
 

 

AEROTERMĂ DE PERETE CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ 

IPX2 

Sleek 

 

Acest produs este adecvat numai în spații bine izolate sau pentru uz ocazional. 

 

 

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a porni și de a utiliza soba. 

 

 

Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și punerea în funcțune a acestui aparat sau 

înainte de a desfășura orice operațiuni de întreținere. Respectați întocmai instrucțiunile de 

siguranță; nerespectarea lor poate fi o sursă de producere a accidentelor sau a pagubelor. 

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.  

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA 



 

 

 

• Folosiţi această aerotermă de perete cu rezistență ceramică numai cum este menționat în 

acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de către producător poate duce la 

provocarea de incendii, şocuri electrice sau răniri de persoane. 

• Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare este conformă cu cea indicată pe plăcuţa cu datele  

aerotermei cu rezistență ceramică (220-240V~/50Hz). 

• Această aerotermă a fost proiectată pentru montarea la perete. Trebuie să păstrați o 

distanță de 1,8 m de podea și cel puțin 25 cm de pereți în lateral. Nu îl așezați pe podea.  

• Această aerotermă cu rezistență ceramică trebuie utilizată numai de către persoane adulte 

responsabile. Pentru propria lor siguranţă, copiii şi persoanele cu capacităţi mentale reduse 

nu trebuie să utilizeze dispozitivul, cu excepţia cazului în care aceștia se află sub 

supravegherea unor persoane adulte responsabile pentru siguranța lor sau în cazul în care 

primesc instrucțiuni cu privire la modul în care unitatea ar trebui utilizată de o astfel de 

persoană. 

• Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copiii fără supraveghere. 

• Această aerotermă nu este o jucărie. Copiii sub trei ani trebuie supravegheați în mod 

continuu și ținuți la distanță de aparat. 

• Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot doar porni sau opri aparatul atunci când acesta a 

fost instalat și setat pe o poziție normală de funcționare iar copiii au fost instruiți cu privire la 

utilizarea corespunzătoare a aparatului, astfel încât să evitați orice pericole. Copiii cu vârste 

cuprinse între 3 și 8 ani nu trebuie să introducă sau să scoată aparatul din priză, să îl regleze, 

să îl curețe sau să desfășoare operațiuni de întreținere. 

• Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze 

și să curățe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia. 

• ATENȚIE! Anumite părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca 

arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată în cazul în care sunt prezenți copii și 

persoane vulnerabile. 

• ATENȚIE: Pentru a evita orice pericol cauzat de resetarea accidentală a 

întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat prin intermediul unui 

dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un timer, sau conectat la un circuit care este în 

mod regulat pornit și oprit de serviciile de utilități publice. 

• ATENȚIE: nu folosiți aeroterma cu rezistență ceramică împreună cu un regulator sau 

orice alt dispozitiv extern care activează aparatul în mod automat, deoarece poate 

exista un risc de incendiu în cazul în care sistemul de încălzire al aerotermei este 

acoperit sau poziționat incorect. 

• Nu acoperiți aparatul și nu așezați obiecte în dreptul grilajelor sau a orificiilor de evacuare 

sau admisie aer pentru a preveni supraîncălzirea. 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 



 

• Aparatul este echipat cu un sistem de protecție IPX2 și poate fi utilizat în băi private 

corespunzătoare zonei 2 din imagine. 

• Aparatul nu trebuie să fie atins de persoanele care folosesc căzi de baie și dușuri. 

• Aparatul se încălzește ușor când funcționează. Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafețele 

ferbinți. 

• Asigurați-vă că nu există obiecte așezate la o distanță mai mică de 1 m față de aparat. 

• Deconectați aparatul de la sursa de alimentare atunci când acesta nu este folosit sau dacă 

efectuați operațiuni de curățare. 

• Evitați utilizarea aerotermei în medii ce conțin praf sau în prezența vaporilor inflamabili 

(cum ar fi ateliere sau garaje). 

• Nu așezați nimic pe aparat și nu îl utilizați pentru uscarea rufelor umede. 

• Utilizați aparatul în spații bine ventilate. 

• Evitaţi amplasarea degetelor sau obiectelor străine pe grilajul de admisie / evacuare a aerului, 

deoarece acest lucru poate duce la şoc electric sau incendiu şi poate deteriora aparatul.  

• Pentru a evita riscul de incendiu, nu blocați grilajele aparatul în nici un fel în timpul 

funcționării acestuia. 

• Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul sau ştecherul este deteriorat. În cazul în care 

cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, distribuitor 

sau o persoană calificată, astfel încât să se evite orice risc privind siguranţa. 

• Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut de la înălțime sau dacă a suferit vreo deteriorare. 

Contactați o perioană calificată pentru a examina aparatul sau pentru a desfășura reparații. 



• Cea mai frecventă cauză de supraîncălzire este acumularea de praf în aparat. Îndepărtaţi 

depunerile de praf prin deconectarea aparatului de la sursa de alimentare și curăţarea 

grilajelor orificiilor de admisie și evacuare aer cu ajutorul unui aspirator. 

• Nu folosiți detergenți abrazivi pentru curăţarea acestui aparat. Curăţaţi aparatul cu ajutorul 

unei bucăți de material clătită cu apă caldă și detergent. Întotdeauna scoateţi ştecherul din 

priză înainte de curăţare. 

• Pentru a deconecta aparatul, setaţi selectorul pe poziția OFF şi scoateţi ştecherul din priză. 

Trageţi numai de ștecher. Nu trageţi de cablul de alimentare. 

• Nu aşezaţi obiecte pe cablul de alimentare şi nu-l îndoiţi. 

• Nu este recomandabil să folosiţi prelungitoare, deoarece acestea se pot supraîncălzi şi crește 

riscul de incendiu. Nu utilizaţi un singur cablu prelungitor pentru mai mult de un aparat 

electric. 

• Nu introduceti cablul, ştecherul sau orice alt element în apă sau alte lichide. 

• Nu atingeţi cablul electric cu mâinile ude. 

• Nu aşezaţi aparatul deasupra sau în apropierea unei surse de încălzire. 

ATENŢIE: EVITAŢI ACOPERIREA AEROTERMEI PENTRU A PREVENI 

SUPRAÎNCĂLZIREA. 

Simbolul de mai jos reprezintă atenționarea menționată deasupra: 

 

• Aeroterma cu rezistență ceramică poate crește riscul de incendiu în cazul în care, în timp ce 

se află în funcţiune, este acoperită de către sau intră în contact cu materiale inflamabile, 

inclusiv perdele, draperii, pături, etc. NU AȘEZAȚI ASTFEL DE MATERIALE ÎN 

APROPIEREA APARATULUI. 

• Nu conectați aparatul la sursa de alimentare înainte de asamblarea și poziționarea corectă. 

• Nu trageți cablul de alimentare pe sub covoare. Nu acoperiţi cablul de alimentare cu pături, 

covoare sau materiale similare. Aşezaţi cablul de alimentare departe de zonele de trafic sau 

de unde poate fi smuls accidental. 

• Acest aparat nu poate fi folosit în băi, spălătorii, cabine de duş, piscine sau în medii similare.  

• Nu poziţionaţi aparatul sub o priză electrică. 

• Nu folosiţi aparatul în aer liber. 

• La pornirea inițială, aparatul poate emite un miros uşor, inofensiv. Acest miros reprezintă un 

efect normal al încălzirii iniţiale a elementelor şi nu ar trebui să se repete pe mai târziu. 

AVERTISMENT: 

ÎNTRERUPĂTORUL ON / OFF NU ESTE SINGURUL MIJLOC DE A DECONECTA 

AEROTERMA CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ DE LA SURSA DE ALIMENTARE. 

ÎNTOTDEAUNA SCOATEŢI ŞTECHERUL DIN PRIZĂ, ÎN CAZUL EFECTUĂRII  



OPERAŢIUNILOR DE ÎNTREŢINERE, CÂND MUTAȚI APARATUL SAU CÂND 

ACESTA NU ESTE UTILIZAT. 

• O aerotermă cu rezistență ceramică are părți componente fierbinți și care scot scântei în 

interior. Acesta nu trebuie utilizat în locații potential periculoase, cum ar fi medii 

inflamabile, explozive, încărcate chimic sau chiar umede. 

• Deconectați întotdeauna aeroterma cu rezistență ceramică de la sursa de alimentare când 

nu este utilizată. 

• Pentru a evita accidentele opriți aeroterma dacă acesta rămâne nesupravegheată. 

• În caz de orice alte probleme (zgomot anormal sau miros ciudat) opriți aeroterma imediat, 

nu încercați să o reparați și duceți-o la un service post-vânzare. 

 

 

 

 

 
 

1. Grilaj orificiu admisie aer 

2. Display cu LED 

3. Grilaj orificiu evacuare aer 

4. Flap orizontal 

5. Buton TIMER  

6. Buton selectare funcții F 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIEREA COMPONENTELOR 

 

7. Telecomandă 



 

 

Aeroterma cu rezistență ceramică trebuie instalată pe perete înainte de a fi pusă în funcționare. 

Nu încercați să o folosiți înainte de instalare. Etapele de instalare ale aerotermei cu rezistență 

ceramică sunt următoarele: 

1. Găsiți spațiul corespunzător pentru instalarea aerotermei cu rezistență ceramică.  

2. Faceți 2 găuri de dimensiunea unor tuburi expansibile Ø 8 mm în perete (a se vedea Fig. 2) – 

D = 575 mm. 

 
3. Introduceți tuburile expansibile în găurile făcute și strângeți-le cu ajutorul șuruburilor 

prevăzute. 

NOTĂ: Strângeți bine șuruburile. Nu introduceți șuruburile pe toată lungimea tubului 

expansibil Fischer; partea care rămâne neintrodusă trebuie să aibă o lungime de 10 mm. 

4. Montați aeroterma cu rezistență ceramică și ventilator la perete (a se vedea Fig. 3). 

Asigurați-vă că cele două găuri aflate în spatele aerotermei cu rezistență ceramică și 

ventilator se potrivesc cu cele două șuruburi, apoi împingeți aeroterma în perete și ușor în 

jos până când aceasta este stabilă. 

 

 

 
 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND INSTALAREA 

PANOU DE CONTROL ȘI  DISPLAY CU LED  



 
 

 

TELECOMANDA 

 

 
 

 

 



1. Buton ON / OFF - pornire / oprire din modul stand-by 

2. Buton SWING – setarea oscilării flapsurilor 

3. Buton TIMER – setarea timerului zilnic ON / OFF (1-12 ore) 

4. Butonul SET – setare 

5. Butonul MODE – setarea modului ventilator rece (COLD), ECO, COMFORT 

6. Buton – reglare temperatură 

7. Butonul OK – confirmati programele saptămânale 

8. Buton + Reglarea temperaturii  

9. Buton activare funcție ”Deschideți Fereastra”  

10. Butonul DAY – selectarea zilei pentru timerul săptămânal 

11. Butonul P – activarea săptămânală a timerului 

12. Butonul TIME ON – pornirea timerului săptămânal 

13. Butonul EDIT – setarea perioadei de funcționare a timerului săptămânal 

14. Butonul TIME OFF – oprirea timerului săptămânal  

Telecomanda folosește celule buton litiu / mangan, model CR2025 -3 V, în conformitate cu 

Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii (livrate cu telecomanda). 

 

INTRODUCEREA/SCOATEREA BATERIILOR ÎN/DIN TELECOMANDĂ (a se vedea 

diagrama de mai jos) 

Deschideţi capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii (apăsaţi şi trageţi capacul). 

Amplasaţi bateria în spațiul destinat, respectând polaritatea corectă. Reintroduceţi capacul 

telecomenzii. 

 
Informaţii privind eliminarea corectă a bateriilor, în conformitate cu Directiva Europeană 

2006/66/CE 

Vă rugăm să înlocuiţi bateriile atunci când sarcina lor electrică este epuizată: vă rugăm să nu  

eliminați aceste baterii împreună cu deşeurile menajere normale. Acestea trebuie 

eliminate în centre locale de colectare a deşeurilor comunitare sau duse la un dealer 

care oferă acest serviciu. Eliminarea unei baterii separat previn posibilele efecte 

negative asupra mediului şi sănătăţii umane, derivate dintr-o eliminare inadecvată, şi 

permite componentelor sale, care urmează să fie recuperate şi reciclate, să faciliteze 

obţinerea de economii semnificative de energie şi resurse. În scopul de a sublinia obligaţia de a 

elimina acest echipament separat, bateria este marcată de imaginea „cutiei de gunoi barată”. 

 

 



UTILIZAREA AEROTERMEI CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ 

Conectați cablul de curent la o priză electrică corespunzătoare (220 – 240V ~/50 Hz). 

PORNIREA AEROTERMEI 

Apăsați butonul  aflat pe aerotermă pentru a activa modul standby. Pentru a porni 

aparatul apăsați butonul .  

 

OSCILAREA AUTOMATĂ A FLAPSURILOR 

Apăsați butonul  de pe panoul de comandă sau  de pe telecomandă pentru a selecta modul 

de funcționare. 

ACTIVAREA MODURILOR DE VENTILARE PE TIMPUL VERII (VENTILATOR) ȘI DE 

ÎNCĂLZIRE (ECO – COMFORT) 

Apăsați butonul  de pe panoul de comandă sau  de pe telecomandă pentru a selecta modul 

de funcționare. 

În modul stand-by displayul cu LED este următorul:  

În modul ventilație pe timpul verii (FAN), displayul cu LED-uri este următorul:  

În modul de încălzire ECO (1000 W), displayul cu LED-uri este următorul:  

 

În modul de încălzire CONFORT (2000W), displayul cu LED-uri este următorul:  

Pentru a reveni la modul standby, apăsați butoanele  sau  din nou, de pe aparat și 

telecomandă. 

Temperatura prestabilită este 23 ° C. 

Aeroterma se se oprește la aproximativ 30 de secunde după activarea modului standby. 



SETARE TEMPERATURĂ: 

Temperatura poate fi modificată doar cu ttelecomanda. Apăsați butoanele  și  pentru a 

ajusta temperatura (de la 10 la 49°C). 

Dacă setați temperatura la 25 ° C LED-ul "° C" se aprinde după cum se arată în figură:  

Apăsați  pentru a anula temperatura setată. 

 

FUNCȚIA ECO SMART  

Aeroterma cu rezistență ceramică funcționează la putere maximă (în modul COMFORT) când 

temperatura setată este cu cel puțin 4 ° C mai mare decât temperatura camerei; dacă temperatura 

setată este cu 0-2 ° C mai mare decât temperatura camerei, aeroterma cu rezistență ceramică 

funcționează la putere medie (în modul ECO); dacă temperatura camerei este mai mare decât 

temperatura setată, aeroterma cu rezistență ceramică se oprește și pornește din nou când 

temperatura în cameră scade cu 2 ° C sub temperatura setată. 

 

PORNIREA / OPRIREA SETĂRILOR TIMPULUI ZILNIC 

 

În modul standby, apăsați butonul  pentru a seta pornirea timerulului. Timerul poate porni în 

intervale de la 1 la 12 ore. Apăsând același buton, prin apăsarea aceluiași buton creșteți perioada 

de timp cu 1 h. Temperatura setată implicită la pornire este 23 ° C. 

Când aparatul funcționează, pentru a seta cronometrul de oprire, apăsați butonul ; butonul de 

oprire poate fi setat de la 1 la 12 ore, apăsând pe același buton pentru a vă deplasa în intervale de 

1 h. 

 

 

SETAREA TIMPULUI (TIMERULUI) (Numai de pe telecomandă) 

Apăsați butonul SET pentru a afișa ora pe display; apăsați butoanele + sau - pentru a seta ora 

curentă (00-23); apăsați din nou butonul SET pentru a seta minutele (00-59); apăsați din nou 

butonul SET pentru a seta ziua săptămânii. Dacă apăsați + sau – pe display se vor afișa 

următoarele abrevieri: d1, d2, d3, ... care corespund cu zilele de luni, marți, miercuri etc .; după 

ce ați selectat ziua curentă, apăsați OK pentru a confirma.  

 

SETAREA TIMPULUI (TIMERULUI) SĂPTĂMÂNAL (Numai prin intermediul 

telecomenzii) 

După ce ați setat ora și ziua săptămânii, apăsați pe P pentru a introduce setarea săptămânală a 

timerului 

1. Apăsați DAY pentru a seta ziua de pornire a aparatului (d1, d2, d3, ...), 



2. Apăsați butonul EDIT pentru a seta perioadele de funcționare a aerotermei (P1, P2, ... P6) 

3. Apăsați TIME / ON pentru a seta ora de pornire (00-24) 

4. Apăsați TIME / OFF pentru a seta ora de oprire (00-24) 

5. Apăsați butoanele + sau - pentru a seta temperatura dorită. 

6. Apăsați OK pentru a confirma setările 

Pentru a seta orice alte perioade de funcționare ulterioare, (max 6) repetați procedura de la 

punctul 2 la punctul 6. 

Repetați procedura de la punctul 1 pentru a seta celelalte zile ale săptămânii. 

După ce ați terminat setarea săptămânală, apăsați butoanele DAY EDIT TIME / ON și TIME / 

OFF pentru a verifica setările pentru fiecare zi. 

Toate setările sunt șterse când aeroterma este oprită utilizând acest întrerupător . 

 

 

SETAREA FUNCȚIEI ”FERESTRE DESCHISE” 

Când aparatul funcționează, apăsați butonul de pe telecomandă pentru a activa funcția 

ferestrei deschise; LED-ul apare pe diaplay, după cum se arată în figură : 

Apăsați butoanele + sau - pentru a seta temperatura. Când această funcție este activă, dacă 

temperatura camerei scade cu 5-10 ° C în mai puțin de 10 minute, aeroterma cu rezistență 

ceramică se oprește din funcționare și trece în modul stand-by. Apăsați butonul pentru a 

reporni aparatul. 

Dacă sunt setate funcțiile timer săptămânal și ferestre deschise și, în funcție de programul 

săptămânal, aparatul este oprit, funcția fereastră deschisă va fi, de asemenea, inactivă. În 

schimb, atunci când aparatul funcționează în conformitate cu programul săptămânal, funcția 

ferestre deschise poate influența funcționarea aparatului (ON / OFF). 

 

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂLZIRII 

 

În caz de supraîncălzire a aparatului, dispozitivul de siguranță care protejează elementul de 

încălzire va opri automat aparatul.  

În cazul în care se întâmplă acest lucru: 

• opriți încălzitorul; 

• eliminați cauzele funcționării anormale sau a supraîncălzirii (de exemplu, obstacole din 

fața grilajului de admisie sau evacuare a aerului, acumulări de praf în interiorul 

aparatului); 

• lăsați aeroterma să se răcească timp de 15-20 de minute; 

• porniți din nou aeroterma și verificați funcționarea corectă. 



Dacă defecțiunea persistă, contactați un centru de service autorizat. 

 

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 

 

DECONECTAŢI ÎNTOTDEAUNA APARATUL ÎNAINTE DE A DESFĂȘURA OPERAȚII 

DE CURĂŢARE SAU ÎNTREŢINERE. 

IMPORTANT: NU SCUFUNDAȚI AEROTERMA CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ ȘI APĂ. 

 

Curăţarea pe suprafaţa exterioară a aparatului 

Opriți și deconectați de la sursa de alimentare aparatul înainte de curățarea sau mutarea acestuia. 

Utilizaţi o bucată de material moale pentru a elimina orice urmă de praf de pe încălzitor. 

În cazul în care încălzitorul este excesiv de murdar, folosiţi o bucată de material moale umezită 

cu apă şi detergent, la o temperatură mai mică de 50° C. Lăsați încălzitorul să se usuce complet 

înainte de utilizare. 

Nu folosiți detergenți corozivi sau solvenţi cum ar fi benzina. Nu spălați aparatul direct cu apă. 

Nu folosiţi uleiuri, substanţe chimice sau alte materiale de curăţat care pot deteriora suprafaţa 

aparatului. 

Folosiți un aspirator pentru a îndeparta praful din grilajele orificiilor de aer admisie / evacuare a 

aerului. 

 

DEPOZITAREA APARATULUI 

 

În cazul în care aparatul nu este folosit pentru perioade prelungite, acesta trebuie să depozitat 

împreună cu acest manual, în ambalajul original, într-un loc răcoros şi uscat. 

 

CERINȚELE ÎN MATERIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ APLICABILE APARATELOR 

PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCALĂ 

 

Tabelul 2 - Anexa II - Cerințe de proiectare ecologică  - Informații privind cerințele pentru acest 

produs – REGULAMENTUL (UE) 2015/1188 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în 

aplicare a Directivei 2009/125 / CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la 

cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală. 

 

 

Model produs: SLEEK 

Parametru Simbol Valoare Unitate  Parametru Unitate  

Putere termică  Tipul de aport de căldură, numai pentru 

aparatele de încălzire locale cu acumulator de 

căldură (selectați unul) 

Putere Pnom 2,0 kW  controlul manual al sarcinii termice, cu [nu] 



termică 

nominală 

termostat integrat 

Putere 

termică 

minimă 

(cu titlu 

indicativ) 

Pmin 0 kW  control manual al sarcinii termice, ca 

răspuns la temperatura camerei și/sau 

exterioară 

[nu] 

Putere 

termică 

maximă 

Pmax,c 2,0 kW  control electronic al sarcinii termice, ca 

răspuns la temperatura camerei și/sau 

exterioară  

[nu] 

Consum 

auxiliar de 

energie 

electrică 

    putere termică comandată de ventilator [nu] 

La puterea 

termică 

nominală 

elmax 0 kW  Tip de putere furnizată/controlul temperaturii 

camerei (alegeți o variantă) 

La puterea 

termică 

minimă  

elmin 0 kW  cu o singură treaptă de putere termică, 

fără controlul temperaturii camerei  

[nu] 

În modul 

standby 

elsb 0,001 kW  două sau mai multe trepte de putere 

manuale, fără controlul temperaturii 

camerei 

[nu] 

     cu controlul temperaturii camerei prin 

intermediul unui termostat mecanic 

[nu] 

     cu control electronic al temperaturii 

camerei 

[nu] 

     cu control electronic al temperaturii 

camerei și cu temporizator cu 

programare zilnică 

[nu] 

     cu control electronic al temperaturii 

camerei și cu temporizator cu 

programare săptămânală 

[da] 

     Alte opțiuni de control (se pot selecta mai 

multe variante) 

     controlul temperaturii camerei, cu 

detectarea prezenței 

[nu] 

     controlul temperaturii camerei, cu 

detectarea unei ferestre deschise 

[da] 

     cu opțiune de control la distanță  [nu] 



cu demaraj adaptabil [nu] 

     cu limitarea timpului de funcționare  [da] 

     cu senzor cu bulb negru [nu] 

 

 

 

 

 INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN 

CONFORMITATE CU ART. 26 DIN DECRETUL LEGISLATIV (ITALIAN) NR. 49 DIN 

14/03/14, ”IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI 2012/19 / UE PRIVIND DEȘEURILE 

ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE” 

La sfârșitul duratei sale de viață, acest aparat nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. 

Vă atragem atenția asupra rolului esențial jucat de consumator în reutilizarea, reciclarea și alte 

forme de recuperare a acestor deșeuri. 

Aparatul dezasamblat, cu componentele sale colectate separat, trebuie livrat la unitățile locale de 

eliminare a deșeurilor sau returnate gratuit la un dealer atunci când se achiziționează un nou 

aparat. 

Dezafectarea echipamentului electric și electronic previne posibilele consecințe negative asupra 

mediului și a sănătății umane cauzate de eliminarea improprie a deșeurilor și permite, de 

asemenea, recuperarea și reciclarea materialelor constitutive, cu economii semnificative în ceea 

ce privește energia și resursele. 

Pentru a evidenția obligația privind eliminarea separată a acestor dispozitive, aparatul poartă 

simbolul coș de gunoi barat. 
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