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MANUAL DE UTILIZARE 

RADIATOR CU HALOGEN 
Cod produs: 561156  

 

1. Descriere  
Radiatorul este potrivit pentru încălzirea locurilor ca și 
birouri sau livinguri. Apăsând simplu un buton, aparatul se 
învârte de la stânga la dreapta pentru efect optim. 
Radiatorul se alimentează la 230V/AC, 50 Hz 
Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este 
inadmisibilă din motive de securitate CE. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă aici nu este posibilă și 
poate deteriora aparatul. Există de asemenea pericol de foc, 
scurtcircuit sau electrocutare etc. Țineți cont de toate 
instrucțiunile de siguranță din acest manual de utilizare și 
păstrați-l pentru referințe ulterioare. 
 

2. Conținutul pachetului 
 Radiator cu halogen 

 Suport  

 2 șuruburi 

 Instrucțiuni de utilizare 
 

3. Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespec-
tării instrucțiunilor de siguranță prezentate în 
manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție! Citiți cu mare atenție instrucțiunile de 
utilizare înainte de a utiliza aparatul, altfel există 
mai multe riscuri. 
Nu acoperiți aparatul (de pildă cu draperii, cuver-
turi etc.) pentru a evita supraîncălzirea aparatului.  
 

Persoană/Produs 

 Produsul nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la îndemâna 
copiilor. Fiți atenți în mod special când copiii sunt prin 
preajmă, să nu încerce să introducă obiecte în orificiile 
aparatului. Există risc de electrocutare. Când folosiți 
radiatorul, supravegheați copiii și animalele de casă să nu 
se ardă sau să nu răstoarne accidental radiatorul.  

 Nu folosiți radiatorul în apropierea altor surse de 
căldură. Când îl așezați undeva aveți grijă să nu fie 
materiale inflamabile în jur (de pilă perdele). Aveți grijă 
ca aparatul să fie într-o poziție sigură. Nu acoperiți 
orificiile radiatorului. Nu acoperiți aparatul cu haine de 
pildă. Există risc de incendiu. Aparatul trebuie să fie 
așezat la o distanță de 50 cm de ziduri sau alte obiecte 
când funcționează. 

 Nu acoperiți niciodată carcasa sau grilajul când radiatorul 
funcționează sau dacă nu s-a răcit suficient (risc de 
arsuri).  

 Nu introduceți nici un obiect în orificiile de aerisire sau în 
interiorul radiatorului (risc de electrocutare). 

 În locuri publice, trebuie respectate toate normele de 
prevenire a accidentelor în manevrarea aparatelor 
electrice și electronice.  

 Nu vărsați lichide în interiorul aparatului. Risc de 
electrocutare. Dacă acest lucru se întâmplă, scoateți 
imediat aparatul din priză și adresați-vă unui specialist.  

 Deconectați aparatul de la priză întotdeauna înainte de 
a-l curăța. 

 Produsul nu trebuie expus la temperaturi extreme, 
umiditate, vibrații puternice sau stres mecanic puternic. 

 Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea 
de la priză corespunde cu cea indicată pe eticheta 
produsului.  

 Din când în când verificați dacă cablul de alimentare al 
aparatului nu este deteriorat. 

 Așezați cabul de alimentare astfel încât să nu intre în 
contact cu părțile fierbinți ale aparatului.  

 Nu folosiți prelungitoare pentru a conecta aparatul la 
priză. Nu porniți aparatul imediat după ce l-ați dus de la 
frig la cald. Condensul care poate apărea poate distruge 
aparatul. Lăsați aparatul până se aclimatizează.  

 Nu trageți de cablu pentru a deconecta aparatul. Aveți 
grijă să nu fie prins cablul undeva din greșeală, există risc 
de incendiu. Nu răsuciți cablul în jurul aparatului.  

 Nu folosiți radiatorul în încăperi unde există condiții 
nefavorabile sau unde există vapori, praf sau 
combustibili gazoși.  

 Dacă aveți vreun motiv să credeți că funcționarea sigură 
nu mai este posibilă, deconectați imediat aparatul de la 
priză și asigurați-vă că nu va fi utilizat accidental. 
Funcționarea sigură nu mai este posibilă dacă:  

 Există semne vizibile de deteriorări ale aparatului.  

 Aparatul nu mai funcționează. 

 Radiatorul a fost depozitat o lungă perioadă într-un loc 
neadecvat și în condiții nefavorabile. 

 Aparatul a fost supus la stres mecanic pe durata 
transportului.  
 

Diverse: 

 Reparațiile trebuie realizate numai de către un specialist 
în ateliere de specialitate.  

 Unele componente pot fi sub tensiune așa că nu desfac-
eți carcasa aparatului. Aparatul poate fi de asemenea 
sub tensiune. Înainte de a face lucrări de reparație sau 
întreținere, deconectați aparatul de la priză. Lucrările de 
reparație sau întreținere trebuie realizate de către un 
specialist care este familiar cu astfel de operații. 

 Dacă aveți dubii referitoare la manevrarea aparatului, la 
care nu găsiți răspuns în acest manual de utilizare, 
contactați un specialist. 

 

4. Asamblarea 
 

Înainte de asamblarea radiatorului cu halogen, 
deconectați-l de la priză. 

1. Suportul de fixare trebuie mai întâi prins la radiator. 
Urmăriți schema următoare pentru a asambla radiatorul.  

2. Suportul poate fi montat cel mai ușor când radiatorul 
este așezat pe spate.  

3. Îndepărtați cele două șuruburi de pe spatele carcasei, 
treceți cablul de alimentare exact prin mijlocul suportului 
și fixați suportul apoi pe radiator. 
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4. Înșurubați cele două șuruburi. 

 
1. Carcasa 
2. Suport de fixare 
3. Șuruburi (2) 
4. Dispozitiv de securitate 
5. Cablu de alimentare 

 

5. Funcționarea 
Așezați radiatorul pe o suprafață stabilă și dreaptă.  
Nu folosiți niciodată radiatorul fără grilajul de 
protecție din față. 
Dacă nu folosiți aparatul mai mult timp, 
depozitați-l într-un loc uscat. 
Nu poziționați aparatul direct în fața prizei. 
Nu folosiți aparatul conectat la un comutator 
temporizat, alt sistem de comandă sau ale 
echipamente care pot porni aparatul automat. 
Acest lucru poate constitui pericol de incendiu, la 
fel ca și acoperirea aparatului sau poziționarea lui 
în mod incorect. 

 
6. Butonul de pornire și primul nivel de căldură 

(400W) 
7. Buton pentru al doilea nivel de căldură (400W) 
8. Buton pentru al treilea nivel de căldură (400W) 
9.  Tuburi de halogen. 
10.  Grilaj de protecție 

 
1. Introduceți cablul de alimentare la priză. 
2. Porniți radiatorul apăsând pe butonul „6” (POWER). 

Primul nivel de încălzire este pornit. 
3. Opriți radiatorul cu halogen apăsând din nou butonul. 

Deconectați întotdeauna radiatorul de la priză după ce l-
ați oprit.  

4. Apăsând butoanele „7” și „8” (400W) puteți crește sau 
descrește nivelul de încălzire. 

5. Dacă apăsați butonul „9” (TURN – învârtire), radiatorul 
va începe să se rotească de la stânga la dreapta.  

6. Radiatorul cu halogen este echipat cu un dispozitiv de 
siguranță, care stinge aparatul automat în caz de pericol. 

7. Dacă aparatul nu funcționează când îl porniți, vedeți dacă 
radiatorul este așezat pe o suprafață stabilă. 

 

6. Întreținere și curățare 
Țineți cont de toate instrucțiunile de utilizare și deconectați 
aparatul de la priză. 
Înainte de curățare, deconectați întotdeauna aparatul de la 
priză și lăsați-l să se răcească. Carcasa poate fi curățată cu o 
cârpă uscată. Nu folosiți agenți abrazivi. Aceștia pot 
deteriora carcasa. Dacă orificiile sunt murdare, pot fi 
curățate cu un aspirator. Dacă nu folosiți radiatorul, păstrați-
l într-un loc sigur și uscat. 
 

7. Eliminarea elementelor uzate 
Vă rugăm eliminați produsul numai în conformitate cu 
normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător și 
săntatea umană și utilizarea resurselor naturale în mod 
prudent și rațional. Un „x” peste un tomberon semnifică 
faptul că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special 
amenajate și nu la gunoiul menajer. 
 

8. Date tehnice 
Tensiunea de operare: 230V/AC, 50Hz 
Consum de putere: max. 1200 W, nivelul 1: 400W, nivelul 2: 
400W, nivelul 3: 400W 
 

9. Declarație de conformitate 
Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau 
(Germania), declară că produsul corespunde normelor și 
cerințelor directivei 1999/5/EC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 
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