
 
 

Manual de utilizare si instructiuni privi siguranta 
Convector Kumtel HC-2947 

 
 
 
Vă rugăm să citiți acest manual inainte de utilizarea dispozitivului! 
 
Dragă client, 
Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. 
Produsul dvs. care a fost fabricat în instalații moderne și trecut printr-un proces riguros de 
control al calității, pentru a vă oferi cea mai bună experienta in utilizare.  
Va rugam citiți cu atenție acest manual întreg înainte de a utiliza produsul și păstrați-l ca ghid de 
referință. Manualul de utilizare vă ajută să utilizați produsul rapid și în siguranță. 
 
 
• Citiți manualul de utilizare înainte de a instala și utiliza produsul. 
· Urmați în special informațiile referitoare la siguranță. Păstrați manualul de utilizare într-un loc 
ușor accesibil, deoarece este posibil să aveți nevoie de el mai târziu. 
• Citiți și celelalte documente furnizate împreună cu produsul. 
• Vă rugăm să rețineți că acest manual de utilizare poate fi valabil și pentru alte modele. 
• Vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru a utiliza dispozitivul în mod eficient în ceea ce 
privește consumul de energie. 
• Dispozitivul dumneavoastră este pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru uz comercial. 
• Compania noastră nu este responsabilă pentru nicio vătămare sau daune cauzate de 
nerespectarea 
instrucțiuni din prezentul manualul de utilizare. 
ATENTIE! Pentru a evita provocarea de incendii, șoc electric și vătămări, citiți cu atenție 
măsurile de siguranță și urmați avertismentele. 
 
AVERTIZARE! Nu utilizați produsul  dacă părțile sale sunt rupte sau deteriorate! Consultați cel 
mai recent vânzător autorizat. Nu avem servicii gratuite de întreținere și instalare. Clientul este 
responsabil pentru instalare. 
 
NOTĂ: Valorile indicate în marcajele de pe produs sau în alte documente tipărite furnizate 
împreună cu produsele sunt valorile obţinute în mediul de laborator cu respectarea standardelor 
relevante. Aceste valori se pot modifica în funcție de utilizarea și condițiile ambientale ale 
produsului. 
 
 
Acest produs a fost produs în facilități moderne - respectă mediul înconjurător fără a dăuna 
naturii.  
 
 
ATENȚIE: Acest produs a fost produs în conformitate cu reglementările de siguranță. Utilizarea 
neconformă poate dăuna persoanei, dispozitivului sau mediului. 
 
Avertismente de siguranță: 
1. Citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru a-l consulta pe 
viitor. Dacă oferiți produsul unei alte persoane, oferiți-l împreună cu acest manual. 



 
 
2. Nu aruncați ambalajul produsului fără să utilizați produsul sau să vă asigurați că acesta 
funcționează corect 
3. Nu utilizați DISPOZITIVUL dacă produsul sau accesoriile acestuia sunt absente, rupte sau 
deterioratE. 
4. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele specificate în acest manual. (Nu îl folosiți 
pentru a vă usca hainele sau pentru a menține animalele sau plantele calde.) 
5. În timp ce nu utilizați dispozitivul, rotiți butonul de funcție in pozitia „oprit” și deconectați 
dispozitivul de la reteaua electrica. Nu trageți de cablul de alimentare în timp ce il deconectați.  
6. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce funcționează. 
7. Nu interferați cu produsul când cablul de alimentare este deteriorat și sunați la service 
autorizat. 
8. Nu utilizați încălzitorul dumneavoastră dacă este deteriorat din cauza transportului, livrării sau 
depozitării. Într-un astfel de caz, apelați la un serviciu autorizat. 
9. Încălzitorul nu poate fi utilizat cu un programator, temporizator  sau orice alt dispozitiv care 
rulează automat. 
10. Apărătoarea de incendiu a acestui încălzitor este menită să împiedice accesul direct la 
elementele de încălzire și trebuie să fie la locul său în timp ce încălzitorul este în funcțiune. 
11. Nu acoperiți dispozitivul și nu îl utilizați pentru a usca orice obiect. 
12. Dispozitivul dvs. nu trebuie utilizat cu un alt dispozitiv conectat la același cablu de 
alimentare sau siguranță. 
13. Nu utilizați produsul în locuri precum băi, cabine de duș sau înot 
piscine. 
14. Cablul de alimentare nu trebuie plasat pe corpul fierbinte al dispozitivului sau aproape de 
acesta. Nu adăugați cablul de alimentare. În caz contrar, poate cauza defecțiuni, șoc electric 
sau incendiu. 
15. Dacă dispozitivul dumneavoastră nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, va fi mutat, 
curățat sau reglat, deconectați dispozitivul și asigurați-vă că este rece. 
16. Nu așezați încălzitorul chiar sub priză. 
17. Nu expuneți niciodată elementele de încălzire la apă. 
18. Dispozitivul trebuie deconectat în timpul instalării, întreținerii sau reparațiilor. 
19. În timp ce deconectați cablul de alimentare, nu trageți ștecherul din cablu și nu îl atingeți cu 
mâinile ude și aveți grijă să nu îl striviți sub obiecte grele. 
20. Opriți încălzitorul folosind butonul de funcție a elementului de încălzire și deconectați-l din 
priză. 
21. Păstrați dispozitivul într-o zonă uscată și închisă. 
22. Intreținerea periodică, curățarea și transportul dispozitivului dvs. Se va face conform 
instrucțiunilor din acest manual. 
23. Nu folosiți încălzitorul în timp ce dormiți sau daca sunteti departe de dispozitiv. 
24. Evitați utilizarea prelungitorului, poate provoca incendiu din cauza supraîncălzirii. Dacă 
trebuie să utilizați un cablu prelungitor, secțiunea cablului nu trebuie să fie mai mică de 2 
mm2 (14 AWG) 
25. Utilizați dispozitivul pe o suprafață plată și plană. Aparatul trebuie folosit numai pe picioare 
cu care acesta a venit in pachetul de vanzare. 
26. Nu mutați dispozitivul în timp ce este în uz. Nu atingeți dispozitivul imediat după 
oprire. 
27. În timpul primei utilizări a dispozitivului, poate apărea un ușor fum și miros, acest lucru este 
normal și va dispărea în timp. 
28. Degetele sau alte obiecte nu trebuie introduse în canalele de admisie și de evacuare a 
aerului. 
29. Acest încălzitor nu este potrivit pentru utilizare în sere și șantiere. 



 
 
30. Trebuie să existe o distanță minimă de 1 metru între dispozitiv și utilizator, sau materiale 
precum perdeaua, lemnul, cartonul, materialul etc., sau alte dispozitive. 
31. Nu utilizați dispozitivul la o distanță mai mica de 7,60 m față de substanțe inflamabile și 
materiale explozive(benzină, alcool etc.) și nu îl așezați în apropierea altor dispozitive in 
functiune. 
32. Cu excepția cazului în care se asigură supravegherea și gestionarea utilizării dispozitivului, 
acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale și 
mentale (inclusiv copii) sau de către cei cu lipsă cunoștințe. 
33. Copiii sub vârsta de 3 ani trebuie supravegheati si sub nicio forma nu trebuie lasati singuri in 
preajma dispozitivului. 
34. Copiii din această grupă de vârstă trebuie ținuți departe de procese precum conectarea 
dispozitivului, aranjarea, curățarea și întreținerea acestuia. 
35. Acest dispozitiv poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu lipsă de 
abilități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe numai dacă au fost 
supravegheați sau înțeleg instrucțiunile privind utilizarea în siguranță a acestuia și pericolele ice 
pot aparea. 
36. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate 
de copii nesupravegheați. 
37. Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii. Nu lasatii materialele de ambalare 
la îndemâna copiilor sau aruncați-le dar clasificându-le în conformitate cu instrucțiunile privind 
deșeurile. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere normale.  
AVERTISMENT: Nu acoperiți încălzitorul pentru a preveni supraîncălzirea. Nu închideți 
niciodată canalele de ventilație. 
AVERTISMENT: Nu acoperiți dispozitivul și nu îl utilizați pentru a usca orice obiecte. 
AVERTISMENT: Nu utilizați produsul în locuri precum băi, cabine de duș sau piscine. 
ATENTIE: Unele părți ale acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Dacă 
sunt copii, persoane cu dizabilități sau persoane cu potențial de a fi rănite din cauza 
dispozitivului, fiți atenți si nu le lasati nesupravegheate. 
 
Specificatii tehnice: 
 
Model: HC-2947 
Putere: 2500W 
Tensiune: ~230V 
Frecventa: 50-60Hz 
 
 
Acest produs a fost produs în conformitate cu regulile de siguranță și directivele în vigoare. 
NOTA: Valorile indicate în marcajele de pe produs sau tipărite in documentele furnizate 
împreună cu produsele sunt valorile obținute în mediul de laborator cu respectarea standardelor 
relevante. Aceste valori se pot modifica în funcție de utilizarea și condițiile ambientale ale 
produsului 
 
Instalare: 
Dispozitivul dvs. este complet gata de utilizare și nu necesită asamblare sau conexiuni electrice. 
ATENTIE: Înainte de a conecta la priză dispozitivul, asigurați-vă că butonul de pornit/orpit este  
în poziția OPRIT. 
 
 
 



 
 
 
INSTALARE PE PERETE 
 
• Dacă doriți să-l instalați pe perete, nu montați picioarele. 
• Încălzitorul dumneavoastră poate fi folosit atârnat pe perete si trebuie să fie amplasat 
orizontal, în funcție de distanța minimă care trebuie urmată (Figura 1) 
• Pentru a agăța încălzitorul de perete. trebuie să utilizați cele  2 șuruburi și 2 dibluri furnizate cu 
produsul. Dati găurile pentru șuruburi în perete cu o distanta de 480 mm intre ele 
· Agățați dispozitivul pe perete și fixați-l orizontal folosind orificiile de fixare (Figura 2). 
 

  
Figura 1 
 
 
 
 
 

Figura 2 
 
 
 
 
 
Operarea dispozitivului: 
 
Montați picioarele pe corpul încălzitorului dvs. cu șuruburile prezentate în Figura 2. 
• După ce ați plasat încălzitorul într-una dintre pozițiile prezentate în figură, conectați-l la o priză 
cu împământare. 



 
 
· Fumul și mirosul pot apărea din cauza primei utilizări a încălzitorului dumneavoastră. 
, Puteți opera încălzitorul în doua moduri:  1. Putere redusă sau  2. Putere mare. 
. Puteți opera încălzitorul la nivelul dorit de temperatură pe o sacara de la  1 la 9. 
 
 
Întreținere și curățare: 
 
·Înainte de a începe să curățați dispozitivul, opriți-l si deconectați cablul de alimentare pentru 
siguranță și așteptați ca dispozitivul să se răcească. 
.Suprafața exterioară a dispozitivului trebuie curățată cu o cârpă moale, din bumbac, ușor 
umedă sau cu o perie moale. 
·Nu folosiți niciodată materiale abrazivi sau solvenți pentru a curăța încălzitorul. 
·Nu curățați produsul cu substanțe precum benzină, diluanți etc. care vor coroda sau deteriora 
suprafata produsului. aceste substanțe pot deteriora piesele din plastic. 
• Nu curățați dispozitivul folosind aparate de curățat cu abur. 
· Nu expuneți dispozitivul la apă si umezeala. 
·Nu scufundați niciodată produsul în niciun lichid pentru curățare. 
 
Depanare: 
 

Problema Cauza Solutionare 

Dispozitivul nu funcționează 

Este posibil ca dispozitivul să nu fie conectat  Introduceți ștecherul în priză  

Dispozitivul nu este pornit  Porniți dispozitivul  

Nu există curent în priză  Încercați o altă priză 

Cablul poate fi deteriorat Apelați la un reparator autorizat 

Aparatul este foarte fierbinte 
Este posibil ca dispozitivul să fi fost 
operat prea mult timp 

Lăsați dispozitivul să se răcească 

Dispozitivul se oprește in 
timp ce acesta functioneaza. 

Sistemul de siguranță de pe dispozitivul 
automat este activat. 

Lăsați dispozitivul să se răcească, 
dacă problema continuă, apelați 
service-ul autorizat. 

 
Depozitare: 
Când depozitați dispozitivul, puteți înfășura cablul de alimentare și îl puteți plasa în suportul din 
spatele dispozitivului. 
Înainte de a înfășura cablul de alimentare, trebuie neapărat să așteptați ca dispozitivul să se 
răcească. Când nu îl utilizați, păstrați dispozitivul într-un loc uscat. 
 
Livrare și transport: 
Aparatul trebuie transportat în ambalajul original sau într-un ambalaj bun și moale 
pentru a preveni deteriorarea dispozitivului. Urmați semnele de pe ambalaj. 
 
Reciclare: Potrivit pentru reglementarea EEE. 
Acest dispozitiv nu trebuie aruncat deoarece constă din părți reciclabile în conformitate cu 
directivele DEEE in vigoare. Vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de colectare pentru 
a recicla acest dispozitiv. Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor sau aruncați-le 
clasificându-le în conformitate cu instrucțiunile privind reciclarea deșeurile. Nu aruncați 
dispozitivul și ambalajul acestuia împreună cu deșeurile menajere normale. 


