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Būtinai perskaitykite šią instrukciją prieš 
pradėdami naudotis produktu, ir išsaugokite ją 

ateičiai. Keičiantis savininkui, instrukcija turi būti 
perduota kartu su įrenginiu!

Dėkojame, kad įsigijote Ventiliatorinį šildytuvą HL-213V. 
Tai gaminys, siūlantis apšildymą 1000W arba 2000W 
priklausomai nuo komfortiškos šilumos apšildomoje 
patalpoje. Teisingai eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį, 
kaip aprašyta šioje instrukcijoje, įrenginys tarnaus jums 
daugelį metų. 

SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS:

 • Prieš montuodami ventiliacinį šildytuvą, patikrinkite, 
ar nurodyta lentelėje įtampa atitinka elektros tinklo 
įtampą namuose (biure). Įrenginys skirtas tik tokiai 
įtampai, kuri nurodyta lentelėje.

Vaikai, jaunesni nei 3 metų, neturi būti 
prileidžiami prie įrenginio, išskyrus atvejus, kai jie 

nuolat prižiūrimi. 

Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik naudotis mygtuku 
įj. / išj.  su sąlyga, kad įrenginys yra sumontuotas ir 
paruoštas normaliam darbui, o vaikai yra stebimi ir buvo 
instruktuoti, kaip juo saugiai naudotis, ir supranta, kad 
tai gali būti pavojinga.

Vaikai nuo 3 iki 8 metų neturėtų įjungti įrenginio į tinklą, 
nustatinėti jo, valyti ar kitaip prižiūrėti.

Šį įrenginį gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metų ir 
asmenys su ribotomis fizinėmis, emocinėmis arba 
protinėmis galimybėmis, taip pat su patirties ir žinių 
trūkumu, išskyrus atvejus, kai jie yra stebimi, arba juos 
instruktavo asmuo, atsakantis už jų saugumą, kaip elgtis 
su įrenginiu. Būtina stebėti, kad maži vaikai nežaistų su 
įrenginiu! Vaikai negali valyti ir prižiūrėti įrenginio, jeigu 
jie nėra stebimi.

Kai kurios įrenginio dalys gali labai įkaisti ir 
sukelti nudegimų pavojų. Te, kur yra vaikų ir kitų 

pažeidžiamų asmeų, turi būti atkreipiamas ypatingas 
dėmesys.

 • Šis įrenginys turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, 
t.y. buitinių patalpų apšildymui. Bet koks kitoks 
pritaikymas laikomas neteisingu ir pavojingu. 
Gamintojas negali atsakyti už gedimus, kuriuos 
sukėlė neteisingas ir neprotingas įrenginio 
naudojimas. Dėl saugumo informacijos nesilaikymo 
įrenginio garantija tampa negaliojanti!

 • Neišeikite iš namų, kol įrenginys yra įjungtas: 
įsitikinkite, kad mygtukas yra padėtyje OFF 
(išjungta), o termoreguliatorius yra minimalioje 
pozicijoje. Visada ištraukite įrenginio kištuką iš lizdo. 

 • Laikykite lengvai užsiliepsnojančius daiktus, kaip 
baldai, pagalvės, patalynė, popierius, drabužiai, 
užuolaidos ir kt. bent 100 cm atstumu nuo 
krosnelės.

 • Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose naudojamos 
ar saugomos degios medžiagos. Nenaudokite 
įrenginio zonose su degia atmosfera (pavyzdžiui, 
arti dujų ar aerozolių) – kyla didelis sprogimo ir 
gaisro pavojus!

 • Neleiskite, kad svetimkūniai patektų į ventiliacijos 
angas, nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar 
įrenginio gedimą.

 • Įrenginys netinka gyvūnų priežiūrai, jis skirtas tik 
naudojimui namuose!

 • Neužstokite ir neribokite oro srauto: daiktai turi 
būti mažiausiai 1 metro atstumu prieš ir 50 cm už 
įrenginio. Neleiskite, kad daiktai patektų į oro įėjimo 
angą ar oro išėjimo angą nes tei gali sukelti gaisrą 
arba įrenginio pažeidimą.

 • Dažniausiai pasitaikanti perkaitimo priežastis 
yra pūkų ir dulkių kaupimasis įrenginyje. Nuolat 
valykite dulkių siurbliu ventiliacines angas po to, 
kai išjungsite įrenginį iš elektros tinklo. Laikykite 
ventiliatorinį šildytuvą švarų.

 • Niekada nelieskite įrenginio šalpiomis ar drėgnomis 
rankomis – kyla pavojus gyvybei!

 • Lizdas turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu, kad 
kištukas esant reikalui būtų ištrauktas greitai! 

 • Niekada netraukite už laido ar pačio įrenginio, 
norėdami išjungti iš tinklo.



  Naudojimo ir saugojimo instrukcijos       27Lietuvių

LT • Atkreipkite dėmesį! Išeinantis oras įkaista darbo 
metu (daugiau nei iki 80°С).

 • Neuždenkite įrenginio. Uždengtas įrenginys sukelia 
perkaitimo pavojų.

 • Niekada nenaudokite šio įrenginio arti vonios, dušo 
ar baseino.

 • Jeigu šio įrenginio laidas pažeistas, nustokite juo 
naudotis ir susisiekite su tiekėju/pardavėju, kuris 
suteiks papildomų instrukcijų

 • Instaliacija turi būti aprūpinta automatiniu saugikliu, 
atstumas tarp kontaktų, kai jis išjungtas, turi būti 
mažiausiai 3 mm.

 • Draudžiama įžeminti! Po išpakavimo, prieš 
pradedant naudoti, patikrinkite, ar mechaninės 
dalys ir visi įrenginiai yra geros būklės. Jeigu 
abejojate, neneudokite įrenginio ir pasitarkite su 
kvalifikuotu elektriku.

 • Jeigu įrenginys pažeistas arba neteisingai 
funkcionuoja, sustabdykite jį ir neremontuokite. 
Dėl bet kokio remonto kreipkitės į aptarnavimo 
po pardavimo centrą. Tik ten pakeis sugedusią 
dalį tokia pačia originalia dalimi. Šios sąlygos 
nesilaikymas gali privesti prie to, kad įrenginys 
nebus saugus.

 • Jeigu nuspręsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, 
rekomenduojama nuimti laidą, prieš tai išjungę jį 
iš tinklo. Būtina apsaugoti įrenginį (ypatingai nuo 
vaikų), kurie gali panaudoti įrenginį žaidimams.

 • Niekada nepalikite įrenginio įjungto, jeigu to 
nereikia. Išjunkite jį iš maitinimo tinklo, kai 
nenaudojate ilgesnį laiką.

 • Vengdami maitinimo laido pavojingo perkaitimo, 
išvyniokite laidą.

 • Dėmesio: nenaudokite šio įrenginio su 
programavimo įrenginiu, skaitikliu ar kitu įrenginiu, 
kuris autimatiškai jį įjungia, nes jeigu įrenginys yra 
uždengtas arba neteisingai pastatytas, yra gaisro 
pavojus.

 • Nutieskite maitinimo laidą taip, kad jis netrukdytų 
žmonių judėjimui ir kad ant jo neužmintų! 
Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, kurie tinka 
įrenginiui, t.y. turi atitikties ženklą

 • Maitinimo laidas neturi liestis su karštomis įrenginio 
dalimis! 

 • Niekada nejudinkite įrenginio tempdami už laido, ir 
nenaudokite laido daiktui pernešti! 

 • Nesuvyniokite laido šalia įrenginio! Nenaudokite 
įrenginio su apvyniotu laidu – tai ypač svarbu 
naudojant laido vyniojimo būgną!

 • Nesuspauskite laido ir netraukite jo per aštrius 
kampus, netaplinkite jo ant karštų paviršių arba prie 
atviros ugnies!

PAKUOTĖ 

 • Išpakavę įrenginį, patikrinkite, ar jis gabenimo metu 
nebuvo pažeistas ir ar yra pilnai sukomplektuotas! 
Jeigu nustatėte pažeidimą arba nepilną komplektą, 
susisiekite su savo įgaliotu pardavėju! 

 • Neišmeskite originalios pakuotės! Ją galima 
naudoti saugojimui ir gabenimui, siekiant išvengti 
pažeidimų! 

 • Pakavimo medžiagą reikia tinkamai išmesti! Reikia 
saugoti, kad vaikai nežaistų su polietileno maišeliais!

MONTAVIMAS 

 • Šis įrenginys nereikalauja jokio specialaus 
montavimo.

 • Įrenginio įėjimo ir išėjimo angos jokiu būdu neturi 
būti uždengtos!

 • Įrenginys yra skirtas naudoti tik ant grindų! 
Draudžiama montuoti virš grindų ir ant lubų!

 • Niekada nestatykite įrenginio tiesiai po lizdu!

 • Įrenginio nerekomenduojama naudoti vonioje.
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EKSPLOATAVIMAS  

 • Paskukite termostato rankenėlę (į dešinę) pagal 
laikrodžio rodyklę, kol pasieksite kraštutinę padėtį.

 • Vasaros paslauga (tik ventiliacijai): pasukite 
rankenėkę į padėtį 

 • Šildymas mažu galingumu: pasukite rankenėlę į 
dešinę iki padėties І (1000W).

 • Šildymas pilnu galingumu: pasukite į dešinę iki 
padėties ІІ (2000W).

 • Išjungimas: pasukite rankenėlę (į kairę) iki padėties .

Jungiklis

Termoreguliatorius

Signalinė lemputė

TERMOREGULIATORIAUS REGULIAVIMAS

Kai temperatūra patalpoje pasieks pageidaujamą 
temperatūrą, pasukite termoreguliatoriaus rankenėlę 
prieš laikrodžio rodyklę, iki padėties, kurioje įrenginys 
išjungiamas, bet ne daugiau. Tokiu būdu užfiksuota 
temperatūra bus automatiškai reguliuojama ir palaikoma 
tam tikrame lygyje termoreguliatoriumi.

VALYMAS  

 • Būtinai iš pradžių išjunkite įrenginio jungiklį ir 
ištraukite kištuką iš kontakto sienoje. Nenaudokite 
abrazyvinių valymo priemonių! 

 • Valykite korpusą drėgna šluoste, dulkių siurbliu arba 
šepečiu. 

 • Niekada netalpinkite įrenginio į vandenį – kyla 
pavojus gyvybei!

 • Jeigu kurį laiką įrenginys nenaudojamas, jį reikia 
apsaugoti nuo dulkių ir purvo, supakuojant į 
originalią pakuotę.  

 • Nepakuokite šilto įrenginio!

PERSPĖJIMAI 

 • Nenaudokite įrenginio arti dušo, vonios, dušo 
kabinų, bareinų ir t.t.

 • Įrenginį galima naudoti tik jeigu jis gerai veikia.

 • Nenaudokite ventiliatorinio šildytuvo skalbiniams 
džiovinti. Niekada neužstokite įėjimo ir išėjimo 
groteles (yra perkaitimo pavojus). Šildytuvas turi 
būti mažiausiai 50 cm atstumu nuo baldų ir kitų 
daiktų. 

 • Įrenginys turi būti simontuotas taip, kad jungikliai 
ir kiti jungimo raktai būtų nepasiekiami asmenims, 
kurie naudojasi vonia ar dušu.

 • Nenaudokite įrenginio patalpose, kurių plotas 
mažesnis nei 4м2.

Ventiliatorinis šildytuvas turi įmontuotą apsauginį 
įrenginį, kuris išsijungia atsitiktinio perkaitimo atveju 
(pvz., kai užstatytos grotelės, variklis veikia lėtai arba 
neveikia). Jeigu įrenginys išsijungė darbo metu – iš 
pradžių patikrinkite, ar įrenginys neužterštas, jeigu 
užterštas, išvalykite, kaip nurodyta auksčiau, jeigu 
įrenginys švarus, kreipkitės į servisą pagal gyvenamąją 
vietą!

Dėmesio: vengdami perkaitimo, 
neuždenkite įrenginio!

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).


