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8       Instrucţuni de utilizare şu depozitare

RO Citiți instrucțiunile de utilizare înaintea utilizării 

produsului. Păstrați instrucțiunile de utilizare pe 

toata durata de viața a produsului, pentru eventuale 

consultări ulterioare. La schimbarea proprietarului, 

instrucţiunile trebuie să �e transmise, împreună cu 

aparatul!

Vă mulțumim pentru alegerea convectoarelor CN202ZF. 
Acesta este un aparat care oferă încălzire în timpul iernii 
de 800W sau 2000W, în funcţie de căldură, care doriţi 
să aveţi în cameră încălzită. Prin utilizare şi îngrijire 
adecvată, aşa cum este descris în aceste instrucţiuni, 
unitatea vă va oferi mulţi ani de funcţionare utilă.

PRECAUŢII IMPORTANTE ŞI INSTRUCŢIUNI DE 
SIGURANŢĂ:

 • Înainte de a porni aparatul - veri%caţi dacă tensiunea 
de pe plăcuţa de tip corespunde tensiunii furnizate 
la casă dumneavoastră.

Copiii mai mici de 3 ani, trebui să �e ținute 

departe, cu excepția cazului în care acestea sunt 

sub supraveghere constantă.

Copiii în vârsta între 3 şi 8 ani pot folosi doar butonul 

porn./opr. a aparatului cu condiția ca aparatul este 

instalat și este gata pentru funcționarea normală și 

au fost monitorizate și instruiți cu privire la utilizarea 

acestuia în condiții de siguranță și înțeleg că ar putea � 

periculos.

Copiii în vârsta între 3 şi 8 ani nu trebui să sa pună 

cablul aparatului in priză, să-l setează sau să efectueze 

întreținerea.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane 

(inclusiv copii mici), cu capacităţi �zice, senzoriale 

sau mentale reduse, precum şi lipsa de experienţă şi 

cunoştinţe cu excepţia cazului în care au văzut sau au 

fost dat instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului de 

către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor!Nu 

lăsaţi copiii mici să se joace cu aparatul! Curățarea 

și întreținerea nu trebui să �e făcută de către copii 

nesupravegheați.

Unele părți acestui aparat pot deveni foarte 

�erbinți și pot cauza arsuri. Acolo unde sunt 

copii și persoanele vulnerabile trebuie să se acorde o 

atenție deosebită 

 • Acest aparat trebuie utilizat doar pentru scopul 
pentru care au fost achiziţionat, şi anume a 
încălzi spaţiile de locuit. Aparatul nu este destinat 
pentru scopuri comerciale. Orice alta utilizare 
va % considerată necorespunzătoare și, prin 

urmare, periculoasă. Producătorul nu poate % 
tras la răspundere pentru pagubele rezultate din 
utilizarea incorectă şi nerezonabilă. Nerespectarea 
informaţiilor de siguranţa va anula garanţia 
aparatului!

 • Nu părăsiţi casă dacă aparatul este pornit: asigurați-
vă că comutatorul este în poziţia oprit. Scoateţi 
întotdeauna aparatul de la priza de alimentare.

 • Păstraţi o distanţa între convectorul şi obiectele 
in(amabile, cum ar % mobila, perne, lenjerie de pat, 
hârtie, îmbrăcăminte, perdele, de cel puţin 100 de 
cm.

 • Nu utilizaţi aparatul în zonele în care sunt utilizate 
sau depozitate substanţe in(amabile. Nu utilizaţi 
aparatul în zone cu atmosfere in(amabile (de 
exemplu, în apropierea gazelor in(amabile sau 
aerosolilor) - există un pericol extrem de explozie şi 
incendiu!

 • Nu introduceţi sau nu permite obiecte străine să 
cadă în ori%ciile de ventilaţie (de intrare sau de 
ieşire), deoarece acest lucru va provoca un şoc 
electric, incendiu sau deteriorarea convectorului.

 • Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în creşterea 
animalelor, acesta este destinat numai pentru uz 
casnic!

 • Păstraţi ori%ciile de admisie şi evacuare a debitului 
de aer libere de obiecte: cel puţin o distanţă de 1 m 
in fata si 1 m în spatele convectorului. 

 • Cea mai frecventa cauza de supraîncălzire este 
acumularea de scame și praf în unitate. Curăţaţi 
regulat cu aspirator ori%ciile de ventilare, dar 
înainte de aceasta scoateţi aparatul de la reţeaua de 
alimentare.

 • Nu atingeţi niciodată aparatul cu mâini ude - există 
pericol pentru viață! 

 • Priză trebuie să %e ușor accesibilă pentru a scoate 
ștecherul când este nevoie cât mai repede posibil! 
Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare sau de 
aparatul pentru a-l deconecta de la priza.

 • Nu uitaţi! Aerul care iese din aparat se încălzeşte în 
timpul funcţionării (la mai mult de 100оС).

 • Dacă cablul de alimentare al acestui aparat este 
deteriorat, întrerupeți utilizarea și contactați 
distribuitorul / vânzătorul pentru instrucțiuni 
suplimentare pentru eliminarea problemei într-un 
centru de service.

 • Nu acoperiți aparatul. Dacă acesta este acoperit 
există un risc de supraîncălzire și pericol de 
incendiu.
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 • În cazul în care unitatea nu este în ordine sau 

funcţionează defectuos, opriți-l și nu reparați. Pentru 
orice reparaţii, pentru asistența contactaţi Centrul 
de Servicii pentru servicii post-vanzare. Numai acolo 
vor înlocui piesa defectuoasă cu piesă originală. 
Nerespectarea acestei condiţii ar putea compromite 
siguranţa aparatului.

 • Dacă decideţi să nu mai utilizaţi un dispozitiv de 
acest tip, se recomandă să-l faceți inutilizabil, tăiați 
cablul, după ce l-aţi deconectat de la sursa de 
alimentare. Se recomandă toate pericolele asociate 
cu aparatul să &e securizate, în special pentru copiii 
care ar putea folosi aparatul (unitatea) amortizat 
pentru a se juca cu el. 

 • Niciodată nu lăsaţi aparatul pornit inutil. Scoateți-l 
din priză atunci când nu este în uz pentru o 
perioadă lungă de timp.

 • Aparatul nu trebui să &e aşezat direct sub cutia 
prizei!

 • Atenţie: Nu conectaţi aparatul la un cronometru, 
programator sau orice alt dispozitiv care conectează 
aparatul automat, pentru că există riscul de a lua 
foc dacă aeroterma este acoperită sau poziţionată 
incorect.

 • Conectaţi cablul de alimentare astfel încât să nu 
împiedice circulaţia persoanelor şi să nu &e călcat! 
Utilizaţi numai prelungitoare aprobate, care sunt 
adecvate pentru acest instrument, adică au semn de 
conformitate!

 • Nu mutaţi aparatul trăgând de cablul de alimentare 
şi nu folosiţi cablul pentru a transporta obiecte! 

 • Nu îndoiţi cablul şi nu-l trageţi peste margini 
ascuţite şi nu îl aşezaţi pe plăci &erbinţi sau +ăcări 
deschise!

 • Niciodată nu folosiţi acest aparat în apropiere cu 
baie, duş sau o piscina!

AMBALAJ

 • După despachetarea aparatului, veri&caţi dacă 
nu a fost deteriorat în timpul transportului şi 
este complet echipat! În cazul în care se constată 
deteriorare sau livrare incompletă, contactaţi 
Vânzătorul Dvs. autorizat!

 • Nu aruncați cutia originală!Acesta ar putea & 
utilizată pentru depozitare şi transportare, pentru a 
evita deteriorări de la transportare!

 • Eliminarea materialului de ambalare trebuie să &e în 
mod adecvat!Copiii trebui să &e supravegheate să 
nu se joace cu pungile de plastic!

INSTALAREA ŞI UTILIZAREA APARATULUI

 • Aparatul este destinat exclusiv pentru utilizarea pe 
podea!

 •  Înaintea utilizării convectorului, trebuie să montaţi 
picioarele aparatului. Acestea trebuie să &e 
instalate la baza convectorului cu 2 şuruburi &ecare. 
Asigurați-vă că picioarele sunt poziționate corect la 
ambele capete ale convector

Vă rugăm să instalaţi suportul şi carcasa în succesiunea 
următoare:

1. Instalaţi convectorul pe masă sau pe cutie cu 
suparafaţă plană.

2. Instalaţi elementele bipoziţionale pe suport cu 
ori&ciile în carcasă.

3. Înşurubaţi şuruburile de &xare a carcasei la suport.

 • Luaţi din set 2 şuruburi şi ataşaţi picioarele la corpul 
metalic cu un instrument suplimentar adecvat, care 
nu este inclus în setul aparatului.

 • Aşezaţi convectorul în poziţia corectă de lucru 
înainte de a-l conecta la reţeaua de alimentare cu 
energie electrică

 • Alegeţi un loc potrivit pentru unitatea, având în 
vedere instrucțiunile de siguranță
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 • La prima pornire sau atunci când nu este folosit 

pentru o lungă perioadă de timp, este posibil să se 
emită un miros sau fum, acesta va dispărea după 
o perioadă scurtă de timp în timpul funcționării 
unității

 • Există buton power&turbo /pentru pornire şi funcţia 
turbo/. Există şi 5 variante de funcţionare.  
“II+ ” puterea este 2000 W şi puterea este. 
“I+ ” puterea este 800 W şi foloseşte funcţia turbo. 
“0” – aparatul şi funcţia turbo nu este pornit. 
“II” - puterea este 2000 W.  
“I” – puterea este 800 W.

 • Aparatul este echipat cu un termoregulator sensibil 
la temperatura ambiantă. Puteţi roti butonul 
termoregulatorului până la temperatura ambiantă 
dorită (încăperea, care este încălzită trebuie să %e în 
concordanţă cu puterea aparatului, dacă nu ajungeţi 
la temperatura dorită este necesară utilizarea unui 
aparat de încălzire suplimentar), în încăpere. Puteți 
roti termostatul în sensul acelor de ceasornic la 
valoare maximă, odată ce se ajunge la temperatura 
camerei dorită de Dvs., trebuie să rotiți termostatul 
încet în direcția acelor de ceasornic până când 
auziți un „click“. După aceasta unitatea va menține 
temperatura aerului din camera de la nivelul setat 
prin pornire și oprire automată. 

 • aparatul are funcţia incorporată anti-inghet (anti-
frost).Când decideţi să utilizaţi aparatul într-o 
încăpere în care este necesară să menţineţi o 
temperatură minimă (sere, subsoluri, mansarde), 
aparatul trebuie să %e pornit la nivelul dorit de 
încălzire ( nivelul I sau nivelul II sau ambele), 
termostatul este rotit invers acelor de ceasornic 
până la poziţia dorită . În această poziţie aparatul 
asigura menţinerea temperaturii mediului ambiant, 
în intervalul 5 ± 2 ° C - adică acesta periodic se va 
porni şi opri, menţinând nivelul speci%cat %x de 
confort termic în cameră.

 • Poziţiile posibile sunt prezentate orientativ.  
Aparatul trebuie să %e neapărat asigurat, când 
acesta este plasat în încăperi fără supraveghere. 
Instalarea trebuie să %e echipată cu siguranţă 
automată, la care distanţa între contactele atunci 
când este oprit trebui să %e de cel puţin 3 mm.

comutatorul 

termostatului

comutator nivel 

încălzire

CURĂŢARE

 • Obligatoriu, întâi deconectaţi aparatul de la 
comutator şi după aceasta deconectaţi de la priza 
de perete. Înainte de a curăţa convectorul, lăsaţi-l să 
se răcească, după ce l-aţi deconectat de priza.

 • Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă, aspirator sau o 
perie .

 • Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă - există 
pericol pentru viaţa din şoc electric!

 • Nu utilizaţi niciodată benzină, diluant sau produse 
abrazive de curăţare, deoarece acestea vor deteriora 
%nisajul aparatului.

DEPOZITARE

 • Înainte să depozitaţi convectorului, lăsaţi-l să se 
răcească, scoateţi-l de la priza.

 • Utilizaţi ambalajul original pentru depozitarea 
convectorului, dacă acesta nu va % utilizat o 
perioadă de timp. Produsul este protejat de praf şi 
murdărie când este depozitat în ambalajul original. 

 • Nu depozitaţi aparatul cald în ambalajul său!

 • Produsul trebuie să %e depozitat în locuri uscate şi 
protejate de lumina directă a soarelui.

 • Se interzice în mod expres depozitarea aparatului în 
zone umede sau ude. 

ECHIPAMENTE ÎNTRUN AMBALAJ: 

Convector 1 buc

Picioare 2 buc

Şuruburi de fixare pentru picioare 2 buc

Instrucţiuni 1 buc

Carte de garanție  1 buc

PARAMETRII TEHNICI A APARATULUI:

Model Putere 
declarată

Tensiune de 
alimentare 
declarată

Frecvenţa de 
alimentare 
declarată

CN202ZF 2000W 230V~ 50Hz

Atenţie: Pentru a evita 

supraîncălzirea, nu acoperiţi aparatul!

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv 
pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din 
această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la 
protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, 
prin predarea acestui aparat la centrele de preluare 
a acestora, în cazul în care ele există. Vă rugăm să 
cooperați cu contribuţia activă la conservarea şi mediu şi 

să asigure unitatea de cumpărare organizate în posturi (dacă există).


