Lista componentelor
Nr.

Componente

1

Cutie control

8

Cilindru inferior

2

Surub M6*12

9

Capac baza

3

Cilindru drept

10

Baza

4

Brida externa

11

Saiba

5

Cilindru superior

12

Surub tip L

6

Surub M6*12

13

Clema cablu

7

Cilindru median

Manual Instructiuni
AH20ASR
Precautii in utilizare
1.

Copiiilor cu varste intre 3 si 8 ani li se permite sa porneasca si/sau sa opreasca aparatul sub
supraveghere numai daca aparatul a fost pozitionat si instalat in modul de functionare normal si daca au
primit instructiuni in ceea ce priveste utilizarea in siguranta a aparatului si eventualele pericole.
Li se interzice copiiilor cu varste intre 3 si 8 ani punerea in functiune, reglarea si curatarea aparatului, cat
si desfasurarea operatiunilor de mentenanta
ATENTIE!

2.
3.

Anumite parti componente ale acestui produs pot avea temperature mari si pot cauza arsuri. Trebuie
acordata atentie sporita in prezenta copiilor si a persoanelor vulnerabile
Radiatorul nu va fi amplasat imediat sub priza
Nu utilizati acest radiator cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt aparat

4.
5.

care sa porneasca aparatul in mod automat-exista riscul de a se produce incendii daca radiatorul este
acoperit sau pozitionat incorect
Nu utilizati acest radiator in vecinatatea cazii de baie, a dusului sau a piscinei
Nu pozitionati acest aparat in apropierea draperiilor si/sau a altor obiecte inflamabile. In caz contrar, exista

6.
7.
8.

pericol de ardere
Nu acoperiti aparatul in timpul functionarii si imediat dupa ce a fost oprit
Nu folositi cablul de alimentare pentru a infasura aparatul
Nu folositi acest aparat in locuri cu substante caustice si/sau cu compusi organici volatili in aer e.g. praf,

9.
10.

abur, gaz, etc
Nu folositi acest aparat pentru a usca haine si prosoape
Nu folositi acest aparat ca sursa de caldura in sauna

11.
12.
13.
14.

Nu
Nu
Nu
Nu

15.
16.
17.

Acest aparat trebuie sa fie pozitionat la o distanta de cel putin 150cm fata de perete
Acest aparat trebuie sa fie pozitionat in siguranta pe o suprafata orizontala plata
Acest aparat atinge timperaturi ridicate in timpul functionarii. Isi mentine temperatura ridicata o perioada
scurta dupa oprire. Se pot produce accidente daca aparatul este atins in aceasta perioada

18.
19.
20.
21.

Acest aparat trebuie utilizat ci cu grija, evitand vibratiile sau lovirea
In timpul functionarii unitatea trebuie sa fie impamantata corespunzator
In eventualitatea reparatiilor, acestea trebuie efectuate de catre un specialist
Daca cablul de alimentare se deterioreaza trebuie sa fie inlocuit de producator, de reprezentantul local
sau de catre un specialist pentru a evita pericolele
In timpul asamblarii pastrati distanta fata de orice panou sau material inflamabil
Acest aparat nu este destinat persoanelor (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale si mentale
reduse sau care nu au experienta si cunostinte cu exceptia situatiei in care sunt supravegheati sau

22.
23.

24.
25.
26.

folositi acest aparat ca sursa de incalzire a camerei sau pentru retentie de caldura
folositi acest aparat pentru a inlocui inmultirea si cresterea animalelor
folositi acest aparat ca parte componenta a sistemului de incalzire
introduceti aparatul in apa in timpul curatarii

Utilizare:
1.

Conectati unitatea la priza. Asigurati-va ca alimentarea la retea este corespunzatoare. Apasati pe butonul
din spatele cutiei de control. Asigurati-va ca indicatorul de lumina pentru ‘Low’(Jos) lumineaza intermittent,
cee ace inseamna ca este in standby (in asteptare).

2.
3.

Porniti aparatul prin utlizarea panoului de pe cutia de control sau cu ajutorul telecomenzii.
Radiatorul va porni de la o putere scazuta; fiecare apasare pe butonul On/Power creste intensitatea catre
treapta medie, mare si apoi din nou scazuta
Atunci cand utilizarea radiatorului nu mai este necesara opriti folosing butonul Off de pe unitate sau

4.

butonul Off de pe telecomanda si scoateti din priza aparatul.

Reciclarea aparatelor de uz caznic si a
bateriilor

instruiti in ceea ce priveste utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta
acestor
Aceasta unitate este destinata exclusiv consumului casnic. Nu este permisa utilizarea pe santier, in sera,
in hambar sau in grajd unde exista praf inflamabil

Dupa implementarea Directivei europene 2002/96/EU in sistemul legislative national,
urmatoarele se aplica:
Bunurile electrice si electronice nu vor fi aruncate impreuna cu deseurile domestic.

Capatul unitatii atinge temperaturi ridicate in timpul functionarii. Deconectati aparatul si asteptati pana
se raceste inainte de curatare
Aparatul trebuie sa fie conectat la priza vizibila si usor de accesat

Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze aparatele electrice si electronice, la
finalul duratei lor de viata, punctelor publice de colectare ce au fost stabilite pentru
acest scop sau ca punct de vanzare.

ATENTIE:
Acest radiator nu este echipat cu dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu folositi acest radiator in

Detalii in privinta acestui aspect sunt explicate de catre legea nationala a fiecarei tari.

camera de dimensiuni mici unde sunt personae care nu pot evacua incaperea prin mijloace proprii, cu

Prezenta acestui simbol pe produs, pe manualul de instructiuni sau pe ambalaj indica

exceptia situatiilor in care supravegherea constanta este asigurata

faptul ca acel produs se supune acestor reguli.
Prin intermediul reciclarii, a refolosirii materialelor sau prin gasirea noilor modalitati de

Inainte de utilizare
1.
2.

Pregatiti o surublenita in cruce
Cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de montare si folosire. Pastrati acest manual de
instructiuni intr-un loc sigur pentru eventuala reutilizare

Instalare:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Dupa cum arata Fig. A, introduceti cilindrul inferior (#8) in orificiile capacului bazei (#9) si al bazei (#10)
asigurandu-va ca marginea cilindrului inferior cu disc sudat este pozitionata inferior si ca cepul extra se
alfa pozitionat in adancitura bazei. Fixati cilindrul inferior si baza cu ajutorul saibei (#10) si a surubului tip
L(#11)
Dupa cum arata Fig. A, instalati tubul median (#8) deasupra tubului inferior. Trageti cilindrul drept (#5)
din interiorul tubului superior (#5). Insurubati brida externa (#4) in sensul acelor de ceasornic. Apoi
pozitionati cilindrul superior deasupra celui median (#7).
Dupa cum arata in Fig. A, Inserati tubul drept (#3) in orificiul de la baza cutiei de control into (#1). Apoi
fixate-le cu ajutorul surubului M6*12 (#2).
Dupa cum arata Fig. A, intoarceti brida externa (#4) in directia inversa a acelor de ceasornic si ajustati
unitatea la inaltimea dorita. Apoi rotiti in directia acelor de ceasornic
Dupa cum arata Fig. A, prindeti cablul de alimentare cu ajutorul clemei (#13).
Dupa cum arata Fig. C, capatul radiatorului este ajustabil la 25º. Ajustati la catre unghiul droit atunci
cand este necesar.

folosire a echipamentelor vechi, contribuiti la protejarea medului inconjurator.

Curatare:
Deconectati unitatea inainte de curatare. Este de recomandat sa fie curatat cu ajutorul unei carpe umede. Nu
folositi apa in exces.
Importator: Barbato Trade srl
Telefon: 0727 515 515

