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RADIATOR ELECTRIC INFRAROŞU DE TAVAN

LAMPĂ CU FIBRĂ DIN CARBON

(UTILIZARE DOAR ÎN SPAŢII EXTERIOARE)

  
     

     

Manual de instrucțiuni
MODEL: RTC-1502AT

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza 
noul dvs. radiator de tavan!
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Vă mulțumim pentru alegerea dumneavoastră de a achiziționa 
acest produs!

Acest aparat de incalzire a fost fabricat pentru a fi folosit DOAR ȊN 
SPAŢII EXTERIOARE(terase, balcoane deschise, etc)!

Acest manual de utilizare vă va oferi informații valoroase necesare 
pentru utilizarea corespunzătoare și întreținerea noului produs. 

Vă rugăm să citiți cu atentie instrucțiunile și familiarizați-vă cu toate 
aspectele operaționale ale noului radiator.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ

AVERTISMENT:
◇ Nu utilizați încălzitorul cu un programator, cronometru, sistem 

separat de control de la distanță sau orice alt dispozitiv care 
pornește automat încălzitorul, deoarece există un risc de incendiu 
dacă încălzitorul este acoperit sau poziționat incorect.

◇ Este periculos să instalați aparatul aproape de perdele și alte 
materiale combustibile.

◇ Nu utilizați radiatorul în apropierea unui duș, a unei băi sau a unei 
piscine.

◇ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de agentul său de service sau de o 
persoană calificată în mod similar pentru a evita un pericol.

◇ Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul. 
◇ Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și 

de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse 
sau lipsiți de experiență și cunoștințe doar dacă li s-a oferit 
supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului într-un mod 
sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace 
cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu se fac de 
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către copii decât dacă au mai mult de 8 ani și se află sub 
supravegherea unui adult.  

◇ Nu păstrați aparatul și cablul său la îndemâna copiilor mai mici de 
8 ani.

◇ AVERTISMENT: Acest încălzitor nu este echipat cu un dispozitiv 
pentru a controla temperatura camerei. Nu utilizați acest încălzitor 
în încăperi mici, care au legatură cu exteriorul casei, atunci când 
acestea sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să 
părăsească camera pe cont propriu, cu excepția cazului în care se 
asigură o supraveghere constantă a acestora. 

◇ Acordați atenție faptului că, nici un material combustibil din cauza 
vântului sau alte influențe de mediu acoperă sau obstrucționează 
aparatul, cum ar fi perdele, marchize, steaguri, folie de plastic etc.

◇ ATENȚIE – Ȋn timpul utilizării, părți din acest produs pot deveni 
foarte fierbinți și provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție 
deosebită locurilor în care sunt prezenți copiii și persoanele 
vulnerabile.
Atunci când se utilizează acest aparat electric electric, trebuiesc 

respectate măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de 
incendiu, șocuri electrice și răniri ale persoanelor, inclusiv următoarele:
1. Citiți TOATE instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.
2. ATENȚIE: Risc de electrocutare! NU deschideți sau încercați să 

reparați singur încălzitorul.
3. Acest radiator se poate încălzi atunci când este utilizat. Pentru a 

evita apariția arsurilor, NU lăsați pielea să atingă suprafețele 
fierbinți. Dacă este furnizat, utilizați mânere atunci când mutați 
acest încălzitor. 
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4. Păstrați materialele combustibile, cum ar fi mobilierul, pernele, 
așternuturile, hârtia, hainele și perdelele la cel puțin 1,2 m de 
încălzitor. NU puneți prosoape sau alte obiecte pe încălzitor!

5. Este necesară o precauție extremă atunci când încălzitorul este 
utilizat de către sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu 
handicap sau atunci când încălzitorul este lăsat să funcționeze și 
nesupravegheat.

6. NU utilizați încălzitorul cu cablul deteriorat sau după ce încălzitorul 
funcționează defectuos, a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel. 
Returnați încălzitorul la un centru de service autorizat pentru 
examinare, reglare electrică sau mecanică sau reparare.

7. Acest încălzitor NU este destinat utilizării în băi, zone de spălătorie 
și alte locații similare interioare. 

8. NU amplasați NICIODATĂ încălzitorul într-un loc unde ar putea 
cădea într-o cadă sau alt recipient de apă. Pentru a vă proteja 
împotriva pericolelor electrice, NU-l scufundați în apă sau alte 
lichide.

9. NU atingeți corpul aparatului sau cablul de alimentare cu mâna 
udă.

10. NU treceți cablul pe sub mochetă. NU acoperiți cablul cu covoare, 
șervețele sau acoperiri similare. Aranjați cablul departe de zona de 
trafic și de unde nu se va putea împiedica nimeni.

11. NU introduceți sau lăsați obiecte străine să pătrundă în orice 
deschidere de ventilație sau evacuare, deoarece aceasta poate 
provoca un șoc electric sau incendiu sau poate deteriora 
încălzitorul.
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12. Pentru a preveni un posibil incendiu, NU blocați fantele de 
evacuare în niciun fel. NU utilizați aparatul pe suprafețe moi, cum 
ar fi un pat, unde deschiderile se pot bloca.

13. Ȋncălzitorul are piese fierbinți și cu arc sau scântei în interior. NU îl 
utilizați în zone în care sunt folosite sau depozitate benzină, 
vopsea, lichide explozive și/sau inflamabile. Țineți unitatea departe 
de suprafețe încălzite și de flăcări deschise.

14. Evitați utilizarea unui prelungitor deoarece prelungitorul se poate 
supraîncălzi și poate provoca un risc de incendiu. Cu toate acestea, 
dacă trebuie să utilizați un prelungitor, cablul va trebui să aibă o 
dimensiune minimă de 1,5 mm².

15. Pentru a deconecta încălzitorul, trageți de firul de pornit/oprit şi 
mențineți-l în poziția de oprire a funcționării.

16. Opriți întotdeauna unitatea înainte de a o muta sau de a curăța, 
sau ori de câte ori încălzitorul nu este utilizat.

17. Utilizați aparatul numai pentru uz casnic, așa cum este descris în 
acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de producător 
poate provoca incendiu, electrocutare sau rănirea persoanelor. 
Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau vândute de dealeri 
neautorizați poate cauza pericole.

18. Utilizați produsul întotdeauna doar agățat de un tavan fix, rigid şi 
solid. 

19. AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau 
electrocutare, NU utilizați această unitate cu niciun dispozitiv de 
control al vitezei în stare solidă.

20. NU încercați să reparați sau să reglați nicio funcție electrică sau 
mecanică a acestei unități. Procedând astfel, veți anula garanția. 
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Interiorul unității nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. 
Personalul calificat trebuie să efectueze numai întreținerea.

21. Conectați aparatul numai la prize împământate corespunzător.
22. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv 

copii) cu probleme fizice, capacități senzoriale sau mentale reduse 
sau lipsiți de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care 
au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului 
de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

23. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că aceştia nu se 
joacă cu aparatul.

24. Publicarea privind acoperirea trebuie să fie vizibilă după ce 
încălzitorul a fost instalat.

25. Salvați aceste instrucțiuni
SPECIFICATII

Tensiune 220-240 V(50 Hz)
Putere 1500 W
Dimensiune produs 425(L)x425(A)x300(H)
Greutate produs 2,55 Kg
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PREZENTAREA PRODUSULUI

                            

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
A. Agățați încălzitorul de o suprafață fermă și plană a tavanului.
B. Cârligul de pe tavan care susține încălzitorul de terasă trebuie să 

poată suporta o greutate de 3 sau 4 ori mai mare decât încălzitorul 
de terasă în sine. 

C. Așezați cârligul lanțului în cârligul de tavan și prindeți orice inel al 
lanțului pentru a regla înălțimea încălzitorului de terasă față de 
podea.

D. Distanța dintre partea inferioară a încălzitorului de terasă și podea 
trebuie să fie de peste 1,8 m, iar distanța dintre încălzitor și tavan 
trebuie să fie de cel puțin 30 cm.

E. Acest aparat trebuie să fie alimentat cu tensiunea și frecvența 
corespunzătoare (AC 220-240V, 50Hz) și conectat la un circuit 
individual, împământat corespunzător, protejat de un întrerupător 
care să fie în conformitate cu regulile de cablare. Cablul de 
alimentare al acestui aparat trebuie fixat de lanț, instalarea poate 
fi efectuată numai de către o persoană calificată pentru a se evita 
apariția unui pericol. 

F. Acţionaţi încălzitorul numai atunci când este în poziţie verticală. 
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G. Comutatorul de pe capul încălzitorului este folosit doar pentru a 
verifica daca aparatul este alimentat cu energie electrică.Ȋn caz 
afirmativ, se va aprinde o lumină albastră iar funcționarea rămâne 
în poziție de aşteptare(stand-by).Din acest moment aparatul poate 
fi reglat doar din telecomandă.

H. După ce porniți aparatul apăsând butonul      de pe 
telecomandă încălzirea se poate regla în 3 trepte: 

a. Treapta I - 500 W 
b. Treapta II - 1000 W 
c. Treapta III - 1500W

I. Cu ajutorul telecomenzii operarea aparatului va deveni foarte 
confortabilă. 
ÎNTREȚINERE

 Opriți întrerupătorul de circuit înainte de întreținere și lăsați 
unitatea să se răcească complet.
• Pentru a menține încălzitorul curat, carcasa exterioară poate fi 

curățată cu o cârpă moale și umedă. Dacă este necesar, puteți 
utiliza un detergent ușor. După curățare, uscați unitatea cu o cârpă 
moale.

• NU folosiți alcool, benzină, pulberi abrazive, soluții de lustruire a 
mobilei sau perii brute pentru a curăța încălzitorul. Acest lucru 
poate provoca deteriorarea suprafeței încălzitorului. 

• Deși acest încălzitor este aprobat pentru a fi utilizat în aer liber 
(balcoane și terase), pentru siguranța dumneavoastră NU 
scufundați încălzitorul în apă. Ȋnainte de utilizarea produsului 
așteptați până când unitatea este complet uscată. 
DEPOZITAREA
Dacă încălzitorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, 

depozitați-l într-un loc uscat și răcoros.
Pentru a preveni acumularea de praf și murdărie, utilizați ambalajul 

original pentru reambalarea produsului.
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DEPANAREA
1. Dacă încălzitorul nu emite căldură după pornire, vă rugăm să 

verificați cablul de alimentare dacă este conectat corect la priza 
electrică.

2. La prima utilizare, este normal ca încălzitorul să emită o cantitate 
mică de fum și un miros datorită evaporării uleiului de protecție.

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.
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                   FIŞA PRODUSULUI
1. Marca comercială a producătorului:                                                                    
2. Modelul de fabricaţie:                           RTC-1502AT
3. Tipul aparatului:                   Radiator electric de tavan
4. Importator:                      SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:      bvd. Basarabia,nr. 256, Bucureşti,RO
6. Material element încălzire(W):                fibră din carbon
7. Puterea nominală(W):                                 1500
8. Comutator pozitie in asteptare(stand-by):                  DA
9. Trepte de încălzire(W):                     3(500/1000/1500)

10. Grad de protecţie la umiditate:                          IP34 
11. Poziţia în care poate fi montat:                agăţat de tavan 
12. Locuri în care poate fi utilizat:                spaţii exterioare 
13. Lungime lanţ(cm):                                       50
14. Eficiență radiantă(%):                                    80
15. Distanță de încălzire(m):                                 4-5
16. Durată de încălzire(sec):                                  1
17. Durată estimată de funcționare(h):                     ~5000
18. Temperatură culoare lampă(K):                         2250
19. Tensiune de alimentare(V~Hz):                   220-240~50
20. Material/culoare carcasă:                        Metal/Negru
21. Dimensiuni nete(produs,mm):                   425x425x300
22. Dimensiuni brute(ambalaj,mm):                  450x450x355
23. Greutate netă(kg):                    2,55
24. Greutate brută(cu ambalaj)                              3,70
25. 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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