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Iekštelpu mini sildītājs MINI HEATER KLW-007A 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

Lietošanas instrukcija 

Modelis: KLW-007A 

BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai sienas rozetēm!!! 

UZMANĪBU: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, pievienot tikai iezemētai trīs fāžu rozetei. 

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet pagarinātāju, lai samazinātu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku. 

BRĪDINĀJUMS: Pastāv elektriskā trieciena risks, ja netiek ievēroti visi lietošanas instrukcijas norādījumi! 

SVARĪGI DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS 

(Pirms šī produkta izmantošanas izlasiet visus norādījumus) 

Lietojot elektriskās ierīces, vienmēr jāievēro drošības pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un 

miesas bojājumu risku, ievērojot šos norādījumus: 

 Šim sildītājam jābūt savienotam ar atsevišķu elektrisko strāvu, ko aizsargā 16 A (vai vairāk). 

Nepievienojiet neko citu tai pašai shēmai. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu mājas atbilst šai 

specifikācijai, pirms to izmantošanas sazinieties ar autorizētu elektriķi. 

 Neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, pārkaršanu, sadalīšanos, īpašuma bojājumus, traumas vai pat 

nāvi!  

 Savienojiet tikai ar iezemētu trīs fāžu kontaktligzdu.  

 Nepievienojiet sildītāju pie pagarinātāja, pārslodzes aizsardzībai, vai kontaktligzdās ar citām 

pievienotām ierīcēm. Šo noteikumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, pārkaršanu, darbības 

traucējumus, īpašuma bojājumus, ievainojumus vai pat nāvi!                                                                                     

Lietošanas laikā šis sildītājs ir karsts. Lai izvairītos no apdegumiem, nepieskarieties uzkarsušajām 

virsmām. 

 Neuzglabāt viegli uzliesmojošus materiālus sildītāja tuvumā, piemēram, mēbeles, spilvenus, gultas 

piederumus, papīrus, drēbes un aizkarus ne tuvāk par 0,9 m no sildītāja priekšpuses un no sildītāja 

sāniem vai aizmugures. 

 Īpaša piesardzība ir nepieciešama, ja mājās ir bērni, invalīdi, mājdzīvnieki vai sildītāju lieto bez 

uzraudzības.  

 Vienmēr atvienojiet sildītāju, ja tas netiek lietots. 

 Neizmantojiet sildītāju gadījumā, ja kontaktligzda vai sildītājs ir bojāts, vai ja tas ir kritis vai 

sabojājies jeb kādā citā veidā. Vienmēr sazinieties ar autorizētu servisa centru produkta pārbaudei vai 

remontam. 

 Paredzēts lietošanai tikai iekštelpās. Ierīces lietošana ārā var izraisīt sildītāja bojājumus.  

 Šis sildītājs nav paredzēts izmantošanai vannas istabās, veļas mazgātavās un līdzīgās telpās ar 

palielinātu mitrumu gaisā. 

 Nekad nenovietojiet un nelietojiet sildītāju vietā, kur tas varētu nonākt izlietnē, vannā vai citā ūdens tvertnē. 
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 Lai izslēgtu sildītāju, vispirms izslēdziet slēdzi uz OFF un pēc tam noņemiet to no kontaktligzdas. 

 Neļaujiet svešķermeņiem iekļūt vai bloķēt ventilācijas vai izplūdes atveres, nekādā veidā nosegt atveres, jo tas 

var izraisīt strāvas triecienu, ugunsgrēku vai sildītāja bojājumus.  

 Lai novērstu iespējamu ugunsgrēku, neaizsedziet gaisa ieplūdes atveres.  

 Nelietot uz mīkstajām virsmām, piemēram, gultām, kur tās var pieskarties segām. 

Sildītājam ir karsta un dzirkstoša daļa iekšpusē.  

 Neizmantojiet sildītāju vietās, kur izmanto benzīnu, krāsu vai  citus viegli uzliesmojošus šķidrumus vai 

sprādzienbīstamā vidē, neizmantojiet uzliesmojošus šķīdinātājus, lai attīrītu sildītāju.  

 Uzturiet sildītāju visu laiku sausu. 

 Izmantojiet šo sildītāju tikai, kā aprakstīts šajā instrukcijā. Jebkāda cita šīs ierīces lietošana, ko ražotājs nav 

ieteicis, var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai miesas bojājumus. 

Detaļu apraksts: 

1) Temperatūras samazināšanas poga 

2) Temperatūras paaugstināšanas poga 

3) Ventilatora ātruma poga- Var iestatīt 2 ātrumus 

4) Ciparu displejs 

5) Taimeris - līdz 12 stundām 

6) Slēdzis ON/OFF 

 

Apkope un kopšana: 

BRĪDINĀJUMS: 

Pirms veikt jebkādu apkopi, atvienojiet sildītāju no elektrotīkla un 

ļaujiet tai pilnībā atdzist. 

Notīriet virsmu ar neabrazīvu, mitru drānu. Ja nepieciešams, 

izmantojiet vieglas ziepes. Nosusiniet ar mīkstu drānu. 

BRĪDINĀJUMS: 

Neļaujiet šķidrumam nokļūt sildītājā. 

BRĪDINĀJUMS! 

Nelietojiet alkoholu, benzīnu, abrazīvus pulverus, mēbeļu lakas vai 

neapstrādātas sukas sildītāja tīrīšanai. Pretējā gadījumā var sabojāt 

sildītāja virsmu. 

Nenovietojiet sildītāju ūdenī. 

Pirms uzglabāšanas, pagaidiet, līdz ierīce pilnībā atdziest. 

Uzglabāt sausā un vēsā vietā. 

Tehniskie parametri: 

Spriegums: 230V AC 50Hz 

Jauda: 400W 

Trokšņa līmenis: 50-55 dB 
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Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas. 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 
sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 

Importēts no Čehijas republikas 

1) Pievienojiet sildītāju elektrības 

kontaktligzdai: 

2) Ieslēdziet sildītāju, ieslēdzot IESL/IZSL. 

slēdzi uz stāvokli ON: 

3) Lai mainītu temperatūru izmantojiet pogu "-", 

vai "+". Iestatījumu diapazons ir 15-32 ° C: 

4) Izvēlieties ventilatora ātrumu ar pogu un ciparu displejā izvēlieties 

augstu (HH) vai zemu (LL) ātrumu: 

5) Pēc lietošanas pārslēdziet IESL/IZSL slēdzi uz OFF, ļaujiet tam atdzist un atvienojiet 

sildītāju no kontaktligzdas. Uzglabāt to vēsā, sausā vietā, līdz turpmākai lietošanai. 

Taimera iestatījumi: 

Sildītājam ir iebūvēts taimeris, kas automātiski izslēdz ierīci pēc noteiktā laika. 

1. Kamēr sildītājs ir pievienots un ieslēgts, nospiediet taimera pogu, kā parādīts attēlā 

2. Nospiediet taimeri atkārtoti, lai iestatītu sildītāja stundu skaitu pirms izslēgšanas. Jūs varat izvēlēties 1-12 stundas. 

3. Kad esat iestatījis vēlamo laiku, nespiediet taimera pogu vēlreiz. 

4. Lai izslēgtu ierīci pirms iestatītā laika beigām, izmantojiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu 
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