


1. Опис
Шановні покупці! 
Щиро дякуємо Вам за вибір килима інфрачервоного обігріву «Солрей».
Килими «Солрей» використовуються для локального обігріву ніг, локального або допоміж-

ного обігріву дитячих кімнат, кухонь, балконів, дач, для просушування взуття, для створення 
затишку для домашніх тварин, для обігріву інкубаторів. Принцип роботи килима базується на 
довгохвильовому інфрачервоному випромінюванні, яке благотворно діє на здоров’я людини, 
тому що відповідає випромінюванню самого людського тіла.

Має наступні переваги:
• рівномірно і швидко прогрівається;
• простий в експлуатації і догляді;
• надійний і довговічний;
• відзначається дуже низьким енергоспоживанням та високим КПД.
КОНСТРУКЦІЯ:
Килим «Солрей» складається з нагрівального елемента, який розміщений між двома шара-

ми килимового матеріалу (ковролін на повстяній основі, товщина 5 мм). В якості нагрівального 
елемента в килимі  інфрачервоного обігріву використовується інфрачервона нагрівальна плівка 
Heat Plus, яка рівномірно розподіляє тепло по всій площі, не допускаючи перегріву килима і ро-
блячи його абсолютно безпечним для людей і тварин.

2. Характеристики
Килими «Солрей» випускаються в різноманітних розмірах:

Назва
моделі

Розмір,
довжина, мм

Розмір,
ширина, мм

Потужність,
Вт

Сила
струму, А

Площа
випромінювання, м2

UNI

**5323 230

530

22 0,1 0,12
**5343 430 44 0,2 0,23
**5363 630 66 0,3 0,33
**5383 830 88 0,4 0,44

**53103 1030 110 0,5 0,55
**53123 1230 132 0,6 0,65
**53143 1430 154 0,7 0,76
**53163 1630 176 0,8 0,86
**53183 1830 198 0,9 0,97
**53203 2030 220 1 1,07

KIDS

**10383 830

1030

176 0,8 0,85
**103103 1030 220 1 1,06
**103123 1230 264 1,2 1,27
**103143 1430 308 1,4 1,47
**103163 1630 352 1,6 1,68
**103183 1830 396 1,8 1,88
**103203 2030 440 2 2,09
**103223 2230 484 2,2 2,29
**103243 2430 528 2,4 2,50
**103263 2630 572 2,6 2,70
**103283 2830 616 2,8 2,91
**103303 3030 660 3 3,12

Примітка: ** Колір:
UNI CS - Синій; СВ - Коричневий; CG - Сірий.  KIDS MG - Мегаполіс; PD - Панда.
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
• товщина килима - < 10 мм;
• напруга електромережі - 220 В;
• частота електричного струму-50 Гц;
• робоча температура - 50 °С;
• номінальний режим роботи - тривалий під наглядом;
• сертифікація - Україна.
3. Комплектність

1. Килим із шнуром живлення-1 шт.
2. Паспорт-1 шт
4. Маркування, транспортування, зберігання

1. Маркується килим на текстильній етикетці
2. Упакований зігрівальний килим транспортують усіма видами транспорту в чистих, сухих, 

критих транспортних засобах.
3. Зберігання килима має здійснюватися в сухому провітрюваному приміщенні.
5. Вимоги до техніки безпеки

1. Килим призначений для використання на підлозі та інших поверхнях всередині приміщень.
2. Слід використовувати виріб на таких покриттях підлоги як: керамічна або кам’яна плитка, ламінат, ліно-

леум, паркет.
3. Завжди відключайте килим від джерела живлення, якщо тривалий час не плануєте ним користуватися.
4. Догляд за виробом слід проводити тільки при відключенні килима від джерела живлення.
5. Не допускайте утворення складок або перегинання килима (див. малюнки нижче). Вся площа килима 

повинна постійно контактувати з підлогою.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ:
- використовувати килим у вологих приміщеннях;
- використовувати килим одночасно з працюючою теплою підлогою або розміщувати його 

поруч з іншими побутовими приладами опалення;
- використовувати килим у безпосередній близькості до легкозаймистих матеріалів та рідин;
- підключати килим до несправної електромережі;
- накривати килим матеріалами, що мають теплоізоляційні якості (одяг, ковдра, подушки);
- уникати механічних ушкоджень килима та електричного шнура;
- встановлювати на килим меблі, в тому числі ніжки або коліщата столів та стільців;
- розбирати килим, самостійно ремонтувати або вносити зміни в його конструкцію.
УВАГА! Килим є електричним приладом, при користуванні яким необхідно суворо дотримува-

тися правил електробезпеки .
При попаданні на килим води або іншої рідини забороняється його експлуатація до повного 

висихання.



8. Адреса виробника
______________________________________________________________

9. Гарантійний талон
    
Килим інфрачервоного обігріву, модель_____________________№ _____
Дата постачання в торгову мережу ___________________20_____р
Дата продажу ___________________20_____р

Торгова організація_____________________________                                 МП

6. Підготовка та порядок роботи
1. Звільніть килим від упаковки.
2. Розгорніть килим.
3. Покладіть килим на підлогу і ретельно розрівняйте його руками, щоб уникнути утворення скла-

док і загинання.
4. Увімкніть вилку проводу живлення в електричну розетку (220 В) - килим введений в експлуатацію. 

Килим буде нагріватись до температури 50⁰С. Вимикається килим шляхом відключення від розетки.
7. Гарантія

Протягом гарантійного терміну покупець має право на ремонт або заміну виробу при виявленні 
несправності, що сталася з вини виробника і при дотриманні умов зберігання, транспортування та 
експлуатації, зазначених у цій інструкції, відповідно до закону України про захист прав споживачів.

ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ З ДАТИ ПРОДАЖУ.

Гарантія на товар не розповсюджується:
• при недотриманні правил експлуатації;
• при недотриманні правил зберігання і транспортування;
• при підключенні до електромережі з неприпустимими параметрами;
• при використанні виробу не за призначенням або у виробничих цілях;
• при неправильному догляді;
• з інших причин, відповідно до чинного законодавства України про права споживачів, в 

тому числі викликаних дією непереборної сили або третіх осіб.

Збережіть цю інструкцію після введення виробу в експлуатацію для пред’явлення в разі гарантійно-
го обслуговування. Виробник не несе відповідальності за шкоду життю, здоров’ю або майну спожива-
ча, викликану недотриманням правил експлуатації виробу.

Термін служби килима - 15 років.
Виробник гарантує відповідність якості килима інфрачервоного обігріву вимогам ТУ.У27.5-

35523963-002:2017 при дотриманні споживачем вимог експлуатації, викладених у даному паспорті.


