aplinkos 
temperatūra nukris iki 5 °C. Vos tik temperatūra pakils virš 7 °C, konvekcinis šildytuvas savaime 
išsijungs. Kai įjungtas bešerkšnis režimas, konvekcinis šildytuvas veiks 750 W šilumine galia.

Temperatūros nustatymas
 ■ Spausdami mygtukus ▲ / ▼ nustatykite norimą temperatūrą. Paspauskite mygtuką 

▲ arba ▼, ir skaitinę temperatūros vertė pradės mirksėti. Spausdami mygtukus ▲ / ▼ 
nustatykite norimą temperatūrą. Jei norite išsaugoti temperatūros vertę, paspauskite 
įjungimo / išjungimo mygtuką B3 arba palaukite maždaug 10 sekundžių, kol temperatūros 
vertė liausis mirksėjusi. Konvekcinis šildytuvas automatiškai išsaugos temperatūros 
nuostatą.

 ■ Galite nustatyti nuo 15 iki 35 °C temperatūrą.

Pastaba.
Temperatūrą galima nustatyti tik veikiant energijos taupymo ir komforto 
režimams. Veikiant bešerkšniam režimui, temperatūros nustatyti 
neįmanoma.



- 10 -  05/2021 Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

Savaitės dienos ir laikrodžio nustatymas
 ■ Laikykite nuspaudę mygtuką B6, kol pradės mirksėti savaitės dienos piktograma. 

Spausdami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite atitinkamą savaitės dieną. Skaičius „1“ reiškia 
pirmadienį, skaičius „7“ – sekmadienį.

 ■ Pasirinkę tinkamą savaitės dieną, palaikykite nuspaudę mygtuką B6, kol pradės mirksėti 
valandų skaitmuo. Spausdami mygtukus ▲ / ▼ nustatykite esamą valandą.

 ■ Palaikykite nuspaudę mygtuką B6, kol pradės mirksėti minučių piktograma. Spausdami 
mygtukus ▲ / ▼ nustatykite esamas minutes.

 ■ Norėdami išsaugoti savaitės dienos ir laikrodžio nuostatas, paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką B3 arba palaukite maždaug 10 sekundžių, kol konvekcinis šildytuvas 
automatiškai išsaugos jūsų nuostatas.

Konvekcinio šildytuvo veikimo programavimo funkcija
Ši funkcija leidžia suprogramuoti konvekcinį šildytuvą, kad jis pradėtų veikti bet kurią savaitės 
dieną tam tikru metu ir veiktų tam tikrą nustatytą laiką jūsų pasirinktu režimu.
1. Paspauskite programavimo mygtuką B4. Ekrane A1 pradės mirksėti programavimo 

piktograma C3 ir savaitės dienos piktograma.
2. Spausdami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite savaitės dieną ir patvirtinkite savo pasirinkimą 

paspausdami programavimo mygtuką B4.
3. Pradės mirksėti valandų skaitmenys. Spausdami mygtukus ▲ / ▼nustatykite valandą (60 

minučių), kurią konvekcinis šildytuvas turės veikti.
4. Spaudinėdami mygtuką B5 pasirinkite veikimo režimą, kuriuo konvekcinis šildytuvas turės 

veikti tam tikrą pasirinktą laiką. Pasirinktas režimas bus grafiškai rodomas ekrane A1 – žr. 
toliau pateiktą lentelę.

5. Norėdami išsaugoti savo nuostatas, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką B3 arba 
palaukite maždaug 10 sekundžių, kol konvekcinis šildytuvas automatiškai išsaugos jūsų 
nuostatas. Bus suprogramuotas vienos valandos (60 minučių) trukmės veikimas.

Kartodami 1–5 veiksmus suprogramuokite konvekcinio šildytuvo veikimą kitomis tos dienos 
valandomis, taip pat kitomis savaitės dienomis.

Veikimo režimų grafinis vaizdas

Budėjimo režimas 
– konvekcinis 
šildytuvas bus 

išjungtas.

Bešerkšnis režimas
(galia 750 W)

Energijos taupymo 
režimas

Komforto režimas
(galia 1500 W)

 ■ Pabaigę programuoti kiekvieną iš savaitės dienų, tuoj pat paspauskite ir maždaug 3 
sekundes palaikykite nuspaudę programavimo mygtuką B4. Ekrane A1 pradės mirksėti 
„P0“; norėdami išsaugoti suprogramuotas nuostatas, paspauskite įjungimo / išjungimo 
mygtuką B3 arba palaukite 10 sekundžių, kol konvekcinis šildytuvas automatiškai išsaugos 
programą.

 ■ Norėdami paleisti programą, paspauskite dienų ir valandų nustatymo mygtuką B6. Ekrane 
pasirodys laikmačio piktograma C6.

Pastaba.
Vykdant 1–5 veiksmus, visada suprogramuojama tik viena konvekcinio 
šildytuvo veikimo valandas (60 minučių).
Jei nustatytą konvekcinio šildytuvo veikimą reikia pakeisti, būtina atlikti 
toliau nurodytus 1–5 veiksmus atitinkamoms dienoms ir valandoms, 
o paskui išsaugoti programą kaip „P0“.

 ■ Konvekcinis šildytuvas taip pat turi tris iš anksto nustatytas programas: P1, P2 ir P3.
 ■ Laikykite nuspaudę programavimo mygtuką B4, kol pradės mirksėti „P0“. Spausdami 

mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite programą.

Programa P1 Pirmadieniais–
sekmadieniais

00:00–01:00 Komforto režimas
01:00–08:00 Energijos taupymo režimas
08:00–24:00 Komforto režimas

Programa P2

Pirmadieniais–
penktadieniais

00:00–01:00 Komforto režimas
01:00–05:00 Energijos taupymo režimas
05:00–09:00 Komforto režimas
09:00–19:00 Energijos taupymo režimas
19:00–24:00 Komforto režimas

Savaitgaliais

00:00–01:00 Komforto režimas
01:00–08:00 Energijos taupymo režimas
08:00–11:00 Komforto režimas
11:00–13:00 Energijos taupymo režimas
13:00–16:00 Komforto režimas
16:00–20:00 Energijos taupymo režimas
20:00–24:00 Komforto režimas

Programa P3

Pirmadieniais–
penktadieniais

00:00–01:00 Komforto režimas
01:00–05:00 Energijos taupymo režimas
05:00–09:00 Komforto režimas
09:00–12:00 Energijos taupymo režimas
12:00 – 16:00 Komforto režimas
16:00–18:00 Energijos taupymo režimas
18:00–24:00 Komforto režimas

Savaitgaliais
00:00–01:00 Komforto režimas
01:00–05:00 Energijos taupymo režimas
05:00–24:00 Komforto režimas

Gamyklinių nuostatų atkūrimas
 ■ Tuo atveju, jei reikia atšaukti visas jūsų nuostatas ir programavimą, vienu metu paspauskite 

ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus B4 ir B5. Tuomet bus atkurti 
gamyklos parametrai ir visos jūsų nustatytos vertės bei suprogramuotos nuostatos bus 
ištrintos.

Atviro lango aptikimas
 ■ Konvekcinis šildytuvas turi jutiklį, kuris matuoja patalpos temperatūrą. Jei temperatūra 

staigiai nukris bent 5 °C, konvekcinis šildytuvas automatiškai išsijungs, kad būtų taupoma 
elektros energija. Staigų temperatūros sumažėjimą paprastai lemia atidarytas langas ar 
durys.

Apsauga nuo perkaitimo
 ■ Prietaise įrengtas šilumos saugiklis, kuris perkaitimo atveju jį automatiškai išjungia.
 ■ Jei taip atsitiktų, pirmiausiai išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo. Paskui 

palaukite bent 15 minučių, kol jis atvės.
 ■ Prieš vėl pradėdami naudotis prietaisu, patikrinkite, ar neužkimštos jo ventiliacijos angos.
 ■ Jei prietaisu vėl naudotis neįmanoma, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš valydami, atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo ir palaukite, kol 

prietaisas atvės.
 ■ Nevalykite šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan., nes tokie valikliai gali 

sugadinti prietaiso paviršių. 

Įspėjimas!
Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada 
nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į  vandenį 
arba bet kokį kitą skystį.

 ■ Prietaisas visada privalo būti švarus. Reguliariai valykite prietaisą, kad jo viduje 
neprisikauptų dulkių.

 ■ Išorinį prietaiso paviršių valykite švaria sausa šluoste. Dulkes nuo paviršiaus taip pat galite 
nusiurbti dulkių siurbliu.

Laikymas
 ■ Jei aparatu ilgai nesinaudosite, atjunkite jo kištuką nuo elektros lizdo, palaukite, kol 

aparatas atvės, ir išvalykite jį vykdydami nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir 
priežiūra“.

 ■ Prieš padėdami prietaisą į jo saugojimo vietą, patikrinkite, ar jis ir visos jo dalys yra visiškai 
švarūs ir sausi. 

 ■ Aparatą laikykite sausoje švarioje, gerai vėdinamoje, nuo ekstremalių temperatūros sąlygų 
apsaugotoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Nominali įtampa ................................................................................................................................220–240 V ~
Nominalus dažnis ...................................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis ............................................................................................................................... 1500 W
Temperatūros ribos.................................................................................................................................. 15–35 °C
Saugos klasė ........................................................................................................................................................ IP24
Galia (maža / didelė) ..................................................................................................................750 W / 1 500 W

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS 
MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar 
elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami 
juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios 
įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba 
kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant 
lygiavertį naują prietaisą.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo 
gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje 

atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos 
apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo 
pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


