MANUAL DE UTILIZARE
AEROTERMĂ
(ELECTRICĂ)

MODEL: AC-22A1
Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 2000 Watts.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aerotermei dvs. electrice!
Păstrați-le și pentru o studiere ulterioară! Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice.

MĂSURI PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOSTRĂ
 Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza aeroterma dvs. electrică.
 Conectaţi aeroterma la un racord unifazic, al carui voltaj să corespundă cu cel indicat pe
eticheta electrică.
 Acest aparat este compatibil din punct de vedere electromagnetic cu prevederile BN
55104/95, cu privire la interferenţele cu aparatele radio şi TV.
 Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat; dacă plecaţi de acasă, asiguraţi-vă că butonul din
selector este în poziţia OFF (0), iar termostatul este în poziţia minimă. Întotdeauna
deconectaţi aparatul de la priză.
 Nu tineţi în apropierea aparatului materiale combustibile, ca de ex.: mobilă, saltele,
perne, cuverturi, hârtie, haine, perdele /draperii etc. Distanţa dintre acestea şi aparat trebuie
să fie de cel puţin 100 cm.
 Dacă montaţi aparatul pe perete, nu îl fixaţi de materiale combustibile, cum ar fi
suprafeţe din lemn, sintetice sau plastic. Nu atârnaţi nimic de sau în faţa aerotermei.
 Întodeauna deconectaţi aparatul de la priză atunci când nu îl folosiţi. Când scoateţi din
priză, trageţi de ştecher, nu de cablu.
 Orificiile de intrare şi ieşire a aerului trebuie să fie la distanţă de alte obiecte/corpuri: 1
m în faţă şi 50 cm în spate şi în lateral.
 Nu instalaţi aparatul sub un racord.
 Nu lăsaţi animalele de casă sau copiii să atingă sau să se joace cu aeroterma. Aveţi
grijă! Zona de ieşire a aerului devine fierbinte în timpul funcţionării (peste 80 grade Celsius).
 Nu acoperiţi aparatul! Pericol de supraîncălzire!!
 Nu folosiţi aparatul în imediata vecinătate a unei căzi, duş sau bazin cu apă.
 Nu folosiţi aparatul în încăperi cu gaz explozibil sau în timp ce folosiţi solvenţi
inflamabili, vopsea sau aracet.
 Dacă observaţi defecţiuni ale cablului de alimetare, întrerupeţi utilizarea aparatului şi
luaţi legătura cu centrul de vânzare/service pentru instrucţiuni ulterioare.
 Menţineti aparatul curat. Nu permiteţi pătrunderea obiectelor în orificiile de ventilaţie
sau aerisire: pericol de electrocutare, incendiu sau defectare a aparatului.
INSTALAREA
Aparatul nu necesită instalare; trebuie folosit doar ca aparat portabil. Aceste aparate
portabile NU se utilizează în baie.

DESCRIEREA APARATULUI

1. Led funcţionare
2. Termostat
3. Grilaj protecţie(loc ventilare aer cald sau rece)
4. Buton selector trepte de temperatură

OPERAREA APARATULUI :


= OPRIT
= VENTILATOR(AER RECE)

I

= AER CALD (1000W)

II

= AER FIERBINTE (2000W)

 Utilizare pe timp de vară (doar ventilaţie): rotiţi butonul până la simbolul ventilator.
 Încălzire la putere redusă; rotiţi butonul selector la poziţia I (1000 W).
 Încălzire la putere maximă: rotiţi butonul selector la poziţia II (2000 W).
 Închidere aparat: rotiţi butonul selector la poziţia 0.

REGLAREA TERMOSTATULUI
Rotiţi butonul termostat în direcţia acelor de ceasornic până când ajunge la poziţia
maximă.
Selectaţi viteza şi nivelul de căldură rotind butonul selector în sensul acelor de
ceasornic(vezi capitolul “Operare”).
Când temperatura dorită este atinsă, rotiţi butonul termostat în sens invers acelor de
ceasornic, încet, până când becul indicator se va stinge.
Astfel temperatura mediului ambiental stabilită va fi menţinută constant.
Dacă răsuciţi termostatul până la nivelul maxim, aeroterma va funcţiona în mod
continuu.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Înainte de curăţare, deconectaţi întotdeuna aparatul de la priză.
Ştergeţi grătarele de intrare/ieşire ale aerului de praf sau alte impurităţi.
Nu folosiţi niciodată prafuri abrazive sau solvenţi.

ATENŢIE
 Nu folosiţi aparatul în apropierea cabinelor de duş, a căzilor de baie, a bazinelor,
piscinelor, etc.
 Ţineţi întotdeauna aparatul în poziţia verticală.
 Nu folosiţi aeroterma pentru uscarea hainelor. Nu obstrucţionaţi grătarele de
intrare/ ieşire ale aerului (pericol de supraîncălzire)!!
 Aparatul trebuie aşezat la o distanţă de minim 50 cm. faţă de mobilă sau alte obiecte.
 Când folosiţi aparatul în versiunea sa portabilă, nu îl aşezaţi lânga pereţi, mobile,
perdele, etc.
 Aparatul trebuie instalat astfel ca butoanele să nu poată fi atinse de persoanele din
cadă sau duş.
 Aparatul este dotat cu conectare de tip Y. Dacă înlocuiţi cablul de alimentare, consultaţi
un tehnician, deoarece această operaţiune necesită instrumente speciale.
 Aparatul nu trebuie aşezat sub un punct de alimentare fix.
 Nu folosiţi aparatul în timp ce se răceşte, pentru a evita supraîncălzirea şi pericolul de
incendiu generat de aceasta.
 Nu folosiţi aparatul în încăperi cu o suprafaţă mai mică de 4 m².
Aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranţă care va opri aparatul în cazul unei
supraîncălziri accidentale (de ex. grătarele de intrare/ieşire a aerului sunt obstrucţionate,
motorul porneşte lent sau nu porneşte deloc).
Pentru a reseta , deconectaţi aparatul de la priză timp de câteva minute, îndepărtaţi
cauza supraîncălzirii, apoi conectaţi aparatul din nou la priză.
Acest produs nu trebuie utilizat de copii sau persoane cu capacităţi fizice, psihice sau
senzoriale reduse sau lipsite de experienţă, decât dacă ele sunt supravegheate sau instruite.
Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat electrocasnic.
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 sau la importatorul a cărui adresă o puteţi
găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.
Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilităţi, persoane
neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se
poate asigura că aceştia pot opera corect aparatul.

FIŞA PRODUSULUI
(pentru aeroterme electrice)
1. Marca comercială a producătorului:
2. Modelul de fabricaţie:

AC-22A1

3. Tipul aparatului:

Aerotermă electrică

4. Importator:
5. Adresă importator:

SC ALF Electrocasnice SRL
bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, RO

6. Puterea nominală(W):

2000

7. Ventilator:

DA

8. Treapta I de încălzire(W):

1000

9. Treapta II de încălzire(W):

2000

10. Protecţie la supraîncălzire:

DA

11. Carcasă termorezistentă din plastic:

DA

12. Indicator de funcţionare:

DA

13. Mâner transport:

DA

14. Tensiune de alimentare/Frecvenţă(V~Hz):

230~50/60

15. Nivel maxim de zgomot(dB/A):

< 60

16. Culoare carcasă:

Albă

17. Dimensiuni nete(produs, mm):

217x131x265

18. Dimensiuni brute(ambalaj, mm):

220x135x270

19. Greutate netă(produs, kg):

1,05

20. Greutate brută(cu ambalaj, kg):

1,23

21. Fabricat în PRC

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive
89/336/EEC şi 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi EMC Directive
73/23/EEC şi 93/68/EEC pentru joasă tensiune.

