
www.tesy.comis a registered trade mark of Tesy ltd.

EN MOBILE GAS HEATER  2-3 
 Technical description and operation manual

BG ПОДВИЖНА ГАЗОВА ПЕЧКА 4-6 
 Техническо описание и ръководство за употреба

RO ÎNCĂLZITOR MOBIL PE GAZ 7-8  Descriere tehnică și manual de utilizare

HR MOBILNI PLINSKI ŠTEDNJAK  9-10  Tehnički opis i upute za upotrebu 

GR ΚΙΝΗΤΗ ΘΕΡΜΆΣΤΡΆ ΥΓΡΆΕΡΙΟΥ 11-13  Τεχνική περιγραφή και οδηγίες χρήσης 

ES ESTUFA DE GAS MÓVIL 14-16 
 Descripción técnica e instrucciones de uso

PT SALAMANDRA A GÁS MÓVEL 17-19 
 Ficha técnica e manual do utilizador

LT PĀRVIETOJAMA GĀZES KRĀSNS 20-21  Techninis aprašymas ir naudojimo instrukcija

LV MOBILUS DUJINIS ŠILDYTUVAS 22-23  Tehniskais apraksts un lietošanas instrukcija

LD-168D



20       Naudojimo ir saugojimo instrukcijos

LT
Šį įrenginį pagamino TESI Ltd., Šumeno m., Madara bulv. 
48, (pašto dėžė 529), Jiasheng (Zhongshan) Electrical 
Appliances Co., Ltd.

Įrenginys yra kategorijos I3B/P (30), maksimalus 
galingumas 4,2 kW, kuro suvartojimas 305 g/val. 
Įrenginys veikia su propano butano dujomis (G 30/31), 
slėgis 30 mbar. Oro kiekis, reikalingas degimo procesui, 
yra 8,4 m³/val.

RATUKŲ TVIRTINIMAS:

Ištraukite ratukus uš pakuotės. Apverskite šildytuvą ir 
pastatykite jį pagal galimybę ant kilimo at kito minkšto 
paviršiaus, kad nebūtų pažeistas paviršius. Prispauskite 
ratukus prie jiems skirtų vietų, kol išgirsite spragtelėjimą.

DĖMESIO! PAGRINDINĖS SAUGUMO 
INSTRUKCIJOS NAUDOJIMO METU:

 • Naudokite šildytuvą tik pagal šias instrukcijas;

 • Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose;

 • Įrenginio negalima naudoti tokiose patalpose, kaip 
rūsiai, vonios, miegamieji, taip pat kambariai, kurių 
plotas mažesnis nei 15 kvadratinių metrų (30 m³ 
kasdieniam naudojimui).

 • Dujos degimo metu išmetamos į orą patalpos, kurią 
apšildo;

 • Šildytuvo apsauginės grotelės saugo nuo liepsnos 
paplitimo, jų nereikia nuimti. Grotelės nenumato 
visiškos vaikų ar žmonių su negalia apsaugos;

 • Nekabinkite drabužių ar kitų daiktų ant šildytuvo. 
Jeigu nesilaikote šios rekomendacijos, rizikuojate 
sukelti gaisrą ar sumažinti įrenginio efektyvumą;

 • Nekilnokite įrenginio, kai jis veikia;

 • Minimalus atstumas nuo sienų iki šildytuvo 20 cm;

 • Nestatykite šildytuvo arti užuolaidų, fotelių ar kitų 
lengvai užsidedančių daiktų;

 • Visada statykite įrenginį priekiu į kambario vidurį, 
kai jį naudojate, ir palikite mažiausiai 1,5 metro 
atstumą tarp įrenginio priekio ir kitų daiktų, 
ir mažiausiai 0,2 metro nuo įrenginio šonų ir 
užpakalinės dalies. Jeigu įrenginys pastatytas ant 
paviršiaus taip, kad jį gali apversti vaikai, augintiniai 
ir kt., reikia imtis priemonių.

 • Patikrinkite, ar montažas atitinka vietos standartus;

 • Keisdami dujų cilindrą, įsitikinkite, kad arti nėra 
atviros ugnies;

 • Dujų cilindras turi būti nustatytas teisingai 
naudojimo metu.

Nekilnokite įrenginio darbo metu – pasvirimo raktas gali 
suveikti ir perinstaliuoti įrenginio darbą.

Jokiu būdu neapverskite dujų cilindro, kad 
sunaudotumėte dujų likučius.

DUJŲ NUTEKĖJIMAS:

Jeigu įtariate, kad nuteka dujos, sustabdykite dujų 
tiekimą iš dujų cilindro, ir užtikrinkite, kad patalpoje 
būtų gryno oro.

Neištraukite slėgio reguliatoriaus. Nestatykite arti atviros 
ugnies. Išjunkite dujų tiekimą lėtai, ir drėkinkite visus 
sujungimus vandeniu ar muilo skiediniu arba skystu 
skalbikliu, jeigu yra dujų nutekėjimas, atsiras pūslelės. 
Jeigu nustatėte dujų nutekėjimą, kreipkitės į dujinių 
šildytuvų taisyklą.

Nenaudokite šildytuvo, kol jis nesutaisytas! 

Niekada nenaudokite degtukų, kad nustatytumėte 
dujų nutekėjimą!

DUJŲ CILINDRO KEITIMAS:

Keisti dujų cilindro negalima, jeigu arti yra atvira ugnis. 
Naudokite dujų cilindrą visada teisingoje pozicijoje. 
Jeigu naudojamas reguliavimo varžtas, užtikrinkite, 
kad būtų gera reguliavimo veržlė, pakeiskite, jei kyla 
abejonių. Norėdami teisingai įmontuoti cilindrą, 
nuimkite galinę plokštę, kuri įstatyta prie vidinės 
pusės transportavimo metu, atsukdami varžtus, tada 
pastatykite cilindrą reikiamoje pozicijoje ir vėl uždėkite 
plokštę. Neapverskite cilindro, norėdami pilnai išnaudoti 
jos turinį.

DUJŲ CILINDRAS:

Dujinio šildytuvo veikimas užtikrinamas su metaliniu 
cilindru, kuriame yra suskystintos propano butano dujos 
(LPG 27) su darbiniu slėgiu 30 mbar, su dvigubu vožtuvu 
slėgiui mažinti.

Maksimalus dujų cilindro svoris 15 kg (aukštis nuo 440 
iki 600 mm, skersmuo iki 330 mm).

Kad įmontuotumėt metalinį cilindrą, nuimkite viršutinį 
dangtį, ir įstatykite metalinį cilindrą į jam skirtą vietą, ir 
tada grąžinkite dangtį į jo vietą.

SLĖGIO REGULIATORIUS, LANKSTI ŽARNA IR 
SULAIKANTYS ŽIEDAI:

Įrenginys veikia su slėgio reguliatoriumi 30 mbar, ir 
lanksčia žarna.

Patikrinkite, ar lanksti žarna pilnai dengia tūtą, ir 
užtikrinkite, kad būtų teisingai pastatyti sulaikantys 
žiedai dviejuose kraštuose. Sujungiant slėgio 
reguliatorių ir dujų cilindrą, venkite lanksčios žarnos 
susisukimo.

Įrenginys turi būti sujungtas su propano butano slėgio 
reguliatoriumi 30 mbar pagal vietinius nacionalinius 
standartus.
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VĖDINIMAS:

Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose!

Patalpos, kuriose naudojamas šildytuvas, turi būti 
tinkamai vėdinamos. Tai užtikrins dujų išmetimą degimo 
proceso metu, ir gryną orą.

1 lentelėje pavaizduoti mažiausi galimi patalpų dydžiai, 
ir viršutinių ir apatinių angų dydžiai, priklausomai nuo 
mažiausio, vidutinio ir didžiausio galingumo.

SAUGUMO ĮRENGINIAI::

 • Saugumo įrenginys yra įrengiamas siekiant užkirsti 
kelią potencialiai gaisro tikimybei, todėl jo dalys 
niekada neturi būti išimamos. Saugumo įrenginys 
negarantuoja vaikų ir žmonių su negalia pilnos 
apsaugos. 

 • Saugumo įrenginys pradeda veikti, įrenginį palenkus 
ar kilnojant darbo metu. Palaukite 5-10 minučių ir 
uždekite iš naujo.

Svarbu: dujinis šildytuvas turi būti naudojamas su 
gamtinėmis dujomis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Šildytumo įjungimas

1. Sujunkite šildytuvą su dujų cilindru propano butano 
tiekimo slėgio reguliatoriumi 28-30 mbar.

2. Nustatykite dujų cilindro čiaupą į padėtį „įjungta“;

3. Nustatykite valdymo mygtuką į padėtį start 
(kontrolinė liepsna), paspauskite valdymo mygtuką ir 
laikykite jį 10 sekundžių, po to paspauskite raudoną 
mygtuką, virš kurio yra ženklas „įžiebimas“ , kad 
sukeltumėte kibirkštį (jeigu liepsna neatsirado, vėl 
paspauskite raudoną mygtuką, laikydami paspaustą 
valdymo mygtuką), spauskite valdymo mygtuką dar 
20 sekundžių, kad termostatui būtų laiko įšilti, tada 
pasukite valdymo mygtuką į pageidaujamą poziciją;

 start - kontrolinė liepsna

- maža liepsna/ mažas dujų sunaudojimas/ 
mažas šildymo galingumas 

 - vidutinė liepsna /vidutinis dujų 
sunaudojimas/ vidutinis šildymo galingumas 

  - didelė liepsna/ didelis dujų sunaudojimas/ 
didelis šildymo galingumas 

Uždegimas

Šildytuvo gesinimas

Sustabdykite dujų tiekimą, naudodami vožtuvą virš 
metalinės dėžės išeinamosios angos. Šildytuvas bus 
„pilnai išjungtas“, tik jeigu vožtuvas virš metalinės dėžės 
išeinamosios angos visiškai uždarytas.

Svarbu! Kai kontrolinis mygtukas yra vienoje iš 
kraštutinių padėčių, jį reikia grąžinti į pirminę padėtį. 

Jeigu taip nėra, uždarykite vožtuvą ir susisiekite su 
aptarnavimo centru.

PRIEŽIŪRA:

Nuolat tikrinkite lanksčiosios žarnos lankstumą. 
Jeigu lanksčioji žarna bus pažeista ar susidėvės, ją 
reikia pakeisti nauja 250 mm ilgio žarna, pagal vietos 
standartus. Atsižvelgdami į savo asmeninį saugumą, 
keiskite žarną kas penkerius metus.

Valykite įrenginio paviršių drėgna šluoste. Dulkes ir 
įvairias dalelytes įrenginio viduje gali būti valomos 
dulkių siurbliu, kai šildytuvas išjungtas.  Saugokite nuo 
pažeidimo lenteles su reikšmėmis.

Kai įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką, reikia atjungti 
nuo jo dujų cilindrą, ir uždengti įrenginį, pastatyti jį 
vietoje, kur nėra dulkių. 

Kas 1-2 metus reikia atlikti pilną įrenginio apžiūrą.

1 lentelė:

V S

15 m³ 105 cm²

 28,5 m³ 105 cm²

  42 m³ 105 cm²

V - patalpos tūris, S - šviežio oro pastūmui į kambarį, kuriame 
dega prietaisas, skylės plotas

Aplinkosauginiai nurodymai
Senuose elektros prietaisuose yra vertingų medžiagų, 
ir dėl to jų nereikia išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis! Prašome aktyviai prisidėti prie aplinkos 
apsaugos ir atiduoti įrenginį į organizuotus supirkimo 
centrus (jeigu tokių yra).


