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RADIATOR INFRAROŞU CU HALOGEN 
FIORE 1800, GRI

Cod produs: 533370

MANUAL DE UTILIzARE

Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să 
folosiţi produsul. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioa-
re. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la 
dispoziţie produsul.

1. Informații privind siguranța 

Citiţi aceste instrucţiuni înainte de a începe să folosiţi radiatorul 
infraroşu cu halogen. 
a. Acest aparat nu poate fi folosit decât în scopul pentru care a 
fost construit. Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pen-
tru defectarea aparatului ca urmare a utilizării necorespunză-
toare a produsului. 
b. După despachetarea aparatului verificaţi dacă coletul inclu-
de toate părţile componente (vezi tabelul de la sfârşitul manu-
alului de utilizare) şi încercaţi să descoperiţi dacă produsul nu 
prezintă daune, defecte sau urme ale manevrării necorespun-
zătoare. 
c. Materialele folosite la ambalarea produsului trebuie să fie 
depozitate în afara razei de acţiune a copiilor, căci acestea pot 
deveni periculoase pentru copii. 
d. Înainte de a conecta aparatul la reţeaua de curent electric 
verificaţi dacă valoarea de tensiune a reţelei corespunde cu 
ceea ce este indicat pe plăcuţa aparatului. 
e. Vă rugăm să respectaţi următoarele reguli de bază pentru 
aparatele electrice atunci când folosiţi acest radiator infraroşu 
cu halogen: 

•   Nu atingeţi aparatul cu mâinile umede.
•   Nu manevraţi aparatul cu picioarele goale.
•   Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare pentru a 

scoate ştecărul din priză; apucaţi numai de ştecăr. 
•   Aparatul nu are voie să fie manevrat de către copii sau alte 

persoane care nu dispun de abilităţile necesare. 
f. Nu folosiţi cabluri prelungitoare neadecvate.
g. Nu modificaţi aparatul. 
h. Conexiunile trebuie să fie menţinute în stare uscată.
i. Nu mai utilizaţi radiatorul dacă cablul de alimentare este defect. 
j. Decuplaţi aparatul de la reţeaua de curent electric atunci 
când acesta nu este utilizat. 

2. Instrucțiuni privind instalarea 

Instalarea aparatului trebuie să cadă în sarcina unui tehnician 
specializat, care să respecte norma CEI 64-8 pentru instalaţiile 
electrice. Dacă modelul prevede acest lucru, aparatul se conec-
tează la reţeaua de curent electric prin intermediul cablului din 
cauciuc şi al ştecărului, incluse în colet. În orice alt caz radiatorul 
poate fi legat direct la reţeaua de alimentare. În acest caz este 
nevoie de un comutator bipolar cu o distanţă între contacte de 
minim 3 mm. 
•   Radiatorul poate fi instalat numai în plan orizontal, cu utiliza-

rea accesoriilor de fixare incluse în colet.
•   Lăsaţi o distanţă de minim 40 cm între partea superioară a ra-

diatorului şi tavan şi de 60 cm între radiator şi perete (fig. 1).
•   Asiguraţi-vă că radiatorul nu este orientat spre tavan sau 

spre materiale inflamabile. 
•   În faţa radiatorului trebuie să existe un spaţiu liber de cel 

puţin 1 m. 
•   Radiatorul trebuie instalat la o înălţime de minim 180 cm 

(fig. 1). Dacă radiatorul este instalat în baie înălţimea mini-
mă este de 225 cm între zonele 1 şi 2, în timp ce în zona 3 
distanţa minimă până la podea este de 180 cm, cu respecta-
rea directivelor în vigoare în fiecare ţară (CEI 64-8).

•   Aparatul nu poate funcţiona direct sub o priză. 
•   Dacă este montat în baie radiatorul trebuie montat la 

distanţă faţă de cabina de duş sau vană, în aşa fel încât între-
rupătorul radiatorului să nu poată fi accesat din acele spaţii.

•   Aparatul nu poate fi montat direct în apropierea vanei, cabi-
nei de duş sau piscinelor. 

•   Asiguraţi-vă că în apropierea radiatorului nu există materiale 
inflamabile şi că aparatul nu poate intra în contact cu acest 
tip de materiale.

•   Aparatul nu are voie să fie instalat în spaţii în care pot exista 
gaze inflamabile sau vapori periculoşi.

•   Radiatorul este echipat cu un grilaj de siguranţă care are ro-
lul de a proteja lampa de loviturile primite de la corpuri stră-
ine. Nu demontaţi grilajul şi nu folosiţi radiatorul în absenţa 
grilajului. 

Radiaţia căldurii ajunge până la o distanţă de cca. 3 m în faţa 
radiatorului (fig. 1). 
Piesa de bază a aparatului este lampa liniară cu cuarţ şi bare 
de distanţare Tungsten în ambianţă halogen. Bara de distanţare 
funcţionează la o temperatură de cca. 2200 °C. Stratul de cuarţ 
filtrează lumina albă şi lasă să treacă radiaţia infraroşu cu o lun-
gime de undă de 1,2 microni. Radiatorul funcţionează la putere 
maximă la numai câteva secunde de la punerea sa în funcţiune. 

3. Instalarea electrică 

Paleta de produse Fiore cuprinde modele de 1200 W şi 1800 W.
•   Aparatele concepute pentru utilizarea casnică au un întreru-

pător şi un cablu de alimentare flexibil cu ştecăr. Cablul este 
fabricat din cauciuc siliconat (H05 RN-F). 

•   Înainte de a acţiona întrerupătorul apucaţi mânerul şi evitaţi 
să atingeţi părţile metalice. 

•   Modelele concepute pentru aplicaţii profesionale (marca-
te prin litera P în numărul articolului) nu au întrerupător şi 
nici cablu de alimentare. Ele sunt legate la reţeaua de curent 
electric de către tehnicieni specializaţi ce folosesc un cablu 
cu caracteristici adecvate.

•   Produsul face parte din clasa I şi are gradul de protecţie IP65 
– acesta este gradul general de protecţie pentru aparatele ce 
pot fi instalate şi la exterior. 

•   Pentru protecţia aparatului contra prafului şi apei conec-
tarea trebuie să se realizeze conform gradului de protecţie 
IP65 şi a normei italiene CEI 64-8. 

4. Amplasarea 

Paleta de radiatoare Fiore a fost dezvoltată pentru a oferi flexi-
bilitate în amplasare. Utilizatorii au la dispoziţie 3 opţiuni: 
•   Fixarea pe perete prin intermediul suportului corespunzător 

(768M). Înainte de a începe să găuriţi peretele şi să fixaţi di-
blurile verificaţi dacă peretele este suficient de solid şi dacă 
în locul ales pentru montare nu trece vreun cablu electric 
sau conductă. Fixaţi şablonul pentru găurire pe perete folo-
sind bandă adezivă şi marcaţi orificiile. Realizaţi 4 găuri în 
perete folosind un burghiu de 5 mm, iar apoi fixaţi suportul 
cu ajutorul diblurilor incluse în colet. Acum fixaţi cele două 
cârlige Omega prin intermediul a patru şuruburi (incluse în 
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colet) în timp ce apăsaţi tubul din aluminiu din partea poste-
rioară (fig. 2). 

•   Fixarea pe tavan cu lanţuri (768S). Înainte de a începe să găuriţi 
tavanul asiguraţi-vă că locul ales pentru găurire este suficient 
de solid. Fixaţi cele două dibluri incluse în colet la o distanţă de 
cca. 55 cm unul de altul. Acum fixaţi cârligele Omega în jurul 
tubului de aluminiu având grijă ca şurubul de pe radiator se 
să afle în interiorul ultimului laţ al inelului (v. fig. 3). Cârligele 
Omega trebuie să se afle la capetele tubului, la distanţă maxi-
mă unul de altul pentru a se putea garanta astfel stabilitatea 
maximă. 

•   Fixarea pe stâlp (768P). Aparatul poate fi fixat pe un stâlp cu 
diametrul de 20 – 50 cm. Pentru fixare folosiţi suportul şi câr-
ligele Omega incluse în colet (fig. 4). Montaţi suportul pe un 
singur stâlp sau pe doi stâlpi aflaţi faţă în faţă. 

•   IMPORTANT: Stâlpul trebuie să fie bine fixat şi stabil. Recoman-
dăm să folosiţi trepiedul nostru, care poate fi achiziţionat la 
cerere (art. 002473). Trepiedul trebuie deschis în aşa fel încât 
linia albă de pe tubul inferior să atingă articulaţia picioarelor. 
Dacă există pericolul de răsturnare fixaţi în pardoseală picioa-
rele trepiedului. 

•   IMPORTANT: Asiguraţi-vă că nu există contact între cablul de 
alimentare şi radiator şi că acesta nu ajunge în suprafaţa de 
acţiune a fluxului de lumină. Cablul poate fi fixat pe tub în spa-
tele aparatului folosind coliere din plastic. 

5. Utilizarea

•   Porniţi aparatul cu ajutorul întrerupătorului (în cazul modele-
lor echipate cu întrerupătoare).

•   Verificaţi dacă radiaţia de căldură este orientată în direcţia 
dorită. Dacă este nevoie modificaţi unghiul de înclinare prin 
desfacerea şuruburilor cârligelor Omega şi acţionarea mâne-
rului lateral (v. fig. 5). Informaţi toţi utilizatorii în legătură cu 

funcţionarea corectă şi în siguranţă a aparatului. Păstraţi ma-
nualul de utilizare pentru consultări ulterioare. 

•   Dacă în încăperea în care se află radiatorul nu se află nicio per-
soană scoateţi aparatul din funcţiune şi ştecărul din priză. 

6. Întreținerea

Radiatorul Fiore nu include componente mobile şi de aceea 
întreţinerea produsului este limitată. Însă trebuie să fie verificaţi 
dacă pe suprafaţa reflectorizantă sau pe lampă nu există praf ori 
mizerie, ceea ce ar duce la supraîncălzirea şi scurtarea duratei de 
viaţă a lămpii. Ștergeţi aparatul la exterior folosind o cârpă ume-
zită. 

7. Înlocuirea lămpilor și a suporturilor din silicon 

Lampa radiatorului Fiore este robustă, iar dacă este ferită de 
vibraţii şi lovituri atunci durata sa de funcţionare se ridică la cca. 
5000 de ore. Atunci când înlocuiţi lampa trebuie să înlocuiţi şi su-
porturile din silicon. Însă acestea trebuie schimbate şi dacă pre-
zintă semne de uzură. Pentru operaţiile de schimb sau reparaţii 
adresaţi-vă numai atelierelor service specializate. De asemenea, 
asiguraţi-vă că se vor folosi numai piese de schimb originale.

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea 
scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă.
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