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RO Citiţi acest manual înainte de a utiliza caloriferul 

cu ulei. Păstraţi acest manual la îndemână pentru 

referinţe viitoare. La schimbarea proprietarului, 

instrucţiunile trebuie să �e transmise, împreună cu 

aparatul!

Vă mulţumim pentru alegerea caloriferului cu ulei, 
fabricat de TESY LTD. Acest produs oferă căldura 
confortabilă în timpul iernii în funcţie de nevoile de 
încălzire a încăperii încălzite. Cu utilizare şi îngrijire 
adecvată, aşa  cum este descris în aceste instrucţiuni, 
unitatea vă va oferi mulţi ani de funcţionare utilă.

REGULI GENERALE ŞI INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 • Scoateți radiatorul din cutie și îndepărtați 
toate ambalajele blocat între nervuri. Veri%cați 
dacă radiatorul nu a fost deteriorat în timpul 
transportului și cablul nu este întrerupt.

 • Înainte de a conecta caloriferul de ulei - asigurați-vă 
ca tensiunea speci%cata pe plăcuța de fabricație 
corespunde tensiunii prizei la care conectați 
radiatorul. Aparatul este conceput numai 
pentru tensiunea, indicată pe plăcuța de tip. 
Este obligatoriu să conectaţi caloriferul la priză 
împământată.

Trebuie ţinut departe de copiii ce nu au împlinit 3 

ani, 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 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 parţi acestui aparat pot deveni foarte 
�erbinţi şi pot cauza arsuri. Acolo unde sunt 

copii și persoanele vulnerabile trebuie să se acorde o 
atenție deosebită.

 • Aparatul trebuie folosit numai în scopul pentru care 
au fost achiziționat, şi anume: încălzirea încăperilor. 
Orice altă utilizare poate % considerată improprie 
şi, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate 
% tras la răspundere pentru pagubele rezultate din 
utilizarea incorectă şi nerezonabilă. Nerespectarea 
informațiilor de siguranța va anula garanția 
aparatului!

 • 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 introduceți și nu permiteți obiectelor străine 
să cadă în ori%ciile de ventilație (de intrare sau de 
ieşire), la modelele cu termoventilator, deoarece 
acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului sau 
alte daune.

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

 • La atingerea suprafeţei aparatului, când acesta 
este pornit sau în curând a fost oprit - există o 
probabilitate foarte mare de ardere.

 • Mutare - caloriferul poate % mutat după ce cablul 
de alimentare este deconectat de la priza de perete 
și radiatorul este răcit la temperatura camerei! 
Nerespectarea acestei condiții poate duce la ardere 
şi răsturnarea caloriferului.

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

 • Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare sau de 
aparatul pentru a-l deconecta de la priză.

 • În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie înlocuit de un reprezentant al 
serviciului sau persoană autorizată, cu cali%cări 
similare, în scopul de a evita riscul de rănire sau de 
pericol pentru viața Întregul proces de înlocuire 
a cablului de alimentare trebuie să %e efectuat de 
către un electrician cali%cat!

 • Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor sau a 
altor mijloace de alimentare a caloriferului cu ulei.

 • La modelele cu termoventilator, în nici un fel 
nu acoperiţi şi nu restricționaţi )uxul de aer de 
la şi către grila de protecţie de intrare şi ieşire a 
termoventilatorului, deoarece încălzitorul se poate 
supraîncălzi și provoca incendii.

 • Nu acoperiți aparatul în timpul funcţionării. Acest 
lucru poate provoca o creștere periculoasă a 
temperaturii în interiorul radiatorului.
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 • Dacă aparatul nu este în ordine sau funcţionează 

defectuos, opriți –l  și nu-l reparați. Pentru orice 
fel de reparații vă rugăm să consultaţi centrul de 
service autorizat din localitatea în care vă a%ați. 
Numai acolo vor înlocui piesa defectuoasă cu una 
originală. Nerespectarea acestei condiţii ar putea 
compromite siguranţa aparatului.

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

 • Niciodată nu lăsaţi aparatul pornit inutil. 
Deconectaţi-l din reţeaua de alimentare, dacă nu-l 
veţi folosi o perioada lungă de timp.

 • Pentru a evita supraîncălzirea periculoasă a cablului 
de alimentare, se recomandă desfacerea completă 
a cablul de alimentare din rolă (la modelele 
de calorifere cu rolă sau cutie pentru cablul de 
alimentare).

 • Atenție: La modelele de calorifere cu 
termoventilator - pentru a evita riscul asociat cu 
repornire accidentală a siguranţei termice, nu 
folosiţi caloriferul cu ulei în combinație cu un 
programator, cronometru sau alt dispozitiv, care îl 
opreşte/porneşte automat, deoarece dacă aparatul 
este acoperit sau este amplasat incorect, există risc 
de incendiu.

 • Nu utilizaţi caloriferul în imediată apropiere de baie, 
duș sau piscină.

 • Nu utilizați caloriferul pentru uscarea rufelor.

 • Nu amplasați cablul de alimentare pe suprafețele 
&erbinți ale caloriferului cu ulei!

 • Caloriferul trebuie  întotdeauna utilizat în poziție 
verticală!

 • Nu se permite utilizarea aparatului cu 
termoregulator deteriorat sau neconectat.

 • Pentru a elimina mirosul de‘‘ nou „de la radiatorul 
dumneavoastră, setați-l la puterea maximă, cel puțin 
două ore înainte de prima utilizare.

 • Este normal să auziţi un zgomot de la radiator,când 
îl folosiţi prima dată.

 • Înainte de utilizare, este recomandat caloriferul să 
&e lăsat 24 de ore după transport în încăperea, care 
va & încălzită. La o temperatură a mediului ambiant 
de 5°C sau mai jos este normal caloriferul să emite 
un zgomot, care seamănă cu „pocnituri” - acest lucru 
continuă maxim 15-20 de minute după pornire.

 • Nu amplasați radiatorul în imediata apropiere a unei 
prize electrice, în special sub aceasta!

 • Caloriferul cu ulei este umplut cu o anumită 
cantitate de ulei special &n. Reparațiile care necesită 
deschiderea recipientului de ulei ar trebui să &e 
efectuate numai de către producător sau de agentul 
său de service, la cine să apelaţi în cazul în cazul 
unei scurgeri de ulei. În caz de scurgere, contactaţi 
imediat service-ul autorizat din localitatea 
dumneavoastră.

 • La eliminarea caloriferului cu ulei, urmăriţi 
regulamentele privind eliminarea uleiului!

 • Aparatul nu trebuie utilizat în încăperi mai mici de 
4m².

MONTAREA PICIOARELOR

 • Scoateţi picioarele şi roţile din ambalaj. Întoarceți 
radiatorului cu susul în jos pe un covor sau pe 
o suprafață moale, pentru a evita deteriorarea 
acoperirii sale.

 • Puneţi plăcile picioarelor între deschiderile de la 
capetele părţii inferioare a radiatorului.

 • Folosiţi cele două știfturi curbate, prevăzute cu 
radiator pentru a monta picioarele.

 • Introduceţi ştifturile în plăcile roţilor și înșurubați-le 
cu piulițele %uture.

Pentru operarea în siguranță a radiatorului dvs. 

montaţi podul așa cum este arătat în �gura 
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Pentru radiatori cu 4 roti 

Pentru radiatori cu 2 roti şi 2 suporturi

CUM SĂ UTILIZAM APARATUL

Pornire

Introduceţi ştecherul în priză, rotiţi termostatul in 
sensul acelor de ceasornic şi porniţi aparatul după cum 
urmează:

 • Este pornit numai butonul (I) – încălzire slabă –  
MIN (W);

 • Este pornit numai butonul (II) – încălzire medie – 
MED (W);

 • Sunt porniţi ambele butoane – încălzire maximă – 
MAX (W);

Valorile puterilor pentru nivelurile (MIN(W), MED(W), 
MAX(W)) sunt menţionate în tabelul.

Model MAX(W) MED(W) MIN(W)

1005 1000 W 600 W 400 W

1006 1000 W 600 W 400 W

1506 1500 W 900 W 600 W

1507 1500 W 900 W 600 W

1508 1500 W 900 W 600 W

2008 2000 W 1200 W 800 W

2009 2000 W 1200 W 800 W

2010 2000 W 1200 W 800 W

2011 2000 W 1200 W 800 W

2012 2000 W 1200 W 800 W

2510 2500 W 1500 W 1000 W

2511 2500 W 1500 W 1000 W

2512 2500 W 1500 W 1000 W

2513 2500 W 1500 W 1000 W

2514 2500 W 1500 W 1000 W

3012 3000 W 1800 W 1200 W

3013 3000 W 1800 W 1200 W

3014 3000 W 1800 W 1200 W

Pentru a opri aparatul, deconectaţi ambele butoane sau 
scoateţi ştecherul de la priza.

Ajustarea termostatului

Comutatorul şi termostatul trebuie să #e porniţi la 
maxim, până când se ajunge la temperatura dorită 
de cameră. Acum rotiţi termostatul înapoi până când 
indicatorii luminoşi de culoare roşie se sting. După care 
termostatul poate rămâne în această poziţie.

Îndată ce temperatura camerei scade, termostatul 
porneşte automat, până când din nou nu ajunge 
temperatura setată. Astfel, temperatura camerei rămâne 
constantă, cu un consum minim de energie.

Dacă doriţi sa preveniţi scăderea temperaturii camerei 
sub 0°C, rotiţi termostatul la minim si porniţi cele două 
butoane.

Modele cu timer de 24 ore  (“T”)

Ajustaţi perioada de încălzire, în următoarea ordine:

 • setați ceasul. Dacă ora este 10, 
rotiţi comutatorul cu cifrele 
astfel, încât marca să stea la 
cifra 10.

Rotiţi comutatorul numai în direcţia marcată cu 

săgeată! Setaţi perioada de funcţionare a 

aparatului prin apăsarea spre centru a cheilor negri - 

�ecare corespunde perioadei de 15 minute . Sectorul cu 

cheile împinse în interior va corespunde cu perioada de 

funcţionare a radiatorului în mod automat pentru 

�ecare zi.

Important: ştecherul trebuie să �e permanent conectat 

in priza!

 • pentru a schimba perioada programată de 
funcţionare automată, rotiţi înapoi cheile negre şi 
setaţi din nou ora de funcţionare.

 • dacă nu doriți ca aparatul să lucreze în mod 
programat, împingeți toate comutatoarele negre 
spre centrul discului. Pentru a opri aparatul, în acest 
caz, trebuie să trageţi ştecheruldin priză. Astfel 
evitaţi funcţionarea inutilă a timerului.

Modele cu ventilator termic (“V”)

Modelele echipate cu termoventilatoare cu putere 
500W permit atingerea mai rapidă a temperaturii 
dorite şi o convecţie mai bună a aerului in camera. 
Termoventilatorul poate funcţiona singur sau împreună 
cu încălzitorul principal al aparatului. Acesta este situat 
în partea de jos a părţii frontale a radiatorului şi și este 
pornit și oprit cu ajutorul unei chei separate, a+ate  în 
imediata apropiere. Aerul rece este aspirat din grila din 



  Instrucţuni de utilizare şu depozitare       13Românesc

RO
fata a panoului frontal, iar aerul cald intră în cameră prin 
grătar situat în partea de jos a panoului radiatorului. 
Temperatura dorita a camerei la funcţionarea 
termoventelatorului se reglează prin termostatul 
radiatorului in mod descris mai sus.

Pentru funcţionare normală a ventilatorului este nevoie 
ca aerul să treacă liber prin grila de intrare şi ieşire.

Aparatul este proiectat pentru utilizarea în spații de uz 
casnic, cu un nivel normal de poluare. Când unitatea 
este exploatată în camere cu praf ridicat în ventilatorului 
se acumulează praf și alți contaminanți. În acest caz, vă 
recomandăm o dată la două săptămâni de funcționare 
a ventilatorului termic, curățarea preventivă a acestuia 
prin su'area de aer în interior prin grila de evacuare, 
și aspirație a aerului prin grila de admisie. Dacă după 
aceste acțiuni aparatul rămâne contaminat trebuie să 
contactați centrul de service pentru curățare.

În cazul înfundării grilelor de intrare şi ieşire a 
�uxului de aer, se activează protecţia termică, care 

opreşte termoventilatorul. În acest caz, deconectaţi 
radiatorul din priză, eliminaţi motivul pentru închiderea 
baruri, aşteptaţi aproximativ 5 minute şi reconectaţi 
aparatul. Dacă ventilatorul nu funcționează din nou, 
contactați un centru de service autorizat din localitatea 
dumneavoastră.

Distanţa minima între ieşirea aerului cald şi mobilă şi 
alte obiecte trebuie să (e cel puţin 60 de cm. 

Vă recomandăm, la atingerea temperaturii dorite în 
cameră sa opriţi termoventilatorul şi si sa treceţi in mod 
“numai radiator”.

ON/OFF

ÎNTREŢINERE  

Caloriferul dumneavoastră nu are nevoie de o 
întreținere, ca să Vă ofere o exploatare  multianuală. 
Ștergeți caloriferul cu o cârpă moale și umedă, nu 
folosiți solvenți sau materiale abrazive. Dacă este 
necesar, folosiți un aspirator pentru a curăța praful de 
pe aparat!

Atenție: Pentru a evita supraîncălzirea, 

nu acoperiţi aparatul de încălzire!

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.


