
 
ȘEMINEU ELECTRIC CU REZISTEN ȚĂ CERAMIC Ă 

 

 
 

 
 
 
 Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această aerotermă. 

• Asigurați-vă că tensiunea de pe plăcuță corespunde cu cea de la priza de alimentare. 
• Această aerotermă este fierbinte în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, nu atingeți cu 

pielea de suprafețele fierbinți ale aparatului. Folosiți mânerele atunci când deplasați 
această aerotermă. Păstrați materialele combustibile, mobila, pernele, lenjeriile de pat, 
hârtiile, hainele și perdelele la cel puțin 0,9 m distanță de partea din față a aerotermei și 
departe de părțile laterale și spate ale aparatului. 

• Vă recomandăm prudență extremă atunci când sistemele de încălzire sunt utilizate de 
către sau lângă copii, invalizi și ori de câte ori sistemul de încălzire este lăsat să 
funcționeze nesupravegheat. 

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE 



• Deconectați întotdeauna sistemul de încălzire atunci când nu este în uz. Nu trageți 
niciodată de sau nu smulgeți cablul de alimentare. Pentru a deconecta aeroterma, folosiți 
butonul ON/OFF, apucați de ștecher și scoateți-l din priză. 

• Nu folosiți aparatul în spații închise, cum ar fi în interiorul dulapurilor sau pereților, în 
scopul dezghețării conductelor sau pentru a împiedica congelarea țevilor. 

• Nu conectați aeroterma la prize electrice uzate. 

• Nu spălați aeroterma cu apă și nu o atingeți cu mâinile ude. 
• Nu acoperiți aeroterma cu haine sau obiecte ușor inflamabile, cum ar fi perne, ziare sau 

perdele, etc. 

• Grilajul e protecție al aerotermei este încins în timpul funcționării. Nu atingeți aerotera în 
timp ce aceasta funcționează. 

• Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare strâns în jurul aparatului, deoarece acest 
lucru ar putea duce la uzarea și ruperea cablului.  

• Nu utilizați niciun sistem de încălzire care are cablul sau ștecherul deteriorat sau după o 
funcționare defectuoasă, dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în vreun fel. Duceți 
imediat aeroterma la un centru de service autorizat pentru examinare sau reparații pentru 
a evita riscurile. 

• Nu folosiți aparatul în exterior. 

• Nu utilizați această aerotermă în imediata vecinătate a unei băi, duș sau un bazin de înot. 
Nu amplasați niciodată sistemele de încălzire acolo de unde acestea pot să cadă într-o 
cadă de baie sau alt recipient cu apă. Dacă aeroterma se udă, deconectați-o imediat de la 
priză înainte de a o atinge, deoarece aparatul umed poate crea un șoc electric, chiar dacă 
nu este în funcțiune. 

• Aeroterma nu trebuie așezată imediat sub o priză. 

• 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. 

• Pentru a deconecta aparatul, dezactivați comenzile (în poziția OFF), apoi scoateți 
ștecherul din priză. 

• Nu introduceți și nu permiteți accesul obiectelor străine în vreo deschidere a aparatului 
deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric sau un incendiu, sau deteriorarea 
aerotermei. 

• O aerotermă are părți componente fierbinți și care scot scântei în interior. Aceasta nu 
trebuie utilizată în locații potențial periculoase, cum ar fi medii inflamabile, explozive, 
încărcate chimic sau chiar zonele în care benzina, vopsea, sau lichide inflamabile sunt 
utilizate sau depozitate.  

• Nu folosiți aeroterma 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. 

• Evitați utilizarea aerotermei în timpul somnului. 



• Pentru a preveni suprasarcina și arderea siguranțelor, asigurați-vă că nici un alt aparat nu 
mai este conectat la aceeași priză. 

• Utilizați acest aparat numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nu 
recomandată de producător și poate provoca incendii, șoc electric, sau rănirea persoanelor. 

• Evitați utilizarea unui cablu prelungitor, deoarece acesta se poate supraîncălzi și provoca 
un risc de incendiu. 

• Întotdeauna așezați aparatul pe o suprafață plană și stabile. Aeroterma nu va funcționa 
dacă nu este așezată pe o suprafață dreaptă plană.  

• Întotdeauna utilizați aeroterma într-o poziție verticală.  

• PENTRU A EVITA SUPRAÎNCĂLZIREA, NU ACOPERIȚI AEROTERMA. 
 

 

 

Elementele principale 
1. Element de încălzire 
2. Panoul lateral 
3. Comutatoare basculante duble 
4. Grilaj protecție 
5. Reflector 
6. Comutator oprire AUTO 
 

Funcționare 

Acest aparat este destinat utilizării pe o suprafață plană, stabilă, cum ar fi o podea, o masă, un 
raft sau birou într-o locație în care deschiderile și grilajul de protecție nu vor fi blocate. Păstrați 
toate materialele combustibile, pernele, hârtia, hainele și perdelele la o distanță de cel puțin 3 
0,9m de aparat. Nu folosiți paratul în locuri cu umezeală, cum ar fi băi sau spălătorie, sau în 
zonele în care vopseaua sau alte lichide inflamabile sau volatile sunt utilizate sau depozitate. 

ATENȚIE: Asigurați-vă că nu există alte aparate conectate în același circuit cu această aerotermă 
deoarece ar putea să apară o supraîncărcare a circuitului. 

• Asigurați-vă că întrerupătoarele sunt în poziția OFF înainte de a conecta aparatul la priză. 
Conectați aparatul la o priză de curent alternativ și porniți elementele cu cuarț 
corespunzătoare. Aparatul are două întrerupătoare care oferă setări diferite. Elementul de 
încălzire cu cuarț se va aprinde apoi în culoarea roșie. 

• Opriți aparatul în cazul în care nu este utilizat.  

• Aparatul poate fi mutat în alt loc ridicându-l de mânerul aflat în partea din spate. 
 

DESCRIERE 



În funcție de model, aparatele sunt prevăzute cu niveluri de putere diferite. 
CREOLA MODEL Q2 (2 elemente cu cuarț) 

- Întrerupător 1 : 600W (I) aerotermă pornită 

- Întrerupător 2 : 600W (II) aerotermă pornită 

- Întrerupător 1 + 2: 600W (I) + 600W (II) aeroterme pornite 

 CREOLA MODEL Q3 (3 elemente cu cuarț) 

- Întrerupător 1 : 500W (I) aerotermă pornită 

- Întrerupător 2 : 500W (II) + 500W (III) aerotermă pornită 

- Întrerupător 1 + 2: toate aerotermele pornite 

CARACTERISTICI SPECIALE 

- Caracteristica ”Detectare Mișcare” va întrerupe alimentarea în cazul în care aparatul cade 
în orice direcție sau dacă este ridicat (cum ar fi dacă îl mutați într-o altă parte a camerei). 
Sistemul anti-răsturnare va întrerupe alimentarea în cazul în care aparatul este lovit și se 
răstoarnă (de exemplu, dacă un animal îl răstoarnă accidental). Comutatorul anti-
răsturnare se află în partea de jos a aparatului. Nu dezactivați această caracteristică de 
siguranță.  

 

 

 

Opriți întotdeauna aparatul, deconectați cablul de la priză și lăsați aeroterma să se răcească 
complet înainte de curățare. Pentru a curăța exteriorul, folosiți o cârpă moale și uscată pentru a 
șterge suprafețele exterioare. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau duri. Uscați suprafețele 
înainte de a utiliza sistemul de încălzire. Sau utilizați un aspirator cu o perie atașată pentru a 
curăța praful. 

ATENȚIE: NU scufundați aparatul în apă și nu permiteți apei să se scurgă în interiorul 
aerotermei, deoarece acest lucru ar putea crea un pericol de electrocutare. 

Depozitați aeroterma într-o zonă uscată. strângeți cablul de alimentare în bucle și fixați-l cu un 
dispozitiv de prindere. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu margini ascuțite sau 
să fie presat sub de obiecte grele. Aerotermele portabile sunt proiectate pentru încălzirea 
spațiului ca o sursă suplimentară de căldură. Ele nu sunt destinate să fie sursa principală de 
căldură. 

 

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE 
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