Sieninis oro šildytuvas Ardes Pareto (AR4W03P)

Šis prietaisas gali būti naudojamas vaikų nuo 8 metų ir aukščiau, ir asmenys, kuriems būdingi sumažėję
fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, jeigu jie buvo prižiūrimi arba suvokia, kaip naudoti prietaisą saugiai
ir supranta galimus pavojus.
Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
Vaikai negali valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
Jaunesni nei 3 metų vaikai turėtų būti laikomi atokiai, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
3 metų ir jaunesnių nei 8 metų vaikai gali įjungti / išjungti prietaisą tik tuo atveju, jei jis buvo pastatytas
arba sumontuotas įprastoje darbo vietoje ir jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu ir suprasti
susijusius pavojus. 3 metų ir vyresni vaikai jaunesni nei 8 metų, negali įjungti, reguliuoti ir valyti prietaiso ar
atlikti priežiūros.
ATSARGIAI - Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimus. Ypatingas dėmesys turi
būti skiriamas ten, kur yra vaikai ir žmonės su negalia.
Jei maitinimo laidas sugadinamas, jį reikia pakeisti tik gamintojo patvirtintame aptarnavimo centre, kad
būtų išvengta bet kokios rizikos.

NEUŽDENGTI
ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte perkaitimo, neuždenkite šildytuvo.
Nestatykite prietaiso iškart po kištukiniu lizdu.
Nenaudokite šio šildytuvo šalia vonios, dušo ar baseino.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio šildytuvo mažose patalpose, kai jose gyvena asmenys, negalintys patys išeiti iš
kambario, nebent būtų užtikrinta nuolatinė priežiūra.
Prietaisą reikia įrengti bent 1,80 m virš žemės ir 15 cm atstumu nuo lubų.
Šis šildytuvas turi būti montuojamas fiksuotoje padėtyje (žr. SURINKIMO INSTRUKCIJĄ), kad vonioje ar duše
esantys žmonės negalėtų paliesti jungiklių ir kitų valdiklių.

Įspėjimai
DĖMESIO: atidžiai perskaitykite šią brošiūrą, joje yra svarbios saugaus įrengimo, naudojimo ir priežiūros
instrukcijos.
Svarbios instrukcijos, kurias reikia laikyti ateityje.
Neišmeskite garantijos, mokėjimo kvito ir šios instrukcijos, kad galėtumėte naudoti ateityje ir nurodyti.
Išėmę pakuotę, patikrinkite, ar įrenginyje nėra pažeidimų.
Jei matote pažeidimų, nenaudokite jų ir kreipkitės į kvalifikuotą techniką. Nepalikite pakuotės dalių vaikams
prieinamoje vietoje. Šis prietaisas nėra vaikų žaislas: tai yra elektrinis prietaisas, todėl jį reikia apdoroti
būtinais reikmenimis. atsargiai.
Prieš prijungdami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
Jei kištukas ir kištukinis lizdas nesuderinami, kvalifikuotą asmenį lizdas turi pakeisti tinkamu.
Nenaudokite adapterių ar prailginimo laidų, kurie neatitinka dabartinių saugos standartų arba kurie viršija
dabartines keliamosios galios ribas.
Kai nenaudojate prietaiso, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir įsitikinkite, kad pertraukiklis yra išjungtas.
Netempkite maitinimo laido ar paties prietaiso, kad ištrauktumėte kištuką iš lizdo.
Norint naudoti bet kokį elektros prietaisą, reikia laikytis kelių pagrindinių taisyklių, būtent:
- Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Nepalikite prietaiso veikiamo oro sąlygų (lietaus, saulės spindulių).
- Nelaikykite grubiai.
Sugedus ar sugedus prietaisui, atjunkite jį iš karto.
Nebandykite jo taisyti, bet nuneškite į gamintojo patvirtintą aptarnavimo centrą.
Jei nuspręsite, kad nebenorite naudoti šio prietaiso, jį išjunkite nutraukdami maitinimo laidą, žinoma,
atjungę jį nuo lizdo.
Maitinimo kabelis turi būti pratęstas iki galo, kad būtų išvengta perkaitimo.
Saugumo sumetimais prietaiso niekada negalima atidaryti.
Prietaisas buvo suprojektuotas ir pagamintas veikti namuose.
Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.
Nekiškite daiktų per apsaugines groteles ar oro įleidimo angas.
Naudojimo metu palaikykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
Nenaudokite šio šildymo prietaiso su programuotojais, laikmačiais, atskiromis nuotolinio valdymo
sistemomis (skirtingomis nuo pateiktų su prietaisu) ar bet kokiu kitu prietaisu, kuris automatiškai įjungia
prietaisą, nes prietaisą uždengus, kyla gaisro pavojus. arba neteisingai išdėstyta.
Nenaudokite šildytuvo esant degių medžiagų (benzino, dažų ir kt.).
Nestatykite laido šalia šilumos šaltinių.
ĮSPĖJIMAS: NEGALIMA ŠIO GAMINIO ĮJUNGTI ŠALIA UŽUOLAIDŲ ar kitų lengvai degančių medžiagų.
ĮSPĖJIMAS: NENUMOKKITE PRIETAISO IR NEUŽDENGKITE ORO ĮVADŲ, kad išvengtumėte perkaitimo.
ĮSPĖJIMAI APIE BATERIJAS
1. LAIKYKITE BATERIJAS NEPASIEKIAMOS VAIKAMS. Rijimas gali sukelti cheminius nudegimus, minkštųjų
audinių perforaciją ir mirtį. Sunkus nudegimas gali pasireikšti per 2 valandas po nurijimo. Nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
2. Neleiskite vaikams keisti baterijų.
3. Visada įdėkite baterijas teisingai, atsižvelgdami į poliškumą (+ ir -), pažymėtus ant akumuliatoriaus ir
įrangos.
4. Netrumpinkite baterijų.
5. Nekraukite akumuliatorių.
6. Negalima jėga iškrauti baterijų.
7. Nemaišykite naujų ir naudotų ar skirtingų tipų ar markių baterijų.
8. Išeikvojusias baterijas reikia nedelsiant išimti iš įrangos ir tinkamai išmesti.
9. Nešildykite baterijų
10. Negalima suvirinti ar lituoti tiesiai prie baterijų.

11. Neišardykite baterijų.
12. Nedeformuokite baterijų.
13. Neišmeskite baterijų į ugnį.
14. Ličio baterija su pažeistu indu neturėtų būti veikiama vandens.
15. Nenaudotas baterijas laikykite originaliose pakuotėse, atokiau nuo metalinių daiktų. Jei jau išpakuotas,
nemaišykite ir nemaišykite baterijų.
16. Išimkite baterijas iš įrangos, jei jos nenaudosite ilgesnį laiką, nebent tai būtų skirta avariniams tikslams.
17. Prieš įdėdami akumuliatorių, išvalykite akumuliatoriaus kontaktus ir įrenginio kontaktus.
18. Jei nutekėjo baterijos, venkite bet kokio sąlyčio su jomis; kontakto su uodą atveju, nuplaukite paveiktą
vietą vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Techninė informacija
1 - pagrindinis jungiklis įjungtas / išjungtas
2 - Oro išleidimo angos tinklelis
3 - Valdymo skydelis ir indikatoriaus lemputė
4 - Nuotolinis valdymas

Naudojimo instrukcijos
SURINKIMO INSTRUKCIJA
Surinkimo rinkinį sudaro: 2 varžtai Ø 8 mm - 2 sieniniai kištukai.
MONTAVIMAS PRIE SIENOS
Pritvirtinkite du kištukus prie sienos atitinkamais varžtais, atsižvelgdami į tai, kad atstumas tarp jų turi
atitikti atstumą tarp dviejų pakabinamų skylių prietaiso gale. Palikite varžtų galvutes tiek, kad jos išsikištų iš
sienos, kad prietaisą būtų galima pakabinti ant varžtų. Kai prietaisas bus pakabintas ant varžtų, stumkite jį į
dešinę, kad varžtai eitų į kreiptuvą virš skylės, taip pagerindami prietaiso stabilumą.
Prietaisą reikia įrengti bent 1,80 m virš žemės ir 15 cm atstumu nuo lubų.
VEIKIMAS
Prietaisas gali skleisti tiek šaltą, tiek karštą orą, atsižvelgiant į nustatytą temperatūrą.
Prieš prijungdami arba atjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad pagrindinis jungiklis įjungtas / išjungtas (1) yra
išjungties padėtyje (O).
Norėdami įjungti prietaisą, įkiškite kištuką į lizdą ir nustatykite jungiklį (1) į padėtį „I“. Prietaisas skleis
„pyptelėjimą“, o ekrane bus rodoma „S“, nurodant budėjimo režimą.
VALDYMO SKYDELIO FUNKCIJOS:
-Paspauskite mygtuką „Įjungti / išjungti“: prietaisas pradės veikti ventiliatoriaus režimu, o ekrane bus
rodoma „- -“. Paspauskite šį mygtuką, kai įrenginys įjungtas, kad jį išjungtumėte; ekrane bus rodoma „S“.
-Kartotinai paspauskite mygtuką „Speed“, kad pasirinktumėte: tik ventiliatoriaus režimą (ekrane bus
rodoma „- -“), mažiausią galią (ekrane bus rodoma „- -“ ir indikatoriaus lemputė „I“ ekrane degs) arba
didžiausią galią ( ekrane bus rodoma „- -“, o ekrane degs indikatoriai „I“ ir „II“).
- Paspauskite laikmačio mygtuką „TIMER“, kai įrenginys įjungtas, kad nustatytumėte automatinį išjungimą
(laikmačio išjungimo funkcija) nuo 1 iki 12 valandų. Kiekvienas paspaudimas padidina 1 valandą. Jei įjungta
laikmačio išjungimo funkcija, ekrane užsidegs indikatoriaus lemputė. Norėdami išjungti laikmačio išjungimo
funkciją, paspauskite laikmačio mygtuką, kol ekrane pasirodys „0 0“.
- Paspauskite laikmačio mygtuką „TIMER“,, kai įrenginys veikia budėjimo režimu (ekrane rodoma „S“), kad
automatinis režimas būtų įjungtas nuo 1 iki 12 valandų (laikmačio įjungimo funkcija). Kiekvienas

paspaudimas padidina 1 valandą. Jei įjungta laikmačio funkcija, ekrane rodomas susitikimo įjungimo laikas,
o ekrane užsidegs indikatoriaus lemputė. Po nustatymo laiko įrenginio užpildymas įsijungia automatiškai.
Numatytoji nustatymo temperatūra yra 23 ° C, o ekrane užges indikatoriaus lemputė, susijusi su laikmačiu.
Norėdami išjungti laikmatį, paspauskite laikmačio mygtuką, kol ekrane pasirodys „0 0“.
Dėmesio: įjungus laikmatį, įrenginys persijungs į budėjimo režimą po 12 valandų nepertraukiamo darbo, jei
nebus nustatyta temperatūra ir savaitės programa.
NUOTOLINIO VALDYMO FUNKCIJOS:
Baterijos. Nuotolinio valdymo pultas tiekiamas su vidine baterija (CR2025 tipas, 3V); prieš naudodamiesi
nuotolinio valdymo pultu, nuimkite skaidrų lakštą nuo baterijos dangtelio. Kai baterija baigsis, ją reikia
pakeisti to paties tipo. Norėdami išimti bateriją, vadovaukitės nuotolinio valdymo pulto gale esančiu
piešiniu.
Nuotolinio valdymo pulto įjungimo / išjungimo, greičio pasirinkimo ir laikmačio mygtukai atlieka tą pačią
valdymo skydelio mygtuko funkciją.
Nustatykite dabartinį laiką ir dieną (jei įrenginys veikia budėjimo režimu arba darbo būsena):
1. Paspauskite mygtuką „SET“: ekrane numatytoji valanda rodoma „12“.
2. Paspauskite + arba - mygtukus, kad pasirinktumėte dabartinį laiką (valandas).
3. Dar kartą paspauskite mygtuką „SET“: ekrane numatytosios minutės rodomos „30“.
4. Norėdami pasirinkti esamą laiką (minutes), paspauskite mygtukus + arba -.
5. Trečią kartą paspauskite „SET“ mygtuką: ekrane bus rodoma „d7“ kaip numatytoji savaitės diena.
6. Paspauskite + arba - mygtukus, kad pasirinktumėte dabartinę dieną: d1 (pirmadienis), d2 (antradienis),
d3 (trečiadienis) ..... d7 (sekmadienis).
7. Norėdami patvirtinti nustatymus, paspauskite mygtuką „OK“.
Dėmesio: laiko ir dienos nustatymai bus saugomi, kol įrenginys veiks budėjimo režimu arba darbine būsena.
Nutrūkus elektros tiekimui, ištraukus kištuką iš sieninio lizdo arba išjungus prietaisą įjungimo / išjungimo
jungikliu (1), visi nustatymai bus prarasti.
Nustatykite automatinį darbo režimą (jei įrenginys yra darbinės būsenos):
Norėdami nustatyti norimą kambario temperatūrą (nuo 10 ° C iki 49 ° C), spauskite mygtukus + arba -.
Ekrane numatytoji reikšmė bus 23 ° C. Kiekvieno slėgio metu temperatūra padidėja arba sumažėja 1 ° C. Jei
nustatytas automatinis režimas, ekrane užsidega ° C indikatorius.
Automatinio darbo režimo metu įrenginys automatiškai pasirenka galią pagal skirtumą tarp norimos
kambario temperatūros ir aplinkos temperatūros. Šiuo darbo režimu prietaisas gali perjungti skirtingus
galios lygius (ventiliacija, I ir II galia) ir budėti net pakartotinai. Pasirinktas galios lygis visada rodomas
ekrane.
-Jei norite išjungti šią funkciją, paspauskite greičio () mygtuką ir pasirinkite norimą funkciją (tik
ventiliatorius, maitinimas I arba maitinimas II). Išjungus automatinį darbo režimą, ekrane užges
indikatoriaus ° C indikatorius.
Įspėjimas: įrenginys persijungia budėjimo režimu po 12 valandų nepertraukiamo veikimo.
Nustatykite savaitės programą (jei įrenginys yra darbinės būsenos):
Savaitės programa leidžia nustatyti 6 darbo laikotarpius (nuo P1 iki P6) per dieną. Kiekvienam darbo
laikotarpiui galima nustatyti laiką, kada įrenginys turi įsijungti (laikas / įjungtas) ir kada įrenginys turi veikti
budėjimo režimu (laikas / išjungta).
Be to, kiekvienai dienai galima nustatyti norimą temperatūrą.
1. Paspauskite „P“ mygtuką; ekrane užsidega P šviesa
2. Pakartotinai paspauskite mygtuką „DAY“, kad pasirinktumėte savaitės dieną, kuri turėtų būti nustatyta:
d1 (pirmadienis), d2 (antradienis), d3 (trečiadienis) ..... d7 (sekmadienis)

3. Pasirinkus dieną, kelis kartus paspauskite mygtuką „REDAGUOTI“, kad pasirinktumėte darbo laikotarpį
(nuo P1 iki P6).
4. Pasirinkus periodą, pakartotinai paspauskite mygtuką „TIME / ON“, kad nustatytumėte, kada turėtų
prasidėti darbo laikotarpis, o po to pakartotinai paspauskite mygtuką „TIME / OFF“, kad nustatytumėte,
kada turėtų baigtis darbo laikotarpis.
5. Paspauskite „EDIT“ mygtuką, jei norite susitarti ir pasirinkti kitą darbo informacijos periodą.
Pakartokite 4 punktą.
6. Norėdami nustatyti norimas dienas / laiką, pakartokite 2–5 veiksmus. Neplanuotos dienos ir laikas
prilygsta budėjimo periodams.
Nustačius darbo laikotarpį, galima nustatyti norimą temperatūrą kiekvienai dienai:
1. Norėdami pasirinkti dieną, paspauskite „DAY“ mygtuką
2. Norėdami pasirinkti norimą temperatūrą, paspauskite „EDIT“ ir paspaudę + o - mygtukus
3. Norėdami patvirtinti nustatymus ir pasirinkti kitą dieną, paspauskite mygtuką „DAY“
4. Norėdami išsaugoti nustatymus, paspauskite mygtuką „OK“.
ĮSPĖJIMAS: savaitės programavimas veiks teisingai tik tuo atveju, jei nustatytas savaitės laikas ir diena ir
nustatytas darbo laikotarpis P1 – P6.
Norėdami išjungti savaitės programą ir atitinkamą temperatūrą, paspauskite mygtuką „P“; valdymo
skydelyje užges „P“ indikatoriaus lemputė.
Įspėjimas: savaitės nustatymai bus saugomi tol, kol įrenginys veiks budėjimo režimu arba darbo būsena.
Nutrūkus elektros tiekimui, ištraukus kištuką iš sieninio lizdo arba išjungus prietaisą įjungimo / išjungimo
jungikliu (1), visi nustatymai bus prarasti.
Nustatyti atidaryto lango aptikimą (jei įrenginys yra darbinės būsenos):
Ši funkcija išjungia prietaisą, jei aplinkos temperatūra nukrypsta nuo pageidaujamos 5–10 ° C temperatūros
per mažiau nei 10 minučių. Įjungus šią funkciją, įrenginys taip pat įjungia automatinį darbo režimą.
Norėdami nustatyti atidaryto lango aptikimą:
1. Paspauskite atidaryto lango mygtuką (). Ekrane užsidegs atitinkama indikatoriaus lemputė ir automatinio
darbo režimo indikatoriaus lemputė. Ekrane bus rodoma norima temperatūra (pagal nutylėjimą - 23 ° C).
2. Norėdami nustatyti norimą temperatūrą (nuo 10 ° C iki 49 ° C), paspauskite + o - mygtuką.
3. Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“.
Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite atidaryto lango aptikimo mygtuką: indikatoriaus lemputė,
susijusi su automatiniu darbo režimu, ir indikatoriaus lemputė, susijusi su atidaryto lango aptikimu išsijungs.
Įspėjimas: įrenginys persijungia budėjimo režimu po 12 valandų nepertraukiamo veikimo.
Svarbu! Jei atidaryto lango aptikimas ir savaitinė programa įjungiami vienu metu:
- per nustatytą laiką prietaisas veiks budėjimo režimu.
- per darbo laiką įrenginys veikia kaip nustatoma temperatūra, kai aptinkamas atidarytas langas.
ĮSPĖJIMAS: pirmą kartą naudojant arba įjungus po ilgo neveikimo, normalu, kad įrenginys skleidžia blogą
kvapą ar dūmų pėdsakus: tai išnyks po trumpo darbo laiko.

Priežiūra
Prieš atlikdami įprastą valymą, išjunkite šildytuvą ir atjunkite maitinimą. Norėdami valyti išorę, naudokite
minkštą ir sausą skudurėlį. NEGALIMA panirti prietaisą į vandenį, arba purkšti jį su kitais skysčiais.
Nenaudokite jokių tirpiklių ar kitų cheminių produktų. Po valymo laikykite ventiliatorių sausoje vietoje.

Baterijos keitimas
Išimkite baterijas ir pakeiskite jas kitomis, kurių specifikacijos yra tokios pačios (CR2025), ir tinkamai įdėkite
dėklą.
Jei neketinate prietaiso naudoti ilgesnį laiką, išimkite baterijas.
Jei baterijos nuteka, būkite atsargūs, nelieskite ištekėjusios rūgšties.
Jei liečiasi su rūgštimi, kruopščiai nusiplaukite rankas.
Būkite atsargūs, kad rūgštis nepatektų į akis ir kad ji nebūtų praryjama.
Prieš išmeskite baterijas iš prietaiso.
Baterijas reikia išmesti į atitinkamus konteinerius.

GARANTIJA
Taisyklės ir sąlygos
Garantija galioja 24 mėnesius.
Garantija taikoma dalims, iš kurių gaminys pagamintas, kurios buvo sugedusios dėl gamybos sutrikimų,
pakeitimo ar taisymo.
Pasibaigus garantijos galiojimo laikui, prietaisas gali būti suremontuotas už užmokestį.
Gamintojas atsisako jokios atsakomybės už žalą žmonėms, gyvūnams ar turtui dėl netinkamo prietaiso
naudojimo ir instrukcijose esančių nurodymų nesilaikymo.
Apribojimai
Visos šios garantijos suteikiamos teisės ir mūsų atsakomybė bus panaikinta, jei prietaisas buvo:
- neteisėtai ardytas pašalinių asmenų
- netinkamai naudojamas, laikomas ar gabenamas.
Garantija neapima žalos išorinei išvaizdai ar kitoms, kurios netrukdo reguliariai naudotis.
Jei, nepaisant kruopštumo, kurio buvo imtasi renkantis medžiagas ir kuriant gaminį, turėtų būti rasta kokių
nors trūkumų, arba jei reikia kokios nors informacijos ar patarimų, kreipkitės į vietinį pardavėją.

INFORMACIJA VARTOTOJUI

„Direktyvos 2012/19 / ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų) įgyvendinimas“, susijęs su
mažesniu pavojingų medžiagų naudojimu elektros ir elektroninėje įrangoje bei atliekų šalinimu.
Ant įrangos arba jos pakuotės išbrauktas perbraukimo dėžutės ženklas rodo, kad pasibaigus jo galiojimo
laikui gaminį reikia šalinti atskirai nuo kitų atliekų.
Todėl vartotojas privalo nuvežti atmestą įrangą į tinkamus atskirus elektrinių ir elektroninių atliekų
surinkimo centrus arba grąžinti prekiautojui, jei jie nusipirktų naują lygiaverčio tipo prietaisą santykiu vienas
prieš vieną.
Tinkamas atskirtas įrangos rinkimas vėlesniam perdirbimui, apdorojimui ar aplinkai nekenksmingam
utilizavimui padeda išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai ir skatina pakartotinai naudoti ir (arba)
perdirbti medžiagas, kurios sudaro įrangą.
Vartotojas, neteisėtai disponuodamas gaminiu, už galiojančius įstatymus užtraukia administracines baudas.

