
 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

Iekārta: ECH/AG-PE 

 

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukcijas saturu, pat tad, ja Jums šķiet, ka labi pārzināt iekārtu. 

Saglabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā, lai nākotnē būtu iespējams to viegli atrast un 

izmantot. 

Kopējais izskats: 

 

1. Vadības bloks 

2. Izplūdes ventilācijas atvere 

3. Ieplūdes ventilācijas atvere 

Vadības bloks: 

 

1. Strāvas indikators 

2. LED displejs 

3. Poga darba jaudas pārslēgšanai (pilna/puse) 

4. Poga iekārtas ieslēgšanai/izslēgšanai, izvēlei ‘’taimera’’ režīmam. 

5. Pogas temperatūras uzstādīšanai/taimera uzstādīšanai 

Īss ceļvedis darbam ar iekārtu: 

Sagatavošana darbam: 

• Uzmanīgi izņemiet iekārtu no iesaiņojuma 



• Pirms ekspluatācijas nepieciešams noņemt aizsargplēvi no priekšējās iekārtas sienas 

• Pirms iekārtas ieslēgšanas, pārliecinieties, ka iekārtas atrodas izslēgtā stāvoklī 

• Pirmās ieslēgšanas laikā iespējams, ka var parādīties kāda smaka, kura pazudīs pēc īsa 

darbības laika. 

• Nostipriniet iekārtu uz stabilas virsmas pēc instrukcijas par montāžu un uzstādīšanu 

• Nav ieteicams izmantot vienu un to pašu kontaktligzdu vairāk kā vienai iekārtai. Katrai 

iekārtai jābūt pievienotai tikai pie vienas kontaktligzdas. Nepievienot jebkādu citu 

iekārtu arī vienā kontaktligzdā ar iekārtu. 

Ieslēgšana: 

• Ievietojiet iekārtas kontaktdakšu kontaktligzdā. Uz vadības bloka iedegsies zils 

indikators, kas norādīs, ka iekārta saņem elektrību. Iekārta atrodas gaidīšanas režīmā, 

sildīšana nenotiek.  

• Nospiediet pogu ieslēgšanai/izslēgšanai, lai iedarbinātu iekārtu. Uz displeja parādīsies 

faktiskā istabas temperatūra. 

Komentāri: Pie pirmās ieslēgšanas iekārta izmantos pilno sildelementa jaudu. 

Iekārtas režīma izvēle (pilna/puse no jaudas) 

Lai izvēlētos iekārtas darbības režīmu (pilnu vai pusi jaudas), nospiediet pogu Nr.3. Uz displeja 

parādīsies indikators: 

LO – puse no jaudas 

HI – pilna jauda 

Temperatūras uzstādīšana: 

• Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu otro reizi, lai uzstādītu vēlamo temperatūru. 

• Izmantojiet pogas “˄” un  ‘’˅’’, lai uzstādītu vēlamo temperatūra. Pie katras pogas 

nospiešanas, uzstādāmā temperatūra palielināsies vai pazemināsies par 1°C. 

• Maksimālā uzstādāmā temperatūra - 30°C, minimālā - 5°C. 

• Ja 5 sekunžu laikā netiks veikta nekāda temperatūras maiņa (pogu nospiešana), tad 

iekārta atgriezīsies parastā darba kārtībā (parādīsies telpas faktiskā temperatūra). 

Taimera uzstādīšana uz iekārtas atslēgšanos: 

• Trīs reizes nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgt taimera regulēšanas 

funkciju.  

• Uz displeja parādīsies laika mērvienības un taimera indikators uz displeja mirgos. 

• Izmantojiet pogas “˄” un  ‘’˅’’, lai uzstādītu sev vēlamo izslēgšanās laiku. Izslēgšanās 

ilguma diapazons ir no 1 līdz 24 stundām. 

• Ja 5 sekunžu laikā netiks veikta nekāda izslēgšanās laika maiņa (pogu nospiešana), tad 

iekārta atgriezīsies parastā darba kārtībā. 

• Ja taimera indikators patstāvīgi deg, tas nozīmē, ka ir sākusies izslēgšanas laika 

atskaite. 

Iekārtas izslēgšana 

• Jānospiež un jātur nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas poga 3 sekundes līdz iekārta 

izslēdzas. Pie izslēgta stāvokļa izdzisīs displejs, bet strāvas indikators turpinās degt. 



SVARĪGI! 

Uzstādītai iekārtas temperatūrai un faktiskās telpas temperatūrai var būt no 0.1 - 3°C atšķirība. 

Tas ir atkarīgs no telpas izmēriem un siltumizolācijas. Ieteicams pie slikti nosiltinātām telpām 

vai lielām telpām uzstādīt iekārtas temperatūru par 2-3 °C augstāku nekā vēlamo 

temperatūru. 

Pārkaršanas funkcija: 

Iekārtai ir uzstādīta automātiskā izslēgšanās, kas iedarbosies pie sasniegtās temperatūras un 

ieslēgsies, kad nepieciešams būs piesildīt telpu. Sildītājs arī pats izslēgsies pie pārkaršanas 

gadījumiem. 

Funkcija “AUTO RESTART” 

• Pie īsa elektrības padeves pārrāvuma, iekārta pati atjaunos savu darbību un saglabās 

pēdējos uzstādītos lielumus gan temperatūrai, gan taimerim. 

Funkcija “Aizsardzība no bērniem” 

• Kad iekārta darbojas, nospiediet un turiet aptuveni 3 sekundes pogas “˄” un  ‘’˅’’, lai 

iedarbinātu aizsardzību pret nejaušām pogu nospiešanām. Lai atslēgtu funkciju 

nospiediet un turiet atkārtoti pogas “˄” un  ‘’˅’’ 3 sekundes. 

Iekārtas uzstādīšana: 

• Iekārtu ieteicams uzstādīt tā, lai tiktu sasniegta maksimālā siltuma atdeve. Konvektoru 

ieteicams uzstādīt kā parādīts attēlā. Iekārtu nedrīkst uzstādīt vietās, kur iespējama 

jeb kāda saskare ar ūdeni. Ja iekārta ir apsegta ar kaut ko, iespējama iekārtas 

pārkaršana. Kategoriski aizliegts jebkādā veidā aizvērt izejošās vai ieejošās atveres. 

Neuzstādīt iekārtu aiz aizkariem, durvīm, aiz sienas caurumiem vai ventilācijas 

caurumiem. Ievērot minimālos attālumus, kā norādīts zīmējumā. 

 

Uzstādīšana uz sienas: 

• Atvienot sienas stiprinājumus no konvektora šādi: 

o Atskrūvējiet augšējās 2 skrūves uz stiprinājuma 

o Nospiediet aizbīdņus un pavelciet stiprinājumu uz sevi, nospiežot paralēli 2 

apakšējos aizbīdņus. 

100mm 

100mm 

 

100mm 

 

100mm 

 

 

 



 
• Izmantojies stiprinājumu, lai atzīmētu skrūvju vietas, pieliekot to pie sienas 

• Pārbaudīt horizontālo stiprinājuma stāvokli un tad izurbt atveres sienā 

• Nostiprināt stiprinājumu pie sienas 

• Nostiprināt iekārtu uz stiprinājuma šādi: 

o Nostipriniet vispirms konvektora apakšējo daļu 

o Nostipriniet augšējo konvektora daļu, izmantojot stiprinājuma aizbāžņus. 

o Aizskrūvējiet fiksējošās iekārtas stiprinājuma skrūves 

 

 

SVARĪGI! 

• Kad iekārta strādā, nedrīkst nekādi aizsegt. Tas var radīt iekārtas pārkaršanu, iziešanu 

no ierindas, vai bojājumus jūsu pašu īpašumam. (UZMANĪBU! Jebkāda šī punkta 

neievērošana, tiek uzskatīts kā negarantijas gadījums) 

• Jebkurai elektroiekārtai nepieciešama uzmanība un klātbūtne. Īpaša uzmanība 

jāpievērš, ja telpā ir bērni. Uzmanīgi sekojiet lai bērni nepieskartos iekārtai. 

• Pārliecinieties, ka iekārta pēc izslēgšanas ir atdzisusi pirms tā tiek demontēta. 

• Iekārtai jābūt lielā attālumā no viegli uzliesmojošām vielām vai viegli deformējošiem 

no karstuma objektiem. 

• Neizmantot iekārtu ārpus telpām. 

• Normālas iekārtas darbībai nepieciešama pietiekoša elektriskā strāva. Elektriskai 

strāvai ir jāatbilst iekārtas tehniskajām prasībām. 

• Nekad neizjauciet iekārtu patstāvīgi. Ja garantijas gadījuma laikā, tiek diagnosticēts, 

ka iekārta ir izjaukta – garantija zaudē spēku. 

• Atvienojiet no elektrības iekārtu, kad jūs to nelietojiet un pirms tā, lai to notīrītu. 

 

Apkope: 

• Konvektoram nav nepieciešama speciāla apkope. 

• Pirms iekārtas tīrīšanas nepieciešams atvienot konvektoru no elektrības. 

• Korpusu ieteicams ik pa laikam notīrīt ar mīkstu lupatiņu vai mitru sūkli. Nekādā 

gadījuma neizmantot abrazīvus, putojošus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. 



• Ieteicams arī notīrīt konvektora mugurējo sienu. Lai noņemtu konvektoru no 

stiprinājumiem nepieciešams: 

o atskrūvējiet augšējās 2 skrūves uz stiprinājuma 

o Nospiediet aizbīdņus un pavelciet stiprinājumu uz sevi, paralēli nospiežot 2 

apakšējos aizbīdņus. 

o Notīriet un tad uzstādiet atpakaļ iekārtu. 

Rekomendējamā iekārtas temperatūra un gaisa mitrums: 

a) Pie konvektora darbības: no -25°C līdz +30°C, mitrums – 40-90% 

b) Pie konvektora glabāšanas: no -20°C līdz +80°C, mitrums – 40-90% 

 

Iespējamās kļūdas un risinājumi: 

Problēma Iespējamā vaina Risinājumi 

Iekārta nesilda 1)Iekārtai nav elektrības 
padeves 
2)Konvektors atrodas gaidīšanas 
režīmā 
3)Faktiskā istabas temperatūra 
sakrīt vai ir lielāka par uzstādīto 
temperatūru uz iekārtas. 

1) Pārbaudiet vai iekārta ir 
pieslēgta elektrībai, kā arī vai 
elektrības padeve jebkādi nav 
bloķēta. 
2)Ieslēdziet konvektoru 
3)Palieliniet iekārtas uzstādīto 
temperatūru. 

Deguma smaka pie 
pirmreizējas 
ieslēgšanas 

Iekārtai nav nekādu bojājumu Smakas izzūd pēc pāris minūtēm 
pēc konvektora ieslēgšanas. 

 

Tehniskie dati: 

Modelis Nominālā 
jauda, W 

Nepieciešamā 
elektrība 

Gabarīti 
(GxPxA), mm 

Svars, 
kg 

Ūdens 
aizsardzības 
klase 

Elektriskās 
strāvas 
stiprums, A 

ECH/AG- 
1500 PE 

1500/750 ~220-
240V/50 Hz 

1350x220x98 5,4 IP24 6,52 

ECH/AG- 
1000 PE 

1000/500 ~220-
240V/50 Hz 

1050x220x98 4,2 IP24 4,35 

ECH/AG- 
500 PE 

500/250 ~220-
240V/50 Hz 

650x220x98 2,8 IP24 2,17 

 

Komplektācija: 

• Iekārta (konvektors) 

• Sienas stiprinājums 

• Stiprinājuma skrūves 

• Instrukcija 

 

 



SVARĪGI! 

Iekārtas komplektācijā atrodas uz iekārtas priekšējās sienas uzlīme, ko nepieciešams pirms 

iekārtas lietošanas noņemt.  

 


