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LTBūtinai perskaitykite šią instrukciją prieš 
pradėdami naudotis produktu, ir išsaugokite ją 
ateičiai. Keičiantis savininkui, eksploatavimo 
instrukcija turi būti perduota kartu su įrenginiu!

Dėkojame, kad įsigijote elektrinis židinys WFE200SREL. 
Tai yra straipsnis, kuris suteikia šildymas nuo 1000 
W arba 2000 W žiemą, kiek reikia norint pasiekti 
komfortišką šilumą šildomoje patalpoje. Teisingai 
eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį, kaip aprašyta šioje 
instrukcijoje, įrenginys tarnaus jums daugelį metų 

naudingą funkcijavimą.

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS IR SAUGOS 
INSTRUKCIJOS:

 • Šis įrenginys turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, 
t.y. buitinių patalpų apšildymui.  Prietaisas nėra 
skirtas komerciniams tikslams. 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!

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 
�zinėmis, 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. 
Ten, kur yra vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų, turi būti atkreipiamas 

ypatingas dėmesys.

 • Prieš montuodami šildytuvą, patikrinkite, ar 
nurodyta lentelėje įtampa atitinka elektros tinklo 
įtampą namuose (biure).

 • Neišeikite iš namų, kol įrenginys yra įjungtas:  
įsitikinkite, kad mygtukas yra padėtyje „0” - 
“išjungta”. Visada ištraukite įrenginio kištuką iš lizdo.

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

 • Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose naudojamos 
ar saugomos degios medžiagos. Nenaudokite 

įrenginio zonose, kuriose gali būti degių atmosferų 
(pavyzdžiui, arti dujų ar aerozolių) – yra labai didelis 
sprogimo ir gaisro pavojus!

 • Neleiskite, kad svetimkūniai patektų į ventiliacijos 
angas (įleidimo ar išleidimo), nes tai gali sukelti 
elektros smūgį, gaisrą ar ventiliatoriaus gedimą.

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

 • Dažniausia priežastis, dėl perkaitimo yra pūkelių ir 
dulkių kaupimas į mašiną. Reguliariai reikia susiurbti 
ventiliacijos angas, bet prieš to būtinai išjungti 
prietaisą iš tinklo.
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LT  • Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis ar drėdnomis 
rankomis – yra pavojus gyvybei!

 • Lizdas turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu, kad 
prireikus kištukas galėtų būti ištrauktas kiek galima 
greičiau!  Niekada netraukite maitinimo laido arba 
paties įrenginio išjungdami jį iš tinklo.

 • Prisiimkite savo dėmesio, kad!  Šalinamo metu oras 
tektų pasišildyti (iki daugiau nei 100°C).

 • Jeigu maitinimo laidas bus pažeistas, saugumo 
tikslais nebenaudokite įrenginio ir kreipkitės į 
tiekėją / pardavėją už tolesnės instrukcijos.

 • Jeigu įrenginys netvarkingas 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 tai padaryti įrenginį netinkamas, 
pjovimdamas laidą, prieš tai išjungę jį iš tinklo. 
Jeigu nuspręsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, 
rekomenduojama nuimti laidą, prieš tai išjungę 
jį iš tinklo. Rekomenduojama vengti visų pavijų, 
ypatingai saugoti įrenginį nuo vaikų, kurie gali 
panaudoti įrenginį žaidimams.

 • Niekuomet nepalikite prietaiso įjungtas be reikalo. 
Išjunkite jį iš maitinimo tinklo, kai nenaudojate 
ilgesnį laiką.

 • Įrenginio nerekomenduojama montuoti nedelsiant 
po lizdu!

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

 • Įdėkite maitinimo laidą taip, kad jis neturi trukdyti 
žmonių judėjimui, ir kad negali būti vaikščiojo. 
Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, tinkančius 
įrenginiui, kadangi jie turi atitikties ženklą!

 • Netempkite laido per aštrius kampus ir nedėkite jo 
ant karštų paviršių arba prie atviros ugnies!

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

 • Nekelkite židinys, traukiantis už priekines duris.

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!

ĮRENGINIO MONTAVIMAS  

Įrenginys skirtas tik naudoti po montavimo ant 
sienos.

 • Nustatyti elementai pakuotėje yra nedideli 
ir turi būti laikomi toliau nuo vaikų. Mes 
rekomenduojame, kad visi daiktai saugoti sudedami 
į mažą dėžutę ir apsaugoti nuo vaikų.

 • Maži vaikai neturėtų žaisti su plastikinius maišelius 
- yra uždusimo pavojus. Mes rekomenduojame 
išmesti plastikinius maišelius nedelsiant po to, kai 
jų turinį

 • Nejunkite elektros židinio, o pats netinkamai 
pritvirtintas prie sienos ir jūs neperskaitėte visus 
svarbius saugos nurodymais, kokie yra aprašytais 
anksčiau.

 • Minimalūs atstumai iki virš ir po gaubtu turi būti 
laikomasi taip, kaip aprašyta viršuje ir regimos 
žemiau.

 • Montuodami prietaisą, reikėtų pasirūpinti, kad nebūtų 
pažeisti laidai iškasti į sieną.  Būkite atsargūs, kai 
gręžiate tvirtinimo skyles.  Elektros smūgio pavojus!

 • Šis įrenginis yra skirtas būti stacionariai pridedamas 
prie sienos ne mažiau kaip 300mm virš grindų. 
Tvirtinimo kronšteinai ant sienos turi būti 
montuojamas horizontaliai.  Maitinimo laidas yra 
išsidėstymas židinio apatiniame dešiniajame kampe.
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LT • Aukštis 600 mm nuo grindų yra rekomenduojama 
optimaliai degimo poveikio vizualizacijai (žr. 1 pav. 
rekomenduojamoms matmenų nustatymams)

 • Siekiant optimalaus žiūrėjimo, Pasižymėkite keturių 
viršutinių varžtų pozicijas tvirtinimui prie sienos 
pagal rekomenduojamas tvirtinimo matmenys (žr. 2 
pav. Skylės su šešiomis mm grąžtu).

 • Nustatyti paramos laikiklį prie sienos varžtais.

 • Atsargiai pakelkite židinio taip, kad viršutinis galinio 
židinio kraštas (pasienis) patektu viršun guolio 
plokštelės, pritvirtintos prie sienos (žr. Paveikslas 2) 
ir įdėkite jį centrinėje.

 • Švelniai paspauskite židinys prie sienos.

 • Pažymėkite apatinių skylių pozicijos (žr. 3 paveikslą), 
išimkite židinio užtikrinant, kad apatinis tvirtinimo 
laikiklis yra pasukamas ir netrukdo.

 • Išgręžkite skylės apatinių angams ir pritvirtinkite 
prie sienos.

 • Įdėkite židinys paramos laikiklyje, pritvirtintame 
prie sienos, ir pasukite apkabą, kad nustatyti dugną. 
Pasinaudokite draudimo varžtą užtikrinti galutinį 
židinio ant sienos ir apsisaugoti nuo atjungimo 
galimybes. 

 • Išpakuokite upės žvirgždas iš plastikinį maišelį ir 
įdėkite juos išilgai šviesos elementas pageidaujamą 
kon�gūraciją ir pareigoje.

 • Įdėkite priekinio stiklo aplink surengtų akmenukų, 
žiūrėdamas kad būtų įvedės po du griovelius ant 
kiekvienos vežimėliuos ašies pusėje (žr. 4 paveikslą). 
Šiai operacijai paprastai trunka du žmones.

Pastaba: Naudojant įrenginį aplinkoje su labai 
mažu garso fonu, gali girdėtis garsas, susijęs su 

liepsnos efektu veikla. Tai yra normalu ir neturi kelti 
nerimo.

ŽIDINIO NAUDOJIMAS 

Židinys gali būti valdomas jungikliais, kurie yra išdėstyti 
židinio viršutinėje dešinėje pusėje, arba nuotolinio 
valdymo pultu.

RANKINIS VALDYMAS

 • Įrenginys gali būti valdomas rankiniu būdu, 
naudojant jungiklius įrengino viršutiniame 
dešiniajame pusėje. Pirmiausia tai yra būtina 
persijungti aktyvacijos veikimo mygtuką.

 • Paspauskite vieną kartą, O/I ( ) mygtuką, kad 
įjungtumėte įrenginį ir pradėti liepsnos efekto 
poveikis Raudona indikatoriaus lemputė bus 
pradėta, kai funkcija yra įjungta. Palaikykite 
nuspaudę O/I ( ) mygtuką 3 sekundes ir taip 
įjunkite dimeris režimu, laikykite nuspaudę 
mygtuką, kol pasirodys norimas šviesumas.

 • Paspauskite vieną kartą 1000 W mygtuką dėl mažos 
galios šildymo, arba spustelėkite mygtuką dukart, 
jei norite išjungti.

 • Paspauskite vieną kartą 2000 W mygtuką dėl 
didelios galios šildymo, arba spustelėkite mygtuką 
dukart, jei norite išjungti.



38       Naudojimo ir saugojimo instrukcijos

LT
NUOTOLINIO VALDYMO REŽIMAS

 • Pirmiausia tai yra būtina persijungti     
aktyvacijos veikimo mygtuką.

 • Įrenginys yra aprūpintas elektroniniu 
termostatu ir reguliavimo aplinkos 
temperatūrą galimybe tokiame 
intervale:  15 ÷ 30°C temperatūroje 
(savaime, norimą temperatūra 
pasiekimas priklausys nuo daugelio 
veiksnių – pašildytos erdvės 
dydžio, patalpos izoliacijos ir t.t.). 
Temperatūros nustatymas pasiekiamas 
dviem mygtukais (T- и T+).

 • Tai kad imtuvas priimtu komandas iš nuotolinio 
valdymo pulto užtrunka šiek tiek laiko. Pasiekti 
tinkamą veikimą, nespauskite mygtukus daugiau 
nei vieną kartą per dvi sekundes.

 • Paspauskite vieną kartą mygtuką О/I ( ) ant 
nuotolinio valdymo pulto - ji reiškia įjungti arba 
išjungti prietaisą ir lipesnio efektą.

 • Paspauskite vieną kartą 1000 W mygtuką dėl mažos 
galios šildymo, arba spustelėkite mygtuką dukart, 
jei norite išjungti.

 • Paspauskite vieną kartą 2000 W mygtuką dėl 
didelios galios šildymo, arba spustelėkite mygtuką 
dukart, jei norite išjungti.

 • Paspaudus mygtuką DIMMER Jus galite koreguoti iki 
5 laipsnių elektrinio židinio šviesos spinduliavimo.

APSAUGA NUO PERKAITIMO  

Šiame įrenginyje komplektavime yra įjungtas apsauginis 
jungiklis, kuris įsijungia esant aukštai temperatūrai 
(pavyzdžiui, kai užblokuotos angos orui išeiti). Saugumo 
tikslais, šis jungiklis neįjungiamas automatiškai. Kad 
įrenginys būtų perkrautas iš naujo, reikia ištraukti 
kištuką iš lizdo, palaukti apie 10 minučių ir iš naujo 
įjungti kištuką į tinklą. Įrenginįs turi pradėti normaliai 
veikti – jeigu taip nėra, reikia patiktinti išeinamąsias ir 
įeinamąsias angas. Jeigu ten viskas gerai (ir įrenginys 
nuolat valomas nuo dulkių), kreipkitės į aptarnavimo 
centrą savo gyvenamojoje vietoje.

Siekiant išvengti pavojaus nuo atsitiktinio 
termojungiklio restartavimo, kartu su įtaisymu 

ne reikia įrengti išorinį įtaisą perjungimui, kaip laikmatis 
arba nuosekliai pajungtas grandine raktas, kuris nuolat 
įjungia ir išjungia įrenginį.

VALYMAS 

 • Būtinai iš pradžių išjunkite įrenginį ir ištraukite 
kištuką iš lizdo. Prieš valant elektrinys židinys, 
leiskite jam atvėsti jį išjungti iš elektros tinklo.

 • Valykite korpusą sausa šluoste, dulkių siurbliu arba 
šepečiu.

 • Niekada netalpinkite įrenginio į vandenį – kyla 
pavojus gyvybei nuo elektrinio šoko!

 • Niekada nenaudokite benzino, plonesni arba 
atšiaurių abrazyvinių valymo priemonių, nes jie 
sugadino įrenginio apdaila.

LAIKYMAS 

 • Prieš laikyti elektrinys židinys, leiskite jam atvėsti jį 
išjungti iš elektros tinklo.

 • Naudokite originalią pakuotę židiniui saugoti, jeigu 
jis nenausojamas kurį laiką. Produktas apsaugomas 
nuo dulkių ir purvo, jeigu saugomas originalioje 
pakuotėje.

 • Niekada nepakuokite šilto įrenginio!

 • Produktas turi būti saugomas sausoje ir apsaugotoje 
nuo tiesioginių saulės spindulių vietoje.

 • Vienareikšmiškai draudžiama laikyti konvektorius 
drėgnose ir šlapiose vietose.

SUKOMPLEKTUOTA VIENOJE PAKUOTĖJE: 

Elektrinys židinys 1 vnt.

Laikiklis tvirtinimui prie sienos 1 vnt.

Tvirtinimo varžtus ir saugos elementas 1 vnt.

Nuotolinio valdymo pultas 1 vnt.

Instrukcija 1 vnt.

Garantinis talonas 1 vnt.

ĮRENGINIO TECHNINIAI PARAMETRAI:

Apšvietimas - LED sistema (nė turi atsarginių dalių).
Modelis Galingumas Elektros srovės 

įtempa 
Dažnis 

WEF200SREL 2000W 220-240V~ 50Hz

DĖMESIO: Vengdami perkaitimo, 
neuždenkite elektrinio židinio! 

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). 
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