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

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

Dėkojame, kad įsigijote stiklinis panelinis šildytuvas 
GH 200. Teisingai eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį, 

kaip aprašyta šioje instrukcijoje, įrenginys tarnaus jums 
daugelį metų naudingą funkcijavimą.

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

 • Prieš įjungdami ventiliatoriaus krosnele, patikrinkite, 
ar nurodyta lentelėje įtampa atitinka elektros tinklo 
įtampą namuose (biure). Prietaisas skirtas naudoti 
tik esant įtampai, nurodytai 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 
�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 šio produkto dalys gali tapti labai karšta ir sukelti nudegimus Tais 
atvejais, kai patalpoje yra vaikų ir pažeidžiamų žmonių, turėtų būti 

skiriamas ypatingas dėmesys.

 • Stiklinis panelinis šildytuvas GH 200 turi būti 
montuojama vadovaujantis įprasta prekybine 
praktika ir atitinkamos šalies įstatymais (ES elektros 
energijos direktyva ir specialaus montavimo būdo 
ar vietos reikalavimai, tame tarpe – montavimas 
vonioje, duše ar dušo kabinose) HD60364-7-
701:2007 (IEC 60364-7-701:2007)).

 • Įranga yra II klasės ir yra apsaugota nuo vandens 
purslų IPX4. Dėl to reikia montuoti 2 lygyje 
(volume 2) (žr. schemą žemiau), siekiant išvengti, 
kad ventiliatoriaus krosneles kontrolinis skydelis 
(jungiklis ir termoreguliatorius) būtų pasiekiamas 
žmogui, esančiam duše ar vonioje! Minimalus 
atstumas nuo įrenginio iki vandens šaltinio turi būti 
ne mažesnis nei 1 metras, ir įrenginys būtinai turi 
būti montuojamas ant sienos!
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LT • 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 
šio įrenginio aplinkoje, kur yra degių arba lakių 
elementų, tokių, kaip 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!

 • Stebėkite, kad oro srauto neužstotų daiktai: jie turi 
būti bent jau 1 m atstumu nuo krosnelės. Neleiskite, 
kad daiktai patektų į oro įėjimo angą ar oro išėjimo 
angą nes tai gali sukelti gaisrą arba įrenginio 
pažeidimą.

 • Dažniausia priežastis, dėl perkaitimo yra pūkelių ir 
dulkių kaupimas į mašiną. Reguliariai reikia susiurbti 
ventiliacijos angas, bet prieš to būtinai išjungti 
prietaisą iš tinklo. Laikykite ventiliatoriaus krosnelė 
valiklį.

 • Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis ar drėgnomis 
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! Šalinamo metu oras tektų 
pasišildyti (iki daugiau nei 80°C). 

 • Neuždenkite įrenginio. Uždengtas įrenginys sukelia 
perkaitimo pavojų. 

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

 • Elektros instaliacija, prie kurios prijungiamas 
įrenginys, turi būti su automatiniu saugikliu, 
atstumas tarp kontaktų, kai jis išjungtas, turi būti 
mažiausiai 3 mm.

 • Draudžiama įžeminti! Išpakavę įrenginį, bet prieš 
naudojimą, patikrinkite, ar ar mechaninės dalys 
ir visi jų priedai yra geros būklės! Jeigu abejojate, 
kaip turi būti montuojamas šis įrenginys vonios 
patalpoje, rekomenduojame pasikonsultuoti su 
profesionaliu elektriku.

 • 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 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.

 • Siekiant išvengti maitinimo laido pavojingo 
perkaitimo, rekomenduojama jį pilnai išvynioti!

 • 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.

 • 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!

 • Maitinimo laidas neturi liestis su įrenginio karštomis 
dalimis!

 • Niekada neperstatykite įrenginio, tempdami už 
laido, taip pat nenaudokite daiktams pernešti!

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

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

Šis įrenginys skirtas tik tekstilės, išskalbtos 
vandeniu, džiovinimui.
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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! 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 ANT SIENOS

1. Prašome įsitikinti, kad sienose įrenginio 
montavimo vietoje nėra laidų, vamzdžių ir t.t., 
kad būtų užtikrinta, jog įrenginys gali būti saugiai 
sumontuotas ant sienos.

2. Prietaisas yra skirtas montuoti tik vertikaliai ant 
sienos! Draudžiama montuoti įrenginį prie lubų ar 
ant grindu.

3. Niekada nestatykite įrenginio tiesiai po lizdu! 

4. Prietaiso surinkimą, montavimą ir bet kokį techninį 
aptarnavimą ar remontą turi vykdyti tik kvali�kuotas 
elektrikas. Prieš atliekant montavimo darbus 
elektros instaliacija turi būti atskirta nuo elektros 
energijos tiekimo.

5. 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!

6. Maitinimo laidas neturi liestis su įrenginio karštomis 
dalimis!

7. Nenaudokite prietaisą kambaryje, kuri plotas yra 
mažesnis už 4м².

8. Neblokuokite įrenginio įeinančių ar išeinančių 
oro srovių kokiu nors būdu! Mažiausias atstumas 
tarp įrenginio ir lubų turi būti 0,2 m. Atstumas nuo 
įrenginio dviejų pusių iki sienos turi būti mažiausiai 
0,25 m. Atstumas tarp išleidimo angos ir grindų turi 
būti mažiausiai 0,5 m.

ĮRENGINIO MONTAVIMAS PRIE SIENOS 

1. Pasirinkite sieną, ant kurios pakankamai vietos 

2. Naudokite grąžtą F6 keturių angų gręžimui tokiose 
pozicijose:

3. Į šias angas įstatykite mūrvines iš maišelio su 
papildomais reikmenimis
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4. Nuimkite pakabinimo plokštelę nuo įrenginio 

užpakalinės dalies ir pastatykite ją į poziciją dvejom 
mūrvinėm į viršų. Už�ksuokite pakabinimo plokštelę 
ant sienos dviem varžtais ST4X35.

5. Įstatykite du �ltrus atitinkamai į kairį ir dešinį kanalą, 
užveržkite juos naudodami du varžtus ST3X10 
(žiūrėkite varžtų poziciją).

6. Sumontuokite dvi pakabinimo kabes Z ant įrenginio 
užpakalinės dalies dviem varžtais M4X8, sumontuokite 
mažą pakabą rankšluosčiams į �ksuotą kanalą 
ir už�ksuokite ją keturiais varžtais M4X16, po to 
sumontuokite didelę pakabą rankšluosčiams, ir 
už�ksuokite ją keturiais varžtais M4X16.

7. Sumontuokite įrenginį ant pakabinimo plokštelės, 
užveržkite du varžtus M4X10 dešinėje pusėje ir du 
varžtus M4X10 kairėje pusėje, kad už�ksuotumėte 
įrenginį (montavimui reikalingi du žmonės).

8. Fiksuokite pakabinimo Z-kabes ant sienos dviem 
varžtais ST4X35

9. Naudokite šluostę paviršiui nuvalyti.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Įjunkite įrenginį į elektros tinklą, paspauskite mygtuką ON/
OFF (0/I), esantį įrenginio kairėje, kad jį įjungtumėte. Pasigirs 
„D“ garsas, ir visas ekranas nušvis 1 minutei, po to įrenginys 
automatiškai pereina į pasirengimo (standby) režimą. Jeigu 
norite jį išjungti, paspauskite dar kartą mygtuką ON/OFF.

Laiko ir datos nustatymas:

Laiko ir datos nustatymas gali būti atliktas tik tada, kai 
įrenginys ura pasirengimo (standby) režime. 

Paspauskite SET, dienos ikona 1 2 3 4 5 6 7  žybsi. 
Naudokite + ir -, norėdami nustatyti esamą dieną. Tada 
paspauskite OK, valandų ikona  žybsi. Naudokite 
+ ir -, norėdami nustatyti valandą. Po to paspauskite 
OK, minučių ikona  žybsi. Naudokite + ir -, kad 
nustatytumėte minutes. Galiausiai paspauskite OK, kad 
patvirtintumėte ir užbaigtumėte dienos ir laiko nustatymą. 
(Po to, kai nustatėte dieną, esama diena bus pažymėta.)

Rankinis režimas:

Paspauskite .

 • įrenginys veikia 1800W (ekrane vaizduojama ), 
galima atlikti tokius veiksmus

1. Temperatūros nustatymas 

 • Paspauskite SET vieną kartą, ekrane žybsi 20°C 
(temperatūra pagal išankstinį nustatymą yra 20°C) 

 • Naudokite + arba –, kad nustatytumėte temperatūrą 
(5-40°C), po to paspauskite OK, norėdami patvirtinti 
nustatymą.

 • Šildymo įrenginys nustos šildyti, kai aplinkos 
temperatūra pasieks nustatytą temperatūrą. Kai 
aplinkos temperatūra yra 2°C žemesnė už nusyatytą 
temperatūrą, šildymo įrenginys vėl pradės šildyti.

Kai baigsite temperatūros nustatymą: ekranas 
automatiškai rodo nustatytą temperatūrą darbo 
režimu (šviečia ikona SET ir nustatyta temperatūra). 
Paspauskite OK ir displėjuje pasirodys patalpos 
temperatūra. Po 5 sekundžių automatiškai bus įrašyta 
užduota temperatūra. Displėjuje bus rodoma patalpos 
temperatūra, kai įrenginys yra pasirengimo (standby) 
režime arba rankšluosčių džiovinimo režime. (Ikona SET 
nešviečia, kai ekrane rodoma tik patalpos temperatūra)

2. Režimų perjungimas 

Paspauskite  vieną kartą, kad perjungtumėte tarp 
1800W ( ), 900W ( ) ir vėdinimo ventiliatoriaus ( ) 
vieną po kito. Kai perjungiate tarp režimų, šviečia 
atitinkama ikona.

Funkcija „rankšluosčių džiovinimas“

 • Įjunkite į elektros srovę, paspauskite  vieną kartą, 
kad įjungtumėte funkciją „rankšluosčių džiovinimas“ 

, paspauskite dar kartą, kad ją išjungtumėte. 
Režimo „rankšluosčių džiovinimas“ metu ikona  
šviečia nuolat. Galingumas režimo „rankšluosčių 
džiovinimas“ metu yra 200W. 

 • Funkcija „rankšluosčių džiovinimas“ veikia 
nepriklausomai. Ji gali būti aktyvuota, kai įrenginys 

yra pasirengimo (standby) režime. Laikas, kuriam ji 
yra aktyvuota, yra 2 valandos. Ši funkcija išsijungia 
automatiškai po 2 valandų, jeigu niekas jos 
neišjungė prieš tai rankiniu būdu.

Pastaba: Užduota temperatūros vertė turi būti 
aukštesnė nei patalpos temperatūra (temperatūros 

ikona kairėje). Kitu atveju įrenginys nepradės šildyti.

Programos režimas:

Pasirengimo režimu (standby) palaikykite paspaudę 3 
sekundes mygtuką ,  žybsi, kol baigsite programos 
nustatymą:

Pabudimo laiko ir tempertūros nustatymas:

Ekrane matyti skaičiai 1 2 3 4 5 6 7 , tai reiškia, kad 
nustatote pabudimo laiką visai savaitei, naudokite 
mygtukus + ie –, kad nustatytumėte esamą dieną, 
pasirinkta diena žybsi, paspauskite ОК, kad 
patvirtintumėte. Tada ekrane pasirodys 

1 6 12 18 24  (vienas skyrelis reiškia vieną valandą, iš 
viso 24 skyreliai 24 valandoms). Naudokite + ir – ir/arba 
mygtuką SET, siekdami nustatyti valandą; pasirinktas 
skyrelis žybsi. Galite nustatyti pradinę valandą arba laiko 
diapazoną, kurio metu įrenginys veiktų.

Pavyzdžiui:

1. Nustatykite, kad šildymo įrenginys pradėtų 
veikti 08:00 val., naudokite mygtukus + ir – , kad 
pasirinktumėte 8-tą skyrelį, jis pradeda žybsėti, 
paspauskite OK, kad patvirtintumėte. 

2. Nustatykite, kad šildymo įrenginys pradėtų veikti 
08:00 val., ir nustotų veikti 10:00 val. ryto, iš pradžių 
naudokite + ir – , kad pasirinktumėte 8-tą skyrelį, po 
to paspauskite SET, naudokite mygtukus + ir – , kad 
pasirinktumėte 9-tą skyrelį, šie du skyreliai pradeda 
žybsėti, paspauskite OK, kad patvirtintumėte.

Po to pradeda žybsėti temperatūra, kuri yra nustatyta 
20°C (nustatyta automatiškai temperatūra yra 20°C). 
Naudokite mygtukus + ir – , kad nustatytumėte 
pageidaujamą temperatūrą pabudimo metu (5-40°C). 

Po to paspauskite OK, kad pereitumėte prie kitos dienos, 
kuriai tokiu pat būdu nustatysite pabudimo laiką ir 
temperatūrą.

Pabaigoje paspauskite OK, kad patvirtintumėte ir 
baigtumėte nustatymus. Visi paveikslėliai nustoja žybsėti. 

(Nustatymo metu galite paspausti mygtuką SET, kad 
aktyvuotumėte / išjungtumėte pabudimo programą 
savaitės dienomis)

Pastaba:

1. Kai savaitinis laikmatis yra nustatytas, ekrate nuolat 
rodomas paveikslėlis . Jeigu jums nereikia 
savaitinio laikmačio, paspauskite vieną kartą , 
norėdami jį išjungti, ir paveikslėlis dings iš ekrano.

2. Programiniu režimu savaitinis laikmatis paspauskite  
, norėdami išjungti programinį režimą esamai 

dienai. Kitą dieną įrenginys automatiškai veiks pagal 
iš anksto nustatytą programą.
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Žmonių buvimo detektorius (Judėjimo jutiklis)

Žmonių buvimo detektorius veikia tik tada, kai yra 
nustatyta pabudimo laikas ir temperatūra. Atliekamas 
aplinkos skenavimas, kai ateina iš anksto nustatytas 
pabudimo laikas, ir įrenginys pradeda šildyti.

1. Jeigu žmonių buvimas neaptinkamas, įrenginys 
nustoja veikti po 15 minučių.

2. Jeigu žmonių buvimas nustatytas, įrenginys šildys, 
kol nenustatys, kad patalpa yra tuščia. Šildymo 
įrenginys nustos veikti po 15 minučių.

3. Kai vėl bus nustatytas žmonių buvimas, šildymo 
įrenginys vėl pradės veikti.

Pažangus atviro lango aptikimas 

Palaikykite paspaudę 3 sekundes , norėdami 
aktyvuoti atviro lango aptikimo režimą. Įrenginys veiks 
ir pradės skaičiuoti, kai aplinkos temperatūra nukris 5°C 
per 10 minučių laikotarpį. Po to, kai praeis 30 minučių.

1. Jeigu aplinkos temperatūra yra žemesnė nei buvo, 
arba tokia pati, šildymo įrenginys automatiškai 
pereis prie pasirengimo režimo (standby). 

2. Jeigu aplinkos temperatūra yra aukštesnė negu 
buvo, įrenginys tęs jos skaičiavimą.

Paspauskite dar kartą , kad išjungtumėte atviro lango 
aptikimo režimą.

Pastaba: Pažangus atviro lango aptikimo režimas 
negali veikti užprogramuotu režimu.

Pastaba:

1. Rankiniu režimu ir programiniu režimu paspauskite 
, norėdami išjungti įrenginį. Tai neįtakos funkcijos 

„rankšluosčių džiovinimas“. 

2. Įrenginys neveiks, kai nustatyta temperatūra 
yra žemesnė nei aplinkos temperatūra. Tai 
neįtakos funkcijos „rankšluosčių džiovinimas“ ir 
ventiliatoriaus funkcijos.

3. Išjungus šildymo įrenginį, kad ir koks būtų režimas, 
variklio rotoras suksis dar 15 sekundžių, kad išleistų 
susikaupusią viduje šilumą.

4. Kad ir koks būtų darbo režimas, ekranas ir kontrolinis 
šviesos indikatorius užgęsta po 1 minutės po to, 
kai neatliekamas joks veiksmas. Norėdami juos vėl 
aktyvuoti, paspauskite bet kurį mygtuką.

5. Palaikykite nuspaustą 5 sekundes mygtuką SET, 
norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, tai 
reiškia, kad dienų ir temperatūros nustatymai bus 
atkurti pagal gamyklinius nustatymus.

Filtro valymas

Filtras užsiteršia naudojimo metu arba po 30 valandų 
naudojimo, indikacija  žybsi ir girdimas garsas “VE, VE, 
VE…”. Paspauskite OK, garsas nustoja, o  žybsi. Išjunkite 
įrenginį, po to nuimkite �ltrą nuo įrenginio užpakalinės 
dalies. Išvalykite �ltrą po tekančiu vandeniu. Jo valymui 
nenaudokite skiediklių arba abrazyvinių medžiagų, nes jos 
gali jį pažeisti. Tada palikite �ltrą, kad išdžiūtų.

Įrenginys negali veikti, kol neišnyks  tai trunka apie 
15 minučių.

Po to vėl uždėkite �ltrą tokia kryptimi, kaip nurodyta (žr. 
Paveikslėlį apačioje).

Paspauskite �ltrą iki krašto, kad jis nejudėtų.

Pastaba: Visų pirma, pasinaudokite atsuktuvu, 
norėdami išsukti du varžtus ST3X10 iš �ltro, po to 

nuimkite kairįjį ir dešinįjį �ltrą.

APSAUGA NUO PERKAITIMO

Vidine perkaitimo apsauga automatiškai išjungia 
prietaisą, jei yra nustatyta klaida! Šiuo atveju kištukas 
turi būti atjungtas nuo elektros srovės lizdo ir kontrolės 
raktas turi būti nustatytas į poziciją"0" po trumpos 
aušinimo laiko prietaisas vėl gali būti naudojamas 
(apie 10 - 15 minučių)! Jei klaida kartojasi - kreipkitės į 
įgaliotąjį aptarnavimo centrą savo srityje!

VALYMAS

 • Būtinai iš pradžių išjunkite įrenginį ir ištraukite 
kištuką iš lizdo. Nenaudokite abrazyvinių valymo 
priemonių!

 • Valykite korpusą drėgnu skudurėliu, 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

 • Niekada nepakuokite šilto įrenginio!

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).
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LT
2 LENTELĖ INFORMACIJOS APIE ELEKTRINIUS VIETINIUS PATALPŲ ŠILDYTUVUS REIKALAVIMAI

Modelio žymuo (-enys): 1.GH200 2000W/230V~ 50Hz

Parametras Ženklas Vertė1. Vienetas Parametras Vienetas

Šiluminė galia Tiekiamosios šiluminės galios lygiai – tik 
elektrinių kaupiamųjų vietinių patalpų 
šildytuvų (pasirinkti vieną)

Vardinė šiluminė 
galia

Pnom 2.00 kW Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su 
integruotu termostatu

[taip/ne]

Mažiausia 
šiluminė galia 
(orientacinė)

Pmin 0.20 kW Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos 
ir (arba) lauko temperatūros jutikliu

[taip/ne]

Didžiausia 
nuolatinė 
šiluminė galia

Pmax,C 2.00 kW Elektroninis šiluminės įkrovos valdiklis su 
patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu

[taip/ne]

Pagalbinės 
elektros energijos 
vartojamoji galia

Ventiliatorinis šilumos atidavimas [taip/ne]

Esant vardinei 
šiluminei galiai

elmax N/A kW Šiluminės galios lygiai/patalpos 
temperatūros reguliavimas (pasirinkti 
vieną)

Esant mažiausiai 
šiluminei galiai

elmin N/A kW Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos 
temperatūros reguliavimo

[ne]

Pristabdytąja 
veiksena

el SB 0.0009 kW Dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų 
šiluminės galios lygių be patalpos 
temperatūros reguliavimo

[ne]

Su mechaninio termostatinio patalpos 
temperatūros reguliavimo funkcija

[ne]

Su elektroninio patalpos temperatūros 
reguliavimo funkcija

[ne]

Elektroninis patalpos temperatūros 
reguliavimas ir paros laikmatis

[ne]

Elektroninis patalpos temperatūros 
reguliavimas ir savaitės laikmatis

[taip]

Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli 
variantai)

Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių 
buvimo atpažintimi

[taip]

Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro 
lango atpažintimi

[taip]

Su nuotolinio valdymo pasirinktimi [ne]

Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento 
nustatymu

[ne]

Ribojamo veikimo laiko [taip]

Su spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. 
black bulb sensor)

[ne]
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