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RADIATOR ELECTRIC INFRAROŞU DE PERETE
(LAMPĂ CU FIBRĂ DIN CARBON)

         (UTILIZARE DOAR ÎN SPAŢII EXTERIOARE)

     

MANUAL DE UTILIZARE

MODEL: RFC-2500AT

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza 
noul dvs. radiator de perete.
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AVERTISMENT!
FOLOSIȚI ACEST APARAT DOAR ÎN POZIȚIE ORIZONTALĂ!

Stimate client,

dorim să vă mulțumim pentru alegerea făcută și pentru încrederea 
acordată produselor noastre. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual 
de utilizare pentru a fi pe deplin mulțumit de aparat.

Instalarea, operarea și întreținerea corespunzătoare a aparatului sunt 
esențiale pentru siguranța dumneavoastră și a celor care urmează să 
beneficieze de el.

Păstrați acest manual la îndemână pentru a-l putea consulta la nevoie.

Bucurați-vă de noul dumneavoastră încălzitor cu infraroșu pentru zile și 
vremuri cât mai bune!

Toate produsele cu Infraroșu au certificate CE/GS/EMC/ROHS.



4

Cuprins

1. Cuprins
2. Siguranța

2.1. Instrucțiuni de siguranță (A+B)
2.2. Instrucțiuni de siguranță (C+D)

3. Instalarea produsului
3.1. Instructiuni de instalare
3.2. Instrucțiuni de instalare(poziție + distanță)
3.3. Instrucțiuni de instalare cu pozițiile corecte și greșite

4. Punerea în funcțiune
5. Informații tehnice 
6. Instrucțiuni de utilizare

6.1. Definițiile butoanelor de pe telecomandă
6.2. Operarea telecomenzii
6.3. Operare manuală

7. Instrucțiuni de curățare și întreținere
8. Condiții de garanție



5

2. Siguranța

2.1. Instrucțiuni de siguranță (A+B)

A. Siguranța în conexiunea electrică
 Verificați dacă aparatul și cablul electric sunt deteriorate înainte de 

pornire.
 Inspectați dacă există fisuri, întreruperi sau zgârieturi pe filament 

(tubul de încălzire). În caz afirmativ, contactați departamentul tehnic 
autorizat.

 Dacă aparatul sau cablul de alimentare prezintă semne de 
deteriorare, nu îl puneți în funcțiune și returnați-l la departamentul 
tehnic autorizat..

 Asigurați-vă că circuitul electric principal este de 220-240 V și 50 
Hz,iar conexiunea este prevăzută cu siguranțe și împământare.

 Verificați siguranța rețelei. Aceasta trebuie să fie de 25 A.
 Nu folosiți încălzitorul cu infraroșu odată cu alte dispozitive electrice 

conectate la aceeași priză multiplă sau la aceeași siguranță.
 Folosiți aparatul cu un ștecher corect împământat.
 Ștecherul împământat trebuie să se afle în afara zonei de încălzire și 

a suprafeței fierbinți.
 Cablul de alimentare nu trebuie lăsat pe cadrul aparatului sau în jurul 

acestuia.
 Deconectați aparatul când nu îl folosiți o perioadă lungă de timp sau 

când efectuați operațiunile de curățare sau întreținere.
 Geamul deteriorat al încălzitorului trebuie schimbat.
 În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit 

doar la un service autorizat.
 Trebuie precizat că aparatul trebuie instalat într-un loc uscat și nu 

trebuie udat.



6

B. Distanțele de siguranță prevăzute pentru instalarea pe perete, 
protecția la temperaturi ridicate și incendiu

 Atenție! Aparatul trebuie acționat doar în poziție orizontală, cu o 
înclinație max. ±15°. În cazul folosirii la unghiuri mai mari de 5° în 
poziție orizontală sau verticală, firul în buclă se poate inactiva rapid, 
iar aparatul nu va mai funcționa în mod corepunzător.

 Nu instalați niciodată aparatul pe o suprafață inflamabilă (carton 
etc.).

 Distanța aparatului față de sol trebuie să fie de minim 1,8 m.
 Distanța aparatului față de tavan trebuie să fie de minim 0,5 m.
 Distanța aparatului față de ființele trebuie să fie de minim 1 m.
 Distanța aparatului în zona de încălzire față de materiale precum 

lemn, carton, haine etc. trebuie să fie de minim 1 m. 
 Nu acoperiți aparatul și nu atârnați de el haine, nici nu puneți haine 

pe el sau în apropierea acestuia.
 Nu lipiți nimic pe grilajul de protecție.
 Nu folosiți încălzitorul pentru a aprinde țigări sau alte asemenea.
 O supraveghere atentă este necesară când produsul este folosit în 

apropierea copiilor. Acest dispozitiv nu a fost conceput pentru a fi 
utilizat de copii sau persoane neasistate sau supravegheate când 
capacitățile lor fizice, senzoriale sau mentale nu le permit folosirea în 
siguranță.

AVERTISMENT – PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
1) Țineți materialele inflamabile, cum ar fi mobila, hârtiile, hainele și 

perdelele, la o minim 0,9 m în fața încălzitorului și la distanță în 
lateral și spate când încălzitorul este conectat.

2) Nu amplasați încălzitorul în apropierea patului deoarece pernele și 
pilotele pot cădea din pat și se pot aprinde.

3) Deconectați încălzitorul de la curent când nu este folosit.
4) Evitați folosirea unui prelungitor întrucât acesta se poate supraîncălzi 
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și cauza un incendiu. Dar dacă, totuși, trebuie să folosiți un 
prelungitor, dimensiunea minimă a acestuia trebuie să fie de 14 
AWG, iar puterea să nu fie mai mică de 2000 W.

5) Nu puneți aparatul în funcțiune la o distanță mai mică de 7 m față de 
materiale inflamabile. 

 Nu blocați niciodată grilajul frontal al încălzitorului.
 Încălzitorul nu este adecvat pentru folosire la interior sau în anumite 

locuri in care poate aparea un pericol de orice natura.
 Nu încercați niciodată să reparați încălzitorul fără a-l deconecta mai 

întâi de la sursa de alimentare cu energie electrică.

2.2. Instrucțiuni de siguranță (C+D)

C. Instrucțiuni de curățare și întreținere

 În primul rând, deconectați aparatul de la priză. 
 Scoateți cablul de alimentare din priză ținând de ştecher şi nu de 

cablu.
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 Scoateți grilajul frontal pentru a curăța reflectorul (oglinda 
reflectorizantă) și filamentul.

D. Reparare și Service
 Atenție! Numai centrele service și persoanele autorizate de 

importator pot revizui, repara sau înlocui piesele încălzitorului.
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță pentru 
securitatea dumneavoastră, a familiei și a bunurilor materiale 
înainte de a pune aparatul în funcțiune!

3. Instalarea
3.1 Instrucțiuni de instalare
Montare pe perete: Atentie! Aparatul trebuie instalat pe suprafețe 

solide precum beton sau metal.
Nu instalați niciodată pe suprafețe inflamabile!
Consultați paginile urmatoare pentru a găsi cea mai potrivită metodă 

de instalare pentru încălzitorul dumneavoastră.

 Faceți patru găuri cu diametrul de 8 mm în perete în locul unde va fi 
amplasată unitatea, cu distanța indicată în Figura 1.

 Introduceți diblurile de perete cu diametrul de 8 mm, furnizate 
împreună cu unitatea, în respectivele orificii.

 Montați două dintre picioarele în formă de L pe perete folosind 
șuruburile 4×35 furni zate împreună cu aparatul. 

 Montați celelalte picioare în formă de L pe unitate folosind șuruburile 
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M5 și cheia mică, așa cum se arată în figura 2 (piulițele 
corespunzătoare sunt deja încorporate pe corpul unității).

 Montați și fixați picioarele în formă de L pe perete și, respectiv, pe 
unitate, folosind șuruburile și piulițele M8×13 și șaibele așa cum se 
arată în figura 3 și strângeți folosind cheia furnizată.

Fig. 4

 În funcție de zona de încălzit, unghiul unității poate fi reglat între 
0-45 grade cu ajutorul șurubului cu cap din bachelită M8 și a piuliței 
de fixare(figura 4).

 Înainte de operare, trebuiesc verificate din nou articulațiile 
aparatului.

3.2 Poziţii de instalare
 Atenție! Fixarea la numai la maxim ±5° în poziție orizontală este de 

mare importanță pentru funcționarea permanentă și corectă a 
aparatului.

          Greşit             Greşit              Corect
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3.3. Instrucțiuni de instalare(poziții corecte / greșite)
Distanțe de siguranță: distanțe minime necesare pentru siguranță.
Distanțele minime față de colțurile peretelui(figura de mai jos).

Direcționați încălzitorul către cel mai potrivit unghi.
Nu lăsați lumina să iasă prin fereastră, ochelari etc. deoarece 

încălzitorul încălzește în primul rând locurile în care cade lumina.
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4. Punerea in functiune
Pasul 1: Conectaţi aparatul la sursa de alimentare cu energie 
electrică.

Pasul 2: Apăsaţi butonul Pornit/Oprit si apoi Open/Close 
(Deschis/Ȋnchis) o dată şi pe ecran va apărea P.0 ceea ce 
înseamna ca aparatul se află în poziţia de aşteptare(stand-by).

Pasul 3: Apăsaţi butonul Open/Close/Power Mode(Deschis/Ȋnchis/ 
Mod putere)încă o dată (a doua oară) şi pe ecran va apărea P.1. Ȋn 
acel moment unul din filamente (850 W), se va aprinde şi îşi va 
începe funcţionarea.
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Pasul 4: Apăsaţi butonul Open/Close/Power Mode(Deschis/Ȋnchis/ 
Mod putere) încă o dată (a treia oară) şi pe ecran va apărea P.2. Ȋn 
acel moment, al doilea filament (1650 W) se va aprinde şi îşi va 
începe funcţionarea.

Pasul 5: Apăsaţi butonul Open/Close/Power Mode(Deschis/Ȋnchis/ 
Mod putere) încă o dată (a patra oară) şi pe ecran va apărea P.3. 
Ȋn acel moment atât primul (850 W) cât şi al doilea filament (1650 
W), se vor aprinde şi îşi vor începe funcţionarea.
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Pasul 6: După ce funcţionarea este pornită, temporizatorul 1-24 h 
poate fi ajustat după preferinţe, apăsând butonul Timer, ca de 
exemplu:  

 Dacă pe ecran apare 0.1 aceasta indică faptul că aparatul se va 

opri după o oră;

 Dacă pe ecran apare 0.2 aceasta indică faptul că aparatul se va 

opri după două ore.

5. Informații tehnice 
   

6. Instrucțiuni de utilizare
6.1. Definițiile butoanelor de pe telecomandă
Funcțiile încălzitorului pot fi controlate prin butoanele de pe 
telecomandă și ecranul LED. De asemenea, puteți controla unele 
dintre funcțiile încălzitorului dvs. prin butoanele de pe partea frontală a 
încălzitorului.

Model
  Voltaj Hertz

Putere 

maximă
Dimensiune Greutate

   V Hz Wați
Y 

(cm)

U 

(cm)

D 

(cm)
(kg)

RFC-2500AT 220-240  50 2500 20 95.5 9.5 3,6
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1. Pornit / Oprit
  Pornește, oprește încălzitorul sau 

îl aşează în pozitia de așteptare.
2. Treapta I
  După ce porniți încălzitorul, puteți 

alege o încălzire scăzută.
3. Treapta II
  După ce porniți încălzitorul, puteți 

alege o încălzire moderată.
4. Treapta III
   După ce porniți încălzitorul, puteți 

alege o încălzire ridicată.
5. Temporizator oprit
  Oprește încălzitorul la momentul actual și îl menține în modul de 

așteptare.

6.2. Operarea telecomenzii
1. Porniți alimentarea, produsul va emite un semnal sonor (bip) o dată, 

ecranul digital nu va afișa nimic. În acest moment, apăsați butonul 
Pornit/Oprit de pe telecomanda pentru a trece aparatul în modul 
stand by.

2. Apăsați butonul de funcție pentru a alege nivelul de putere. 
 Pe ecran apare indicatorul P0, iar indicatorul clipește de trei ori, 

indicând că aparatul este în modul stand by. 
 Apăsați butonul 850 W, iar pe ecran apare indicatorul P1, iar 

acesta va clipi de trei ori, indicând că aparatul este în modul de 
emitere scăzută a caldurii. 

 Apăsați butonul 1650 W, produsul va emite un semnal sonor o 
dată, indicatorul P2 apare pe ecran și acesta va clipi de trei ori, 
indicând că aparatul se află în modul mediu de incalzire. 
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 Apăsați butonul 2500 W, pentru a atinge gradul înalt, beeper-ul va 
emite o dată, indicatorul P3 apare pe ecran și acesta va clipi de 
trei ori, indicând că aparatul este în treapta ridicata de căldură.

 Apăsați continuu butonul de funcție, „P0 - P1 - P2 - P3 - P0” apare 
pe ecranul digital in mod ciclic, corespunzător modurilor de 
incalzire:

o Stand-by 
o Nivel scazut de încălzire
o Nivel mediu de încălzire
o Nivel ridicat de încălzire
o Stand-by(din nou)  
o s.a.m.d

3. În modul stand by, apăsați butonul temporizatorului(Timer), aparatul 
poate seta timpul de la 1 la 24 de ore. După setarea timpului, 
indicatorul de lângă ecranul digital se va aprinde, însemnand că 
pentru acest aparat a fost selectat funcția de cronometru. „0” indică 
timp nesetat.

4. Când aparatul funcționează, ecranul digital indică întotdeauna nivelul 
de căldura emisă (P1-P2-P3). 
Setarea temporizatorului: când indicatorul se aprinde, înseamnă că 
aparatul a fost setat cu o funcție de cronometru (temporizare) cu 
ajutorul acestuia putându-se programa oprirea aparatului într-un 
interval cuprins între o oră şi 24 de ore. 
Pentru a vizualiza timpul curent rămas, apăsaţi butonul 
temporizatorului (timer), timpul care apare fiind cel actual setat, în 
acest moment indicatorul clipește de trei ori continuu, indicând că 
aparatul intră în starea de setare a temporizatorului.
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6.3. Operare manuală
Control prin modulul principal al încălzitorului
Indicatorul P0 apare pe ecran atunci când încălzitorul este pornit și 

este în modul de aşteptare(stand-by).
Prima cifră de pe ecran ilustrează simbolul P(power = putere), în timp 

ce a doua cifră afişează nivelul de putere de la 1 la 3.
Butonul numărul 1 de pe încălzitor funcționează ca 

Open/Close/Power Mode (Pornit/Oprit/Mod putere). Încălzitorul începe 
să funcționeze la modul de nivel de putere la care a fost oprit anterior.

P0 apare pe ecran când este apăsat butonul Open/Close/Power 
Mode iar treptele de putere (P1, P2, P3) pot fi reglat atât prin butoanele 
de pe telecomandă cât şi cu ajutorul butonului Open/Close/Power Mode 
de pe aparat.

Apăsați butonul ON / OFF    de pe telecomandă sau cel de pe 
încălzitor în sine pentru a opri aparatul.

Încălzitorul începe să funcționeze în modul „stand-by” după 
întreruperea curentului electric și revenirea acestuia la nivelul setat 
înainte de oprirea alimentării cu energie.

LED-ul continuă să clipească în cazul unui program setat de la 
telecomandă. 

După fiecare comandă executată este auzit un semnal sonor.
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7. Instrucțiuni de curățare și întreținere 
Atenţie! Întreținerea atentă și regulată a încălzitorului cu infraroșu, 

având în vedere instrucțiunile noastre, are o importanță deosebită pentru 
a obține o funcționare îndelungată și eficientă a aparatului 
dumneavoastră.

1. Verificați murdăria reflectorului și a filamentului IR cel puțin o dată 
pe lună. Dacă este necesar, aplicați instrucțiunile de curățare și 
întreținere.

2. Numărul de verificări poate fi mărit ținând cont de cantitatea de praf 
din mediu.

3. Verificați vizual deformarea reflectorului, a firului și a cadrului în 
timp ce curățați aparatul. În cazul oricărei deformări, consultați 
serviciul tehnic.

4. Verificați vizual cablul de alimentare și ștecherul în timp ce curățați 
aparatul. În cazul oricărei deformări, consultați serviciile tehnice.

5. Se recomandă schimbarea reflectorului la fiecare 2 ani pentru o 
funcționare mai eficientă a aparatului dumneavoastră.
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CURĂŢAREA APARATULUI
Atenţie! Curățarea regulată și atentă ajută încălzitorul să funcționeze 

ani mai lungi și mai eficient.
a. Deconectați cablul de alimentare pentru siguranța dumneavoastră 

înainte de curățarea aparatului.
b. Scoateți firul frontal al grilei prin orificiile de intrare de pe cadru 

folosind o șurubelniță.
c. Asigurați-vă că alimentarea este oprită pentru siguranța 

dumneavoastră. Cablul de alimentare trebuie scos din priză.
d. Reflectorul și filamentul trebuiesc curățate cu o cârpă moale, o perie 

netedă sau cu aer rece sau uscat. Laveta poate fi umedă, dar 
niciodată prea umedă, iar agentul de curățare nu trebuie să includă 
niciun produs chimic.

e. Evitați utilizarea materialelor de curățare care pot deteriora reflectorul 
(detergent etc.).

f. Introduceți grila de sârmă folosind o șurubelniță în cruce. 
                                                                                

8. Termenii garanției
Garanția acordată de importator nu acoperă defectele cauzate de o 

folosire incorectă a aparatului. Garanția nu acoperă situațiile prezentate 
mai jos:
1. Daunele și defectele cauzate de o utilizare incorectă a produsului.
2. Daunele și defectele survenite în timpul transportului, după livrarea 

produsului la client de către vanzator.
3. Daunele și defectele cauzate de un voltaj prea mic sau prea mare, 

folosirea unei conexiuni fără împământare, sisteme electrice 
defectuoase, condiții de voltaj diferite de cele specificate în 
instrucțiuni.

4. Daunele și defectele cauzate de incendiu sau descărcări electrice.
5. Daunele și defectele rezultate în urma reparațiilor și lucrărilor de 

întreținere efectuate de persoane neautorizate.
6. Defectele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor din acest 
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manual.
7. Daunele și defectele ce rezultă din transportarea produsului la 

punctul de reparare.

Atenție! Lucrările de întreținere și curățare efectuate incorect nu 
sunt acoperite de garanție.
1. Praful și agenții poluanți din mediu.
2. Deteriorarea reflectorului sau a filamentului din cauza unei curățări 

incorecte.
3. Instalarea sau dezinstalarea incorectă.
4. Operarea aparatului cu un filament, cadru sau cablu deteriorat.

Dacă se dovedește că aparatul prezintă defecte de material sau de 
fabricație, clientul are dreptul la repararea sau înlocuirea acestuia în 
baza termenilor din certificatul de garanție. În niciun caz importatorul nu 
va răspunde pentru pierderea sau deteriorarea, directă, indirectă sau 
accidentală, rezultată din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a 
acestui produs.

Garanția devine nulă în cazul în care certificatul de garanție nu 
conține ștampila și semnătura vânzătorului, precum și data cumpărării.

Garanția își pierde valabilitatea în caz de ștergere totală sau parțială 
a numărului de serie (dacă este cazul), a numărului de identificare a 
modelului sau a mărcii.

Toate produsele sunt certificate CE/GS/EMC/ETL.
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Acest simbol de pe produs sau 
ambalajul produsului indică faptul că 
aparatul nu poate fi tratat drept deșeu 
menajer, ci trebuie predat la un punct de 
colectare specializat în reciclarea 
aparatelor electrice și electronice.

Asigurând o gestionare corectă a 
produsului, contribuiți la protejarea 
mediului înconjurător și a sănătății umane. 
Sănătatea și mediul înconjurător pot fi 
periclitate de o gestionare incorectă a 
deșeurilor.

 Mai multe informații privind reciclarea acestui produs se pot obține 
de la autoritățile locale, centrul de colectare a deșeurilor sau magazinul 
de la care ați cumpărat produsul.
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FIŞA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului:                                                                    
2. Modelul de fabricaţie:                           RFC-2500AT
3. Tipul aparatului:                  Radiator electric de perete
4. Importator:                      SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:      bvd. Basarabia,nr. 256, Bucureşti,RO
6. Material element încălzire:                   fibră din carbon
7. Puterea maximă(W):                                  2500
8. Comutator pozitie în aşteptare(stand-by):                  DA
9. Trepte de încălzire(W):                     3(850/1650/2500)

10. Grad de protecţie la umiditate:                          IP34 
11. Poziţia în care poate fi montat:            pe perete(orizontal) 
12. Locuri în care poate fi utilizat:                spaţii exterioare
13. Distanță de încălzire(m):                                 2-3
14. Durată de încălzire(sec):                                   1
15. Durată estimată de funcționare(h):                      ~5000
16. Tensiune de alimentare(V~Hz):                    220-240~50
17. Material/culoare carcasă:                   Aluminiu/Argintiu
18. Dimensiuni nete(produs,mm):                     955x95x200
19. Dimensiuni brute(ambalaj,mm):                  995x135x235
20. Greutate netă(kg):                       3,10
21. Greutate brută(cu ambalaj)                              3,60
22. Fabricat în PRC

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile 
EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică şi LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de 
joasă tensiune.
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