
 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 
RADIATOR ELECTRIC CU HALOGEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată 

perioada utilizarii aparatului. 

 

 

Cod comandă: HTR-HAL-1200-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SFATURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 

• Aparatul trebuie utilizat numai cum este descris în instrucțiunile de utilizare! Orice pagube rezultate din 

utilizarea necorespunzătoare și nerespectarea informațiilor de siguranță va anula garanția! 

• Conectați aparatul la rețeaua de curent alternativ numai așa cum se specifică pe plăcuța cu date tehnice! 

• Nu folosiți niciodată aparatul cu mâinile ude! Pericol de electrocutare! 

• Nu utilizați aparatul în încăperi cu cadă, duș sau piscină sau în apropierea chiuvetelor! 

• Nu expuneți aparatul la ploaie sau la alte umezeli! Aparatul nu este destinat utilizării în exterior. Aparatul 

trebuie depozitat numai în interior! 

• Aparatul poate fi utilizat numai pentru uz casnic normal și nu în scopuri industriale. 

• Nu folosiți niciodată aparatul dacă aparatul sau cablul sunt deteriorate. Pericol de rănire! 

• Aparatul poate fi deschis și reparat numai de personal calificat autorizat. 

• Nu depozitați sau utilizați materiale inflamabile sau spray-uri în apropierea aparatului atunci când aparatul 

este în funcțiune. 

• Nu utilizați aparatul în atmosfere inflamabile (de exemplu în apropierea gazelor combustibile sau a 

recipientelor de pulverizare)! Pericol de explozie și incendiu!! 

• Important! Nu introduceți obiecte străine în orificiile aparatului! Pericol de rănire (electrocutare) și 

deteriorare a aparatului! 

• AVERTIZARE: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul. 

• Aparatul nu este potrivit pentru utilizare permanentă! 

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau 

mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați 

sau instruiți cu privier șa utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. 

• Priza trebuie să fie accesibilă în orice moment pentru a permite ca ștecherul să fie deconectat cât mai 

repede posibil! 

• Utilizați numai un cablu prelungitor aprobat care este potrivit pentru clasificarea aparatului! 

• Poziționați cablul de alimentare astfel încât să nu prezinte un pericol de declanșare și eventual să provoace 

răsturnarea aparatului. 

 

Important! - Dacă cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de 

agentul de service sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita un pericol. 

 

AMBALARE 

• După despachetarea aparatului, verificați dacă aparatul a fost deteriorat în timpul transportului și dacă este 

complet! 

• În caz de deteriorare sau de livrare incompletă, contactați distribuitorul autorizat! 

• Nu aruncați cutia originală! Poate fi folosită pentru depozitare și expediere pentru a evita deteriorarea în 

timpul transportului! 

• Aruncați materialul de ambalare într-un mod adecvat! Pungile de plastic trebuie ținute departe de copii! 

 

 

AVERTIZARE: 

Ambalajele nu sunt jucării! 

Copiii nu trebuie să se joace cu pungile de plastic! 

Pericol de sufocare! 

 

LOCAȚIE 

Aparatul trebuie amplasat la o distanță minimă de 50 cm de obiectele inflamabile, pereții sau alte structuri! Orificiile 

aparatului nu trebuie obstrucționate în niciun fel! 

Nu așezați aparatul pe suprafețe instabile (de ex. Un pat), unde se poate răsturna! 

Aparatul nu trebuie așezat și utilizat pe covoare. 

 

PORNIRE 

După ce porniți aparatul pentru prima dată și după o perioadă îndelungată de neutilizare, se poate simți un miros 

pentru o perioadă scurtă de timp.  

Pentru utilizare, introduceți ștecherul în priză. 



 

ASAMBLARE 

1. Asamblați corpul de bază împreună după următoarele secvențe. Scoateți șurubul de montare din partea inferioară 

a corpului. 

2. Introduceți cablul de alimentare prin fanta plasată în partea de mijloc a bazei și apoi asamblați corpul de bază. 

3. Fixați corpul de bază cu ajutorul celor două șuruburi de montare scoase anterior. 

Introduceți cablul de alimentare prin sloturile corespunzătoare și apoi fixați-l de clemă. 

 

 

COMPONENTE  

1. Corp 

2. Bază 

3. Șuruburi tip fluture (2buc) 

4. Protecție în caz de  răsturnare 

5. Cablu de alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAȚIUNE 

Conectați aparatul. Verificați dacă priza are cel puțin o capacitate de încărcare de 10A. 

Selectați viteza cu ajtuorul comutatoarelor adecvate. Apăsați sau rotiți comutatorul oscilant pentru a face încălzitorul 

să oscileze. 

Apăsați sau rotiți din nou pentru a opri mișcarea oscilantă a aparatului. 

 

CONTROL MANUAL 

Puteți controla unitatea manual, se află pe panoul unității: 

Apăsați o dată butonul de alimentare, unitatea funcționează la 400W, apăsați încă o dată, aceasta trece la 800W, dacă 

apăsați de trei ori, trece la 1200W. 

Puteți apăsa butonul de oscilare pentru a efectua setarea, apăsați o dată, se activează oscilația, apăsați de două ori, se 

dezactivează oscilația. 

Apăsați pe OFF pentru a opri unitatea. 

 

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ 

Acest aparat este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță, dispozitivul de siguranță deconectează aparatul atunci când 

încălzitorul este înclinat. 

 

ÎNTREȚINERE 

Opriți mai întâi aparatul și deconectați ștecherul de la priză! 

Curățați carcasa cu o cârpă umedă, aspirator sau perie. 

Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau caustici! 

Nu folosiți agenți de curățare inflamabili, de exemplu benzină sau alcool pentru curățarea aparatului. 

Nu scufundați niciodată aparatul în apă! Pericol de electrocutare! 

Zona de intrare și ieșire a aerului trebuie curățată în mod regulat cu un aspirator 

Dacă aparatul nu este utilizat pentru perioade lungi de timp, acesta trebuie protejat împotriva prafului și murdăriei 

excesive. 

 

SERVICE 

Dacă cablul de conectare (sau ștecherul) este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de conectare special, 

disponibil la departamentul nostru de service. Înlocuirea cablului de conectare trebuie efectuată numai de către 

departamentul nostru de service sau de către o persoană calificată (electrician calificat). 

 

 



DEPOZITARE 

Curățați temeinic întregul aparat și accesoriile acestuia. 

Depozitați-l să nu fie la îndemâna copiilor, într-o poziție stabilă și sigură, într-un loc răcoros și uscat, pentru a evita 

temperaturile prea ridicate sau prea scăzute. 

Protejați-l de lumina directă a soarelui. Păstrați-l la loc răcoros, dacă este posibil. 

Nu-l depozitați în pungi de plastic pentru a evita acumularea de umiditate. 

 

DATE TEHNICE 

Alimentare: 230V 

Putere maximă: 1200W 

Trepte de putere (3): 400/800W/1200W 

Protecție în caz de răsturnare 

Tub de încălzire cu halogen 

Oscilaţie: 90° 

IP20 

 

 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie specială 

de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt importante 

deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră  sau metale 

grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale  de 

colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca 

acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! 

Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei 

poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări 

separate a EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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