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Sieninis infraraudonųjų spindulių šildytuvas - IR-modelis IRT 450
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Pagaminta Rusijoje

Perskaitykite naudojimo instrukciją -

Atsargiai!

- Šį prietaisą negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis!
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- II klasės prietaiso ženklas

ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte perkaitimo, neuždenkite šildytuvo veikimo metu!

Buitinio elektrinio šildytuvo naudojimo instrukcija
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų šildytuvą!
Buitiniai sieniniai šildytuvai – paveikslai. IRT produktas yra aukštos kokybės, veiksmingas, patikimas ir
lengvai naudojamas. Jis suteiks jums minkštą šilumą šaltame kambaryje ir padarys Jūsų gyvenimą
patogesnį. Norėdami išvengti galimų nesusipratimų, perskaitykite šias instrukcijas ir šio šildytuvo
garantijos sąlygas.
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Saugumo reikalavimai

Šis prietaisas gali būti naudojamas vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, kurių fiziniai ar psichiniai
sutrikimai yra mažesni arba kurių patirties ir žinių trūksta, jei jie yra prižiūrimi ar instruktuoti saugiai
naudoti šildytuvą ir suprasti galimus pavojus.

Naudojant šildytuvą draudžiama :
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• šildymo lakšto lankstymas daugiau kaip 150 °;
• Žaidimai vaikams su įrenginiu;

• šildytuvo valymas be priežiūros;
• įjunkti suviniotą
• Uždengti šildytuvą, kol jis veikia;

• Darbo metu uždengti maitinimo laidą, kištuką, lizdą;
• gultis ant šildytuvo
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• užsidengti šildytuvu
• šildyti lovą;

• Naudoti gaminiams džiovinti;

• Ilgą laiką naudoti drėgnoje aplinkoje;
• Naudoti šildyti žmogaus kūną;
• Drėkinti skysčiais

• Įjungti kištuką su sugedusiais kontaktais;
• Palikti šildytuvą be priežiūros;
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• Palikti šildytuvą vaikams be priežiūros;

• Naudoti korpuso ar kabelio mechaninių pažeidimų atveju;
• išardyti ir remontuoti šildytuvą;

• Elektros laidą priveržti arba stipriai sulenkti;

• Naudoti šildymui šalia degių medžiagų ir skysčių;
• Naudoti šildytuvą uždarose patalpose (spintuose, sienos nišose ir kt.);
• Šildytuvo kištuką įjungti į nepakankamą elektros lizdą.

Do Not Copy !
Negalima išardyti! Tiekimo kabelis nėra keičiamas. Jei kabelis sugadintas, šildytuvą reikia

išmesti

DĖMESIO

Šildytuvą galima naudoti tik vadovaujantis naudojimo instrukcija. Jei nesilaikysite nurodymų,
galite sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužalojimą.

Šildytuvas neturėtų būti tiesiai po įjungimo lizdu.
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Šis šildytuvas yra ne įrengtas įtaisas patalpos temperatūrai kontroliuoti. Nenaudokite šio šildytuvo
mažose patalpose, jei žmonės negali išeiti iš patalpos atskirai, arba, jei jūs neturite galimybės pastoviai jį
stebėti.
Nenaudokite šildytuvo šalia dušo ar baseino.
Prieš susukant, leiskite šildytuvui atvėsti.

Nenaudokite šildytuvo kitais tikslais, nei aprašyta šiame vadove.
Importuotojas (UAB «INFRAŠILUMA» ) užtikrina šildytuvo kokybę pagal EN 60335-2 ir EN 60335-1: 2012,
jei naudotojas teisingai naudoja pagal šį vadovą.
Garantija yra 24 mėnesiai nuo pardavimo datos.
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Šildytuvui sugedus dėl gamintojo kaltės garantijos laikotarpiu, vartotojas turi teisę nemokamai taisyti ar
pakeisti gaminį. Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, susisiekite su pardavėju.
BENDROSIOS SĄLYGOS

Jūs gaunate elektrinį šildytuvą - IRT (trumpa šildytuvo) nuotrauką namų naudojimui. Atminkite, kad
šildytuvas yra elektrinis prietaisas, kurio veikimu privalote laikytis ugnies ir elektros saugos reikalavimų.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Šildytuvo plotas 0,6 m 2
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Darbinė įtampa 230 V 50 Hz
Nominali srovė 1,8 A

Paviršiaus temperatūra ne daugiau kaip ≤ 80 ° C
Šildytuvo svoris, neto 0,74 kg

Šildymo laikas iki veikimo temperatūros 1-5 min.
Darbo režimas Nuolatinis
Energijos sąnaudos 450 W
Apsauga IP IP20
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Apsaugos klasė nuo elektros šoko II
Šildytuvo montavimo siena
Šildytuvas 60 × 100 cm

Komplektacija
• Šildytuvas - 1 vnt.
• Pakuotė - 1 vnt.
• Instrukcijų vadovas - 1 vnt.

Kaip naudoti šildytuvą
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• Ištraukite šildytuvą iš pakuotės ir atsukite ją;
• Pakabinkite šildytuvą ant sienos;

• Atstumas tarp šildymo lakšto ir sienos turi būti bent 2 cm;

• Įsitikinkite, kad jūsų tinklo įtampa atitinka šildytuvo charakteristikas;
• Įjunkite šildytuvą.
3. Garantijos procedūra

3.1. Garantijos atveju yra atliekamas šildytuvo testavimas,nustatyti defektą. Prieš išsiusdami pardavėjui,
įsitikinkite, kad šildytuvas nėra pažeistas ir naudojamas laikantis naudojimo instrukcijų reikalavimų.
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3.2. Šildytuvas gražinamas toks, koks jis atvyko.

4. Priežastys atsisakyti garantinio aptarnavimo
4.1. Garantinis aptarnavimas netaikomas:

4.1.1. Šildytuvas sugadintas dėl netinkamo naudojimo ar veikimo, neteisingą laidų, o ne tipiškas
prietaiso naudojimas arba pagal nenurodytų gamintojo ar kitų aplinkybių sąlygomis operaciją (klaidingą
įtampos, stichinių nelaimių ir pan.), Taip pat mechaninis ir terminis pakenkimas .
4.1.2. Šildytuvas susvetimkūniu pėdsakų poveikiu, medžiagos (įskaitant milteliai), skysčio, vabzdžių, taip
pat nėra gamyklos ženklo.
4.1.3. Prekės su įsilaužimo ir (arba) remonto pėdsakais.
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