
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalarea și utilizarea aparatului sau efectuarea 
operațiunilor de întreținere. Respectați toate instrucțiunile de siguranță; nerespectarea 
instrucțiunilor poate provoca accidente și / sau daune. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe 
ulterioare. 
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INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
•  Utilizați acest sistem de încălzire a ventilatorului numai în conformitate cu 

acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate 
provoca incendii, electrocutări sau vătămări corporale.

•  Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică corespunde tensiunii 
specificate pe plăcuța de date a încălzitorului ventilatorului (220-240V ~ 
50Hz).

•  Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de 
persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de 
experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la 
utilizarea aparatului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolele implicat.

•  Copiii nu se pot juca cu aparatul.
•Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără 

supraveghere. 
•Acest produs nu este o jucărie. Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani ar trebui să 

fie păstrați, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu.

•  Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani vor porni / opri 
aparatul doar dacă au fost plasați sau instalați în poziția normală de 
funcționare prevăzută și au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-
un mod sigur și pentru a înțelege pericolele implicat. Copiii cu vârsta cuprinsă 
între 3 ani și 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze și să curățe aparatul 
sau să efectueze întreținerea utilizatorului.
ATENȚIE - Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot 
provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și 
persoanelor vulnerabile.
AVERTISMENT: Pentru evitarea pericolului datorat resetării accidentale a 
întreruperii termice, acest aparat nu trebuie alimentat prin intermediul unui 
dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un 
circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către utilitate
AVERTISMENT: nu utilizați încălzitorul ventilatorului cu un controler sau 
cu orice alt dispozitiv extern care activează automat aparatul, deoarece 
există riscul de incendiu dacă încălzitorul ventilatorului este acoperit sau 
poziționat incorect. 
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•  Nu restricționați grilele de admisie și de evacuare a aerului.
•Aparatul se încălzește ușor când este utilizat. Pentru a evita arsurile, nu lăsați 

pielea goală să atingă suprafețele fierbinți. 
•Asigurați-vă că toate obiectele sunt la cel puțin 1 metru față și față și pe partea 

laterală a aparatului.
•Deconectați alimentarea cu energie electrică atunci când aparatul nu este 

utilizat sau pentru operațiile de curățare.
•Evitați folosirea încălzitorului în medii cu praf sau în prezența vaporilor 

inflamabili (de exemplu în ateliere sau garaj) sau vapori de vopsea.
•Nu așezați nimic pe aparat, nu folosiți aparatul pentru a usca îmbrăcămintea. 
•  Utilizați aparatul într-o zonă bine ventilată.
•Evitați plasarea degetelor sau obiecte străine în grilele de admisie / evacuare 

a aerului, deoarece acest lucru poate duce la șocuri electrice sau incendiu și 
poate dăuna aparatului.

•Pentru a evita riscul de incendiu, nu blocați grilele și nu le acționați în vreun fel 
în timp ce încălzitorul funcționează. 

•  Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Dacă cablul de 
alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, 
distribuitor sau o persoană calificată în mod similar, pentru a evita riscurile de 
siguranță.

•Nu utilizați aparatul dacă a căzut de la înălțime sau a suferit daune în vreun 
fel. Contactați personalul tehnic calificat pentru a examina aparatul sau pentru 
a efectua orice reparații electrice sau mecanice. 

•Cauza cea mai frecventă de supraîncălzire este acumularea de praf în aparat. 
Îndepărtați reziduurile de praf prin scoaterea din priză a aparatului și curățarea 
orificiilor de evacuare a aerului și a grilelor cu ajutorul unui aspirator.

•Nu utilizați detergenți abrazivi pentru curățarea acestui aparat. Curățați 
aparatul cu o cârpă umedă (nu umedă) clătită la caldă cu săpun. Scoateți 
întotdeauna ștecherul de la priza de alimentare înainte de curățare. 
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•  Pentru a deconecta încălzitorul ventilatorului, împingeți comutatorul în poziția 
OFF și scoateți ștecherul din priză. Trageți numai priza. Evitați să trageți cablul 
când deconectați încălzitorul ventilatorului.

•Nu așezați obiecte pe cablu și nu îl îndoiți.
•Nu este recomandabil să folosiți cabluri prelungitoare, deoarece acestea se pot 

supraîncălzi și pot provoca riscul de incendiu. Nu utilizați un singur prelungitor 
pentru a acționa mai multe aparate. 

•  Nu scufundați cablul, ștecherul sau orice alt element al aparatului în apă sau alte 
lichide.

•Nu atingeți mufa cu mâinile ude.
•Nu amplasați încălzitorul ventilatorului deasupra sau în apropierea altei surse de 

căldură. AVERTISMENT: AVERTIZAȚI ÎNTREGIREA ÎNCĂLZIREI DE 
VENTILATOARE A FANULUI PENTRU A FACE PREVENIREA DE LA 
SUPRAINCALZIRE.

•Simbolul de mai jos semnalează avertizarea de mai sus: 

•  Încălzirea ventilatorului poate provoca riscul de incendiu dacă, în timp ce este 
în funcțiune, este acoperită de materiale inflamabile, inclusiv perdele, draperii, 
pături etc., sau intră în contact cu acestea. PĂSTRAREA ÎNCĂLZITORULUI 
DE VANĂ DE ACESTE MATERIALE.

•Nu conectați aparatul la rețeaua de alimentare înainte de a fi asamblat și 
poziționat corespunzător.

• Încălzirea ventilatorului poate provoca riscul de incendiu dacă, în timp ce este 
în funcțiune, este acoperită de materiale inflamabile, inclusiv perdele, draperii, 
pături etc., sau intră în contact cu acestea. PĂSTRAREA ÎNCĂLZITORULUI 
DE VANĂ DE ACESTE MATERIALE.

•Nu conectați aparatul la rețeaua de alimentare înainte de a fi asamblat și 
poziționat corespunzător. 
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La pornirea inițială, încălzitorul ventilatorului poate emite un miros 
ușor, inofensiv. Acest miros este un efect normal al încălzirii inițiale a 
elementelor de încălzire interne și nu trebuie să se repete mai târziu. 
AVERTIZARE: NU VA BAZATI PE BUTONUL DE PORNIRE / OPRIRE 
CA PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A DISCONECTĂRII PUTERII. CÂND 
SERVICIREA SAU MĂSURAREA ÎNCĂLZIREI DE FAN, ÎNTOTDEAUNA 
DEFECTAȚI CORDUL DE ALIMENTARE.

•Un încălzitor cu ventilator are în interior părți fierbinți și arcuite sau spumante. 
Nu trebuie folosit în locații potențial periculoase, cum ar fi atmosfera 
inflamabilă, explozivă, încărcată cu chimicale sau umedă.

•Nu așezați încălzitorul pe suprafețe moi, cum ar fi un pat, în cazul în care 
deschiderile pot fi blocate. Plasați întotdeauna încălzitorul ventilatorului pe o 
suprafață stabilă și plană, în timpul funcționării, pentru a evita răsturnarea 
încălzitorului ventilatorului. Localizați cablul de alimentare astfel încât 
încălzitorul ventilatorului sau alte obiecte să nu se sprijine.

•Deconectați întotdeauna încălzitorul ventilatorului când nu îl utilizați.
•Pentru a evita accidentele, opriți aparatul dacă nu este supravegheat.
• În cazul unor probleme (zgomot anormal sau miros ciudat) opriți aparatul 

imediat, nu încercați să-l reparați și să-l duceți la serviciul local după vânzări.  



DESCRIEREA COMPONENTELOR

1. Buton de pornire / oprire și selecție
2. Buton termostat
3. Grila de evacuare a aerului 

4. Mânerul de transport
5. Grila de aspirație a aerului
6. Dispozitiv anti-înclinare 

Puneți încălzitorul vertical pe o suprafață plană și stabilă.
Conectați cablul de alimentare la o priză electrică adecvată (220-240V ~ / 50Hz). 
Rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic până la poziția maximă "6".
Porniți butonul de pornire / oprire și selecție și selectați una din pozițiile posibile: ventilație rece, mod ECO 
(1200 W) sau mod COMFORT (2000 W).

PANOUL DE COMANDĂ ȘI FUNCȚIILE DISPONIBILE

Termostatul menține temperatura dorită a camerei prin pornirea / oprirea automată a încălzitorului ventilatorului.
În timp ce rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, temperatura camerei crește.
Acționați unitatea până când camera atinge o temperatură confortabilă, apoi rotiți butonul termostatului butonului în sens 
invers acelor de ceasornic până când auziți un "clic" și aparatul se va opri; apoi întoarceți din nou ușor (doar puțin) butonul 
termostatului în sensul acelor de ceasornic, în această poziție termostatul va menține temperatura pe care ați ales-o.
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Mod COMFORT: 
putere maximă de 
încălzire (2000 
W).

Modul ECO: consum 
redus de energie și 
consum de 1200 W 
pentru economisirea 
energiei.

OFF: încălzitorul ventilatorului oprit. ventilare RECE

Butonul de reglare a 
temperaturii: de la 
temperatura minimă la cea 
maximă, prin rotirea 
butonului în sensul acelor 
de ceasornic. 
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Aparatul este echipat cu un dispozitiv anti-răsturnare care îl împiedică să funcționeze atunci când detectează că produsul 
este înclinat. Nu poziționați aparatul pe partea laterală sau pe partea cu susul în jos.

SUPRAFAȚĂ DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ
In caz de supraîncălzire, decuplarea de siguranță care protejează elementul de încălzire va opri automat 
aparatul. Dacă se întâmplă acest lucru:
• opriți încălzirea ventilatorului;
• eliminați cauzele unei funcționări anormale sau al supraîncălzirii (adică obstacolele din fața orificiului de 

admisie a aerului sau a grilei de evacuare a aerului);
• lăsați încălzitorul să se răcească timp de 15/20 minute;
• reporniți încălzitorul ventilatorului. 

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE
ÎNTREȚINEREAȚI ÎNTOTDEAUNA APARATUL ÎNAINTE DE CURĂȚARE SAU ÎNTREȚINERE.
IMPORTANT: NU SUBMERGEȚI ÎNCĂLZIREA VENTILATORULUI CERAMIC
Curățați suprafața exterioară a aparatului
Opriți și deconectați întrerupătorul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau de a muta aparatul.
Utilizați o cârpă moale pentru a îndepărta praful de pe încălzitorul ventilatorului.
Dacă încălzitorul ventilatorului este prea murdar, utilizați o cârpă moale umezită cu apă și un detergent slab la o 
temperatură mai mică de 50 ° C. Lăsați încălzitorul să se usuce complet înainte de utilizare.
Nu utilizați detergenți corozivi sau solvenți, cum ar fi benzina. Nu spălați aparatul cu apă. Nu folosiți uleiuri, substanțe 
chimice sau alte obiecte pentru a curăța suprafața.
Utilizați un aspirator pentru a îndepărta praful de pe grilele de admisie / evacuare a aerului.
DEPOZITARE
Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade lungi de timp, acesta trebuie depozitat împreună cu acest manual în ambalajul 
original, într-un loc răcoros și uscat.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 
2012/19 / UE
La sfârșitul duratei de viață, acest echipament nu trebuie aruncat ca deșeu menajer. Trebuie să fie luate în centrul special de 
colectare a deșeurilor comunitare locale sau la un distribuitor care furnizează acest serviciu. Eliminarea echipamentelor 
electrice și electronice evită separat posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane care rezultă dintr-o 
eliminare necorespunzătoare și permite componentelor sale să fie recuperate și reciclate pentru a obține economii 
semnificative de energie și de resurse. Pentru a sublinia obligația de a elimina separat acest echipament, produsul este 
marcat cu o coș de gunoi traversată.

  www.argoclima.com 




