1

C

B

F

E
F
A
H

2

min 650 mm

3
205

G
90°

600 / 900

335

4

5
a

M

o 150

K

b

C

B

0

6

7
L

1

1L

2

2L

3
3L

8
270
250

max 1050
150
min 580

349
95

600 / 900

420

UDHËZUES PËRDORIMI DHE I MIRËMBAJTJES
I nderuar klient,
Keni blerë produkt nga linja jonë e thithësve të tymit.
Dëshirojmë, që produkti jonë t’Ju shërbejë mirë dhe
gjatë. Ju rekomandojmë ta studioni udhëzuesin dhe
ta përdorni produktin konform tij.

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME DHE
REKOMANDIME
 Thithësi nuk duhet të lidhet me oxhakun, që nxjerr
gaze nga burime energjetike të tjera ndryshe nga
ato elektrike.
 Pajisja mund të përdoret ose në llojin thithës
(thithja e avujve në kanalin thithës) ose pas
blerjes së filtrit të qymyrit dhe kompletit të
ricirkulimit sipas modelit ricirkulues (ricirkulimi
nëpërmje filtrit të karbonit).
 Nëse është njëkohësisht në punë me thithësin
(në llojin thithës) në dhomë një pajisje e modelit
B- burimi me nxehtësi (p.sh. gazi, vaji, nafte,
lëndë djegëse e ngurtë), që merr ajrin e përdorur
nga dhoma, duhet të llogaritet, që këto pajisje
gjatë djegjes formojnë nënpresion të caktuar.
Prandaj duhet të sigurohet sjellje e mjaftueshme
e ajrit nga mjedisi i jashtëm.
 Mos manipuloni me zjarrin e hapur poshtë
thithësit (p.sh. gjatë gatimit me flakë)!
 Duhen pastruar rregullisht sasitë e mëdha të
yndyrës të depozituara në filtrin kundra yndyrës,
që krijohen gjatë fërgimit.
 Ndërrimi i filtrave duhet bërë konform udhëzimit të
dhënë.
 Pajisja është caktuar që të përdoret nga persona
të rritur.
 Pajisja përdoret për pastrim të zakonshëm në
shtëpi.
 Pajisja nuk mund të përdoret nga persona
(përfshi fëmijët), që kanë paaftësi fizike, ndjesore
ose mendore ose përvojë të pamjaftueshme,
kështu njohuritë nuk bëjnë të mundur përdorimin
e mjetit me siguri, deri sa nuk do të ketë
mbikqyrje ose nuk janë instruktuar për përdorimin
e mjetit. Fëmijët duhet të mbikqyren, që të mos
lozin me pajisjen.
 Gjatë përdorimit të pajisjeve që përdoren për
zierje, pjesë që preken mund të bëhen të nxehta.
 Thithësi është i tipit Y. Nëse kordoni i energjisë
është i dëmtuar, duhet të zëvëndësohet nga
prodhuesi, nga tekniku i tij i mirëmbajtjes ose
persona të tjerë të kualifikuar, që të parandalohet
krijimi i situatave të rezikshme.
 Prodhuesi nuk përgjigjet për dëmet e shkaktuara
nga instalimi i gabuar ose nga përdorimi
gabimisht i thithësit.

KUJDES
 Para montimit të thithësit në mur, fusni spinën në
prizë dhe kontrolloni nëse punon motori, ndriçimi
dhe shkallët e fuqisë.
 Kontrolloni nëse motori nuk ka shumë zhurmë,
nëse punon siç duhet dhe nuk bën zhurmë jo të
rregullt.
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 Mos e hiqni folien mbrojtëse nga thithësi dhe
oxhaku.
 Kontrolloni dëmtimin vizual të sipërfaqes (gërricje,
shtypje) dhe nëse nuk është e dëmtuar kutija.
NË RAST SE GJENI DËMTIME, MOS E MONTONI
THITHËSIN DHE BËNI REKLAMIMIN TEK
SHITËSI !!!
 Gjatë montimit të thithësit gjithmonë ruajeni folien
mbrojtëse. Vetëm pas montimit të thithësit dhe
lartësisë së duhur të oxhakut, hiqeni folien nga
thithësi.
 Nëse do të lëvizni me oxhakun pa folien
mbrojtëse, ai do të gërricet.

Duke ju përmbajtur këtyre rregullave, Ju i
largoheni reklamimit të panevojshëm.
PËRSHKRIMI –(FIG.1)
A - Thithësi
B - Pjesa e poshtme e oxhakut dekorativ
C - Pjesa e sipërme e oxhakut dekorativ
D - Dera e ngritjes
E - Filtri i karbonit (vetëm për recirkulim)
F - Filtri kundra yndyrnave
H - Kaloni

INSTALIMI ELEKTRIK
 Para instalimit të mjetit duhet të jeni i sigurtë, që
tensioni në rrjetin tuaj elektrik përputhet me të
dhënat në shënimet mbi prodhimin brënda në
pajisje.
 Pajisja shoqërohet me kabllin ushqyes, që
mbaron me spinën e klasit të I të mbrojtur nga
aksidentet e rrymës elektrike.
 Pajisjen lidheni me prizën, që përputhet me
normat kombëtare në fuqi.

INSTALIMI
Largësia midis thithësit dhe pllakës vluese nuk duhet
të jetë më pak se 650mm mbi pllakën vluese të gazit
(fig. 2)

VINI RE!
 Vidat dhe mbështetëset shoqëruese janë caktuar
për instalimin e thithësit në mur me tulla betoni
ose të plota. Për material tjetër të murit duhen tip
dhe madhësi tjetër.
 Instalimin e thithësit lejani specialistit.
 Para instalimit largoni foljen mbrojtëse nga
thithësi dhe filtri kundra yndyrës.
Foljen mbrojtëse hiqeni nga pjesët e oxhakut
dekorativ para instalimit të tij përfundimtar!

MONTIMI I THITHËSIT





Shpaketoj aparatin nga paketimit
Shpuar vrima për fasteners sipas vizatim 3
Tap fasteners për gropat e shpuara.
Fix pajisjen me vida të ofruara throu vrima "G"

VINI RE!
Është e domosdoshme që të sigurohet pozicioni
horizontal i thithësit.
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VERSIONI THITHËS

VENDOSJA NIVELIN E PUSHTETIT

 Gjatë përdormit të versionit thithës, fig. 4, tymrat
derdhen në vrimën tërheqëse të tubit tërheqës,
që është i montuar me një flanxhe në thithës.
Është e nevojshme të bleni tubin thithës dhe
lidhësen.
 Thithja kryhet me anë të dalësit të sipërm të
thithësit, të cilin e lidhim me tubin e gomës nga
njëra anë dhe anën tjetër të tubit e lidhim me
vrimën thithëse. Diametri i tubit të gomës thithës
duhet të jetë i njejtë me diametrin e lidhësitØ150mm ose me zvoglim Ø120mm (kur përdoret
tubi i gomës Ø120mm bëhet ulja e rendimentit
thithës dhe rritja e zhurmës).

 Fuqia niveli 1, 2, 3 vendos duke rrotulluar çelës
kontrollit.
 Nëse çelës kontrolli është vendosur në ventilim
1L, 2L, 3L dhe të lehta është mundësuar së
bashku.

MONTIMI I VERSIONIT THITHËS
OXHAKUT DEKORATIV (FIG. 5)

DHE

 Tek thithësi i varur me ndihmën e tubit të gomës
lidhës instalojmë njërën anë të tubit të gomës
thithës, anën tjetër e instalojmë tek vrima
thithëse.
 Të dyja pjesët (e sipërmja C dhe e poshtmja B) e
oxhakut dekorativ të futura njera tek tjetra,
vendosini tek thithësi i varur.
 Pjesën e sipërme C vendoseni në lartësinë e
duhur, shënoni pozicionin e sipërm dhe shënoni
vrimat kapëse të konzolës (K).
 Lëvizeni oxhakun dekorativ dhe hapni vrimat e
shënuara për të futur vidat.
 Vidhosni konzolën (K) dhe mbulesën e oxhakut
dekorativ (M).
 Përforcojini përsëri të dyja pjesët e oxhakut
dekorativ dhe pjesën e sipërme të tij futeni dhe
fiksojeni me dy shtretër vidash tek konzola.

E RËNDËSISHME
Foljen mbrojtëse të pjesëve të oxhakut hiqeni në
fund para instalimit përfundimtar të oxhakut
dekorativ !

E RËNDËSISHME:

HAPJA NË DRITAT
Drita është ON kur çelës i kontrollit është në "L"
pozicion

TURNING OFF KAPUÇ
Individualitet është ulje kur çelës kontrolli është në
pozitë "0"

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI
 Gjatë mirëmbajtjes dhe pastrimit hiqeni pajisjen
nga rrjeti elektri ose duke e hequr nga priza, ose
duke mbyllur siguresën e rrymës.
 Mirëmbajtja dhe pastrimi i regullt i pajisjes siguron
rendiment, siguri dhe kohëzgjatje të funksionimit
të pajisjes.
 Kujdes të veçantë kushtojini filtrave kundra
yndyrës dhe atyre të karbonit.
 Për pastrimin e thithësit mos përdorni mjete, që
përmbajnë lëndë agresive, sidomos klor dhe
tretës.

FILTRI METALIK KUNDRA YNDYRËS
 Filtri metalik kundra yndyrës (F) kap pjesëzat e
yndyrës.
 Filtri metalik duhet të pastrohet me dorë ose në
lavastovile në temperaturën 650 C, me ndihmën e
sapuneve të përshtatshme.
 Gjatë larjes në lavastovile, fltrat kundra yndyrës
ndërrojnë lehtë ngjyrën, por ky ndryshim nuk sjell
ndryshime në funksionimin e tyre.
 Lëjini filtrat të thahen siç duhet pas larjes dhe
pastaj vendosini mbrapsht tek thithësi.

Tek versioni tërheqës filtri i karbonit nuk duhet të
jetë instaluar tek thithësi.

FILTRI I KARBONIT

VERSIONI RIQARKULLUES

INSTALIMI I FILTRIT TË KARBONIT

 Për riqarkullim është e nevojshme, që për
thithësin të blehet kompleti për riqarkullim. Avujt
thithen nëpërmjet filtrit të karbonit (E (fig.1)).
Erërat largohen nëpërmjet tubit të gomës dhe
shpërndarësit dhe ato nëpërmjet vrimave të
ajrimit në pjesën e sipërme të oxhakut dekorativ
lëshohen në dhomë.
 Ky version përdoret në rastet kur nuk ka oxhak
thithës.

VINI RE!
Për riqarkullimin thithësi duhet të pajiset me filtrin e
karbonit.
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 Filtri i karbonit (E) thith erërat e kuzhinës.
 Filtri i karbonit nuk duhet të lahet asnjë herë!

 Shikoni fig. 1

SHËNIM!
Yndyra e kapur në filtër jo vetëm që ndikon në
fuqinë e thithësit, por në raste të mirëmbajtjes jo siç
duhet, mund të shkaktojë djegjen e pajisjes. Prandaj
rekomandojmë që të veproni konform udhëzimeve
për pastrimin dhe ndërrimin e filtrave.

LIKUIDIMI I FILTRAVE TË KARBONIT PAS
MBARIMIT TË JETËGJATËSISË
 Filtrat e përdorur mund të likuidohen duke i
hedhur tek plehrat e përgjithëshme.
 Likuidimi duhet të bëhet në përputhje me normat
dhe udhëzimet qytetare.
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NDRIÇIMI
Thithësi është i pajisur me ndriçim me llampa
halogjene 2 X 20 W (typ 12V/20W - G4).

LIKUIDIMI I PAJISJES PAS MBARIMIT TË
JETËGJATËSISË

NDËRRIMI I LLAMPAVE FIG. 7
 Hiqenii pajisjen nga rrjeti elektrik.
 Veglën e sheshtë (mund të jetë kacavidë e vogël
ose brisk, thikë) me kujdes futeni midis rrathëve
të ndriçimit halogjen. Me lëvizje të lehtë çlirojeni
rrethin e brëndshëm të mbuluar me xham
ndriçimi.
 Bëni ndërrimin e llampës halogjene.
 Rrethin e mbuluar me xham ndriçimi kthejeni në
vëndin fillestar.

KUJDES!
Mos e prek llampën halogjene me duar pa doreza

REKLAMIMI

PASTRIMI
 Pjesët e brëndshme dhe të jashtme të thithësit
pastrojini rregullisht me mjete të buta pastrimi.
 Asnjëherë mos përdorni për pastrim mjete të
ashpra.
 Sipërfaqet e xhamit të thithësit pastrojini me mjete
speciale për xham, pasqyra ose dritare.

MËNYRAT E PËRDORIMIT
ZHDUKJES SË PAKETIMIT

DHE

TË

Ngjitësja, letra mblështjellëse
-shitini tek qendrat e grumbullimit të lëndës së parë,
-hidhini tek kontejnerët e letrës,
-për përdorim tjetër,
Polistireni
-tek kontejnerët grumbulluese
Foliet paketuese dhe qeskat plastike
-tek kontenierët për lëndë plastike
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Kjo pajisje është rregjistruar në përputhje me
rekomandimet europiane 2012/19/EU për ruajtjen e
pajisjeve elektrike dhe elektronike (waste electrical
and electronic equipment – WEEE). Ky udhëzim
përcakton kornizën unifikuese të Bashkimit Europian
për marrjen mbrapsht dhe reciklimin e pajisjeve të
përdorura. Pajisja përmban materiale të vlefshme, të
cilat pas mbarimit të jetëgjatësisë së pajisjes mund
të përdoren përsëri – pajisja le të shitet tek qëndrat e
grumbullimit të lëndëve të para.

Nëse gjatë kohës së garancisë në pajisje shfaqet
ndonjë difekt, mos e riparoni vetë. Bëni reklamimin
në dyqanin ku e keni blerë ose në vendet e caktuara
të servisit, të cilat shënohen në fletën e garancisë.
Në rast reklamimi veproni konform kushteve të
përcaktuara në GARANCI.

SHËNIM
Prodhuesi rezervon të drejtën e ndryshimeve të
vogla, që rjedhojnë nga ndryshimet e rinovimit ose
teknologjike të produktit.
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TË DHËNAT BAZË TEKNIKE
Tipi
Sasia e motorëve
Kapaciteti maksimal i
motorit
Ndriçimi- halogen
Sasia e përgjithëshme e
harxhimit
Tensioni elektrik
Shkalla e mbrojtjes
kundra zënjës së
rrymës elektrike
Përmasat (mm)
gj x th x l
Niveli i zhurmës
Ngjyra – lloji
Filtri kundra yndyrës
Kontrollimi
Numëri I shkallëve të
fuqisë
Thithja
Thithje me zvogëlim
Thithja

TË DHËNAT BAZË TEKNIKE
DT6SY2B
DT6SY2W
1
200 W
2 x 20 W
240 W
230 V ~
I.

600 x 420 x 352
66 dBA
nuk ndryshket-xham
2 copë metalike
KALONI
3
150 mm
120 mm
- sipërme
- riqarkullim

PJESËT SHTESË TË THITHËSIT
Shtretër vidash për montim të thithësit në mur dhe
vida për instalimin e oxhakut dekorativ
Vida 5 x 50 mm (4 copë)
Vida 3,9 x 8 mm (2 copë)
Shtretër vidash L 8 (4 copë)
Mbulesa e sipërme e oxhakut dekorativ për riciklim
Konzola për instalimin e oxhakut dekorativ
Oxhaku dekorativ
Valva kthyese – pjesë e motorit të ventilatorit
Reduktimi 

Tipi
Sasia e motorëve
Kapaciteti maksimal i
motorit
Ndriçimi- halogen
Sasia e përgjithëshme e
harxhimit
Tensioni elektrik
Shkalla e mbrojtjes
kundra zënjës së
rrymës elektrike
Përmasat (mm)
gj x th x l
Niveli i zhurmës
Ngjyra – lloji
Filtri kundra yndyrës
Kontrollimi
Numëri I shkallëve të
fuqisë
Thithja
Thithje me zvogëlim
Thithja

DT9SY2B
DT9SY2W
1
200 W
2 x 20 W
240 W
230 V ~
I.
900 x 420 x 352
66 dBA
nuk ndryshket-xham
3 copë metalike
KALONI
3
150 mm
120 mm
- sipërme
- riqarkullim

PJESË TË THITHËSIT QË POROSITEN
Filtri i karbonit – seri SAP 428642
Tubi i gomës thithëse
se 150 mm + lidhësja e kapjes
Komplet për riqarkullimin SAP 431926
Vlera e deklaruar e zhurmës së pajisjes është
66 dB(A), që përfaqëson nivelin A të fuqisë
akustike krahasuar me nivelin akustik referues
1pW.

343882sq
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