
 

 

 

 

Elektriniai statinių šildytuvai 

 

Naudotojo instrukcija 

 

 

 

  



Įžanga 

 

Elektriniai statinių šildytuvai yra pritaikyti palaikyti norimą statinių turinio temperatūrą ar klampumą arba 

apsaugoti turinį nuo užšalimo. 

Šie šildytuvai turi integruotus termostatus, leidžiančius nustatyti norimą palaikyti temperatūrą, priklausomai 

nuo šildytuvo tipo (0...40 °C, 0...90 °C, 0...20 °C). 

Šildytuvų dizainas yra pritaikytas patogiam naudojimui su standartinėmis statinėmis, turi prisegamus dirželius, 

yra lengvas ir patvarus.  

 

Svarbios saugumo taisyklės 

 

 Prieš naudodami, visada apžiūrėkite šildytuvą 

 Tinkamai pritvirtinkite dirželius prieš įjungdami 

 Naudokite tik su suderinamo dydžio statinėmis 

 Niekada nelieskite įjungto šildytuvo, prieš liesdami išjunkite 

 Neįmerkite šildytuvo į skysčius 

 Nebandykite taisyti šildytuvo 

 Atjunkite šildytuvą, kai juo nesinaudojate 

 

 

 

 

 



Statinių šildytuvo specifikacijos 

 

Termostatas: 
analoginis arba skaitmeninis 

Temperatūrų diapazonai: 

 0...40 °C 

 0...90 °C 

 0...200 °C 
110 arba 230 V modeliai 

Maitinimo kabelis 3 metrų kabelis su įžeminimu, be jungčių 

Izoliacija Silikoninė izoliacijos danga 

 

 

Montavimas ir naudojimas 

 

1. Išpakavimas ir apžiūra: 

Išpakuokite šildytuvą ir padėkite jį ant švaraus ir sauso paviršiaus. Atsekite dirželių fiksatorius ir 

ištieskite šildytuvą, jį apžiūrėkite. Nenaudokite šildytuvo, jeigu jis yra apgadintas ar suplyšęs. 

 

2. Prijunkite kištuką maitinimo kabeliui: 

Pasirinkite kištuką, atitinkantį šildytuvo modelį (110 ar 230 V) ir jį prijunkite. Kabelį sudaro trys laidai, 

kurių paskirtis žymima spalvomis. Juodas laidas turi būti sujungtas su L1, baltas – su L2, o žalias – su 

įžeminimu. Elektrinės jungtys ir kabeliai turi palaikyti šildytuvui reikiamą įtampą ir naudojamą srovę. 

 

3. Šildytuvo uždėjimas ant statinės: 

Prieš uždedant šildytuvą ant statinės įsitikinkite, jog šildytuvas yra atjungtas. Apvyniokite statinę ir 

pradėkite užsegti dirželių fiksatorius nuo apatinio aukštyn. Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis yra 

nukreiptas žemyn. Užtvirtinkite šildytuvą prie statinės patraukdami nailoninius dirželius. Tai darant 

įsitikinkite, kad šaltasis (išorinis) sluoksnis yra išorėje, kur yra termostatas. Būtinai naudokite 

šildytuvus, parinktus būtent naudojamo dydžio statinėms, nes priešingu atveju šildytuvai gali būti 

apgadinti ir naudotojai gali būti sužaloti. 

 

4. Įjungimas ir temperatūros valdymas: 

Prieš įjungdami įsitikinkite, jog statinė bei jos turinys gali būti šildomi iki norimos temperatūros. 

Užtikrinkite, jog iš statinės galės išeiti oras, norint išvengti slėgio kilimo šylant turiniui. Prijunkite 

statinę prie maitinimo.  

Jeigu termostatas yra analoginis, pasukite rankenėlę, taip nustatydami norimą palaikyti temperatūrą. 

Jeigu termostatas yra skaitmeninis, spauskite mygtukus aukštyn „↑“ ir žemyn „↓“, taip nustatydami 

norimą palaikyti temperatūrą (vertę matysite ekrane) ir patvirtinkite pasirinkimą nuspausdami 

mygtuką „OK.“ 

 

5. Išjungimas ir šildytuvo nuėmimas: 

Kai baigiamas temperatūros laikymo procesas, atjunkite maitinimo kabelį ir palaukite, kol šildytuvas 

atauš. Tada atlaisvinkite dirželius ir nuimkite šildytuvą nuo statinės. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Trikčių šalinimas 

 

Triktis Sprendimas 

Šildytuvas nešyla Įsitikinkite, jog šildytuvas yra tinkamai prijungtas 
prie elektros tinklo (reikiamos įtampos). 
Patikrinkite, ar kištuko montavimas buvo atliktas 
teisingai. Patikrinkite varžą kontaktuose. 

Skaitmeninio termostato ekranas neveikia Įsitikinkite, jog šildytuvas yra tinkamai prijungtas 
prie elektros tinklo (reikiamos įtampos). 

Šildytuvas netinka statinei Šildytuvas užsakomas pagal statinės dydį. 
Patikrinkite užsakymą. 

 


