
 
 

HC-2930 

MANUAL DE UTILIZARE A ÎNCĂLZITORULUI ȘI AVERTIZARI DE SECURITATE 

 

1. Tensiunea de utilizare a încălzitorului este de 230 V (~). 

2. Folosiți încălzitorul într-o rețea cu siguranta de 16 A. 

3. Nu utilizați acest dispozitiv lângă baie, duș sau piscină. 

4. În aparat pot apărea mirosuri și fum de la prima utilizare. 

5. Compania noastră nu este responsabilă pentru daunele rezultate din utilizarea echipamentului 

fără împământare. 

6. Suprafețele metalice ale încălzitorului care sunt accesibile cu mâna pot fi fierbinți în timpul 

utilizării. 

7. Nu utilizați încălzitorul în apropierea unui mediu umed sau inflamabil. 

8. Nu transportați dispozitivul după utilizare, așteptați să se răcească. 

9. Porniți încălzitorul pe o suprafață plană, nu acoperiți niciodată partea de sus și de jos. 

10. Atunci când cablul de energie este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător, 

service autorizat al producătorului sau persoană calificată din punct de vedere al siguranței. 

11. Conectați încălzitorul la priza numai atunci când întrerupătorul este in pozitia  oprit. 

12. Nu utilizați vârful neutru al fitingului ca împământare. 

13. Nu așezați partea inferioară a incalzitorului pe podea atunci când dispozitivul este utilizat prins 

pe un perete, nu o porniți niciodată incalzitorul lângă perdele, masă sau oricare alte obiecte din 

incapere care pot fi afectate de căldură. 

14. Nu introduceți niciun obiect în dispozitiv. 

15. Dacă dispozitivul urmează să fie montat pe perete, priza trebuie să fie accesibilă, nu puneți 

dispozitivul chiar sub priză. 

16. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude. 

17. Persoanele (inclusiv copii și vârstnici) cu dizabilități fizice, senzoriale și mentale, sau lipsă de 

cunoștințe și experiență, nu trebuie să folosească dispozitivul fără observare sau specificarea 

instrucțiunilor de utilizare. 

18. Nu acoperiți partea din față și cea de sus a părților de încălzire ale dispozitivului. 

19. Persoanele responsabile/supraveghetorii trebuie să fie prezenți atunci când utilizați dispozitivul 

în zonele apropiate de copii. Persoanele cu handicap fizic și mintal sau lipsă de cunoștințe și 

experiență (inclusiv copii și vârstnici) nu trebuie să aibă voie să folosească dispozitivul fără persoane 

responsabile. Utilizarea acestui dispozitiv de către copii peste 8 ani, persoane cu handicap fizic și 

psihic sau lipsă de cunoștințe și experiența ar trebui permisă numai cu condiția să respecte sau să 

înțeleagă instrucțiunile date pentru utilizarea în siguranță a produsului și posibilele pericole. 



 
 
20. Nu utilizați încălzitorul împreună cu programatorul, temporizatorul sau alte dispozitive similare 

care pornesc automat încălzitorul. 

21. Copiilor cu vârsta sub 3 ani nu ar trebui să li se permită să se închidă dispozitivul fără observație 
continuă din partea unui adult. Copiii cu vârsta peste 3 ani și sub 8 ani pot porni și opri dispozitivul 
numai cu condiția să înțeleagă instrucțiunile date despre amplasare sau instalarea dispozitivului în 
poziţia normală de funcţionare şi numai în prezenţa unui adult, altfel pot aparea pericole de 
accidentare.  Copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și sub 8 ani nu pot conecta, pozitiona/aranja, curăța 
sau asigura întreținere utilizatorului dispozitivului. 
 

22. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozituvul. 
 

23. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină dispozitivul fără supravegherea unu adult. 

Căldura, ventilația și alte părți ale dispozitivului care pot cauza un  potențialului pericol nu trebuie 

acoperite. 

ATENȚIE: Unele părți ale produsului pot fi foarte fierbinti și pot provoca arsuri. Trebuie acordata o  

atentie sporita mai ales în mediul în care sunt prezenți copii,persoanele vulnerabile sau animale de 

companie. 

RECOMANDARE: În cazul în care întâmpinați o problemă cu acest dispozitiv, vă rugăm să 

contactați un service autorizat. Nu încercați să reparați singur dispozitivul. Compania noastră nu 

poate fi făcută responsabilă pentru defecțiunile rezultate din utilizarea de către persoane și 

organizații neautorizate, în aceste cazuri, garanția este considerată nulă. 

 

             

 

UTILIZAREA SI OPERAREA INCALZITORULUI 

Montați picioarele pe carcasa încălzitorului cu șuruburile prezentate în figură. 

• După ce ați așezat încălzitorul într-una dintre pozițiile prezentate în figură, conectați 

într-o priză cu împământare. 

• În aparat pot apărea mirosuri și fum de la prima utilizare. 

• Termostatul și comutatorul treptat au fost utilizate în încălzitor. 

• Puteți acționa încălzitorul la temperatura dorită și în poziția comutatorului. 

 



 
 
• Puteți selecta temperatura dorită cu ajutorul butonului de reglare al termostatului și puteți permite 

convectorului să funcționeze și să se oprească la temperatura dorita.. 

• Butonul termostatului trebuie să fie in pozitia ”pornit” pentru a putea utiliza dispozitivul. Chiar dacă 

butonul de comutare este pornit în timp ce termostatul este oprit, încălzitorul nu va funcționa. 

Întrerupătorul dispozitivului are urmatoarele functii: 

•Treapta 1- Funcționaza în modul de temperatură scăzută. 

• Treapta 2- Funcționaza în modul de temperatură ridicată. 

 

 

MONTAJ PE PERETE 

• Nu faceți asamblarea picioarelor atunci când doriți să asamblați pe perete convectorul. 

• Incalzitorul poate fi folosit prin agatare de perete. Încălzitorul trebuie amplasat în conformitate cu 

distanțele minime care trebuie urmate (Imagine). 

• Trebuie să utilizați cele 2 șuruburi și 2 dibluri furnizate împreună cu produsul pentru a agăța încălzitorul pe 

perete. Dati găurile pentru dibluri în perete la o distanta de 480 mm intre ele ca in imaginea de mai sus.. 

CURĂȚARE SI INTRETINERE 

• Înainte de a curăța încălzitorul, deconectați-l întotdeauna de la reteaua de curent electric și așteptați ca 

încălzitorul să se răcească. 

• Aveți grijă să curățați încălzitorul cu o cârpă umedă. 

• Nu utilizați substanțe chimice la curățarea încălzitorului. 

• Nu utilizați produse de curățare uscate și pulbere pentru a vă curăța dispozitivul. 

• Nu curățați niciodată încălzitorul cu apă pe el si asigurați-vă că încălzitorul este uscat înainte de a-l folosi. 



 
 

PROTECȚIA MEDIULUI – DIRECTIVA 2002/96/CE                       

    

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice se face în conformitate cu regulile specifice 
producătorului și utilizatorului pentru a proteja mediul și sănătatea umană. Astfel, produsul nu poate 
fi aruncat în deșeurile municipale, așa cum este indicat de simbolul de pe etichetă sau ambalaj. 
Utilizatorul poate duce acest dispozitiv la un punct special de colectare al municipalității ce poate 
asigura reutilizarea, reciclarea sau utilizarea într-un produs diferit în conformitate cu directiva. 

 
 

 
 


