
 

CONVECTOR ELECTRIC 

 

 

 

 
Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și punerea în funcțiune a acestui aparat sau 
înainte de a desfășura orice operațiuni de întreținere. Respectați întocmai instrucțiunile de 
siguranță; nerespectarea lor poate duce la producerea de accidente sau pagube. 
Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.  
 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNC ȚIONAREA 



 
 
 

• Folosiți acest convector doar 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 plăcuța cu datele  
convectorului cu rezistență ceramică (220-240V~/50Hz). 

• Scoateți convectorul din ambalaj și verificați dacă acesta este în stare bună înainte de 
utilizare. Păstra orice pungi de plastic departe de copii. 

• Verificați cablul și ștecherul înainte de a utiliza convectorul pentru a vă asigura că acestea nu 
au fost deteriorate în timpul transportului. 

• Acest convector nu este o jucărie. Copiii sub trei ani trebuie supravegheați în mod continuu și 
ținuți la distanță de aparat. 

• Acest convector trebuie utilizat 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. 

• 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. 

• ATENȚIE! Anumite p ărți 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 
întrerup ătorului 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 aparatul 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. 

• Deconectați aparatul de la sursa de alimentare atunci când acesta nu este folosit sau dacă 
efectuați operațiuni de curățare. 

• Evitați utilizarea convectorului cu rezistență ceramică în medii ce conțin praf sau în prezența 
vaporilor inflamabili (cum ar fi ateliere sau garaje). 

• 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.  

INFORMA ȚII GENERALE PRIVIND SIGURAN ȚA 



• 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 așezați obiecte pe cablul de alimentare și nu-l îndoiți. În timpul funcționării, cablul 
trebuie să fie în întregime desfăcut. 

• Nu este recomandabil să folosiți prelungitoare, deoarece acestea se pot supraîncălzi și pot 
crește riscul de incendiu. Nu utilizați un singur cablu prelungitor pentru mai mult de un 
convector. 

• Convectorul se încălzește în mod semnificativ în timpul funcționării. Risc de arsuri. Pentru a 
evita rănirea, nu permiteți pielii să intre în contact cu o suprafață fierbinte. Folosiți mânerul 
pentru a muta convectorul. Păstrați materialele inflamabile, cum ar fi mobila, perne, pături, 
hârtie, cârpe, perdele și alte obiecte asemănătoare la cel puțin 1 m distanță de convector. 

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

• Nu atingeţi cablul electric cu mâinile ude. 

• Evitați folosirea convectorului în medii cu praf sau în prezența vaporilor inflamabili (de 
exemplu, în ateliere sau garaje). 

• Nu aşezaţi aparatul deasupra sau în apropierea unei surse de încălzire. 
ATENŢIE: EVITA ŢI ACOPERIREA APARATULUI PENTRU A PREVENI 
SUPRAÎNCĂLZIREA. 

Simbolul de mai jos reprezintă atenționarea menționată deasupra: 

 

• Convectorul poate crește riscul de incendiu în cazul în care, în timp ce se află în funcţiune, 
este acoperit de către sau intră în contact cu materiale inflamabile, inclusiv perdele, draperii, 
pături, etc. NU AȘEZAȚI ASTFEL DE MATERIALE ÎN APROPIEREA 
APARATULUI.  

• Nu introduceți și evitați introducerea accidentală a oricăror obiecte exterioare în sisemul de 
ventilație sau de evacuare a aerului deoarece acest lucru poate duce la șoc electric, incendiu 
sau poate deteriora convectorul. 

• Un convector are părți componente fierbinți și care scot scântei în interior. Acesta nu trebuie 
utilizat în locații potențial periculoase, cum ar fi medii inflamabile, explozive, încărcate 
chimic sau chiar umede. 

• Nu așezați convectorul pe suprafețe moi, cum ar fi un pat, deoarece orificiile de 
admisie/evacuare se pot bloca. Așezați întotdeauna convectorul pe o suprafață plană, stabilă 
atunci când funcționează, pentru a evita riscul de răsturnare. Așezați cablul de alimentare 



astfel încât convectorul sau alte obiecte să nu îl acopere. 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 așezați niciodată convectorul într-un moc de unde poate cădea acctidental în cada de baie 
sau alte containere cu apă.  

• Nu așezați niciodată convectorul pe podeaua umedă. 
• În orice caz, butoanele de comandă ale convectorului nu trebuie lăsate niciodată la îndemână 

atunci când o peroană se află în cada de baie sau duș.  

• Nu poziţionaţi aparatul sub o priză electrică. 
• Priza de alimentare trebuie să aibă împământare. 

• Nu permiteți cablului electric să atingă structura metalică a convectorului atunci când este 
cald sau în funcțiune, pentru a se evita temperaturile ridicate care pot deteriora cablul. 

• Nu utilizați convectorul în aer liber. Nu utilizați convectorul în fața sau în apropierea unei 
ferestre deschise. 

ATENȚIE: nu folosiți convectorul 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 convectorul este acoperit sau poziționat incorect. 
La pornirea inițială, aparatul poate emite un miros uşor, inofensiv. Acest miros reprezintă un 
efect normal al încălzirii ini ţiale a elementelor şi nu ar trebui să se repete pe mai târziu. 
• Nu încercați să reparați, să demontați sau să modificați convectorul. Convectorul nu conține 

piese care pot fi reparate de către utilizator. 

• Opriți și deconectați aparatul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau înainte 
de a seplasa convectorul. Întotdeauna deconectați-l de la priză când convectorul nu este în uz. 

• AVERTISMENT: ÎNTOTDEAUNA DECONECTA ȚI APARATULCÂND 
DESFĂȘURAȚI OPERAȚIUNI DE ÎNTRE ȚINERE SAU TRANSPORT. 

• Nu așezați nimic pe convector și evitați să lăsați rufe umede pe aparat. 

• Deconectați întotdeauna convectorul de la sursa de alimentare când nu este utilizat pentru 
perioade lungi. Apoi depozitați-l într-un loc uscat și bine vetilat împreună cu ambalajul său 
original. 

• Asigurați-vă că orificiile de admisie / evacuare aer nu sunt aproape de pereți sau perdele 
atunci când utilizați convectorul, astfel evitând obstrucționarea convectorului. 

• Dacă auziți un zgomot anormal sau dacă detectați un miros neobișnuit atunci când 
convectorul este în funcțiune, încetați utilizarea și deconectați-l imediat. 

• Nu expuneți la bătrânii sau copii la un flux continuu de aer. 

• Nu utilizați convectorul dacă a fost deteriorat sau a căzut. 
AVERTISMENT: 
ÎNTRERUPĂTORUL ON / OFF NU ESTE SINGURUL MIJLOC DE A DECONEC TA 
APARATUL DE LA SURSA DE ALIMENTARE. ÎNTOTDEAUNA SCO ATEŢI 



ŞTECHERUL DIN PRIZ Ă, ÎN CAZUL EFECTU ĂRII  OPERAŢIUNILOR DE 
ÎNTREŢINERE, CÂND MUTA ȚI APARATUL SAU CÂND ACESTA NU ESTE 
UTILIZAT. 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convectorul este disponibil în două versiuni diferite: 
JAZZ 
Modul ECO / CONFORT / SUPER - 750/1250/2000 W - Termostat și mod Selector cu turbo 
JAZZ T 
Modo ECO / CONFORT / SUPER - 750/1250/2000 W - Termostat și mod Selector cu turbo și 
timer de 24 de ore. 

DESCRIEREA COMPONENTELOR 

A. Setare Mod  

= OFF 

= ECO (750 W) 
= COMFORT (1500W) cu turbo 

= SUPER (2000W) cu turbo 
B. Termostat 
- (Temperatură Min.) 
+ (Temperatură Max.) 
C. Orificiu de evacuare forțată a aerului (caracteristică Turbo) 
D. Timer 24 de ore (modele JAZZ-T) 
E. Picioare 
F. Grilaj superior de evacuare a aerului 
G. Mânere transport  
 



 

 
Convectorul este ambalat fără picioare. Prin urmare, acestea trebuie să fie asamblate înainte de a 
utiliza aparatul. 
Pentru a fixa picioarele furnizate la baza convectorului, utilizați cele 4 șuruburi prevăzute în 
ambalajul original, având grijă să le amplasați corespunzător în părțile laterale jos ale 
convectorului.  

                                
 

 
 
 
 

Alegeți un loc potrivit pentru a poziționa convectorul, luând în considerare avertismentele 
generale de siguranță prezentate în prima parte a acestui manual. Utilizați convectorul doar în 
poziție verticală. 

Se introduce ștecherul în priză, asigurându-vă că tensiunea este în conformitate cu cea specificată 
pe plăcuța de date a convectorului. 

1. Selectați temperatura dorită cu ajutorul 
termostatului, rotind acest buton în sens orar: -
. temperatura minimă și +. temperatura 
maximă. Convectorul va începe să 
funcționeze numai în cazul în care termostatul 
este setat peste temperatura minimă. 

2. Apoi alegeți nivelul de putere dorit prin 
selectarea modului. 

 

UTILIZAREA CONVECTORULUI 
 

INSTALAREA PICIOARELOR FURNIZATE 



 

Termostat 

- = (temperatură minimă) 

+ = (temperatură maximă) 

Setare mod 

= OFF 

= ECO (750 W) 

= COMFORT (1500W) cu turbo 

= SUPER (2000W) cu turbo 

Temperatura camerei poate fi reglată prin rotirea butonului termostatului în sensul acelor de 
ceasornic pentru a mări temperatura sau în sens antiorar pentru a reduce temperatura. 

La pornirea unității, vă recomandăm rotirea butonului termostatului la maxim: apoi, atunci când 
s-a ajuns la o temperatură plăcută în cameră, rotiți butonul termostatului în sens antiorar până 
când lumina întrerupătorului se stinge. În acest fel aparatul va menţine în cameră o temperatură 
constantă. 

Numai pentru modelul HI FLOOR DESIGN PLUS, vă rugăm să verificaţi starea timer-
ului: dacă acesta se află în poziția O, convectorul nu poate porni; în cazul în care se află în 

poziția  , momentul de începere a funcționării depinde de setarea timpului. Dacă se află 
în poziția I, convectorul poate fi activat prin intermediul termostatului și a selectorului de 
putere. 

Pentru a opri convectorul, selectorul de putere trebuie să se afle în poziția 0 iar apoi rotiţi butonu 
termostatului în sens antiorar până când se aude un click. Deconectaţi aparatul în cazul în care nu 
va fi folosit pentru o perioada de timp.  

 

 

 

 

 

 



 

Modelul HI FAN DESIGN PLUS este, de asemenea, prevăzut cu un timer de 24 ore, care are 96 
de segmente, fiecare dintre ele corespund unei perioade de 15 minute şi permite programarea 
pornirii și funcționării în timpul celor 24 de ore. 

 

  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAREA TIMER-ULUI (MODELUL HI FLOOR DESIGN PLUS ) 

Întrerup ătorul 
roșu pe poziția I 
(ON): convectorul 
funcționează 
continuu, în funcție 
de reglarea 
termostatului. 

Întrerup ătorul ro șu 
pe poziția 0 (OFF):  
convectorul nu 
funcționează sau s-a 
oprit din funcționare. 

Întrerup ătorul ro șu pe poziția  - Timer 
ON (pornit):  

Vă permite să programaţi ON/OFF 
convectorul în funcție de timp. 
Aşezaţi inelul exterior la ora la care doriţi să 
pornească convectorul: de exemplu, pentru a 
seta pornirea la ora 8 pm, întoarceți inelul 
exterior în sensul acelor de ceasornic, până 
când săgeata indicatoare corespunde cu 
numărul 20. 
Apoi setați ora la care convectorul trebuie să 
pornească prin tragerea segmentelor aflate 
pe inelul exterior în dreptul valorii dorite. 
Întrucât fiecare segment este de 15 minute, 
pentru a seta timpul de 1 oră, mutați  4 
segmente între 20 şi 21. 
Odată efectuată această setare, sistemul de 
încălzire va funcţiona în fiecare zi în 
conformitate cu programat. Notă: 
încălzitorul trebuie să fie întotdeauna 
conectat la o priză de curent, selectorul de 
putere trebuie să fie pe poziția ON 
(pornire) şi termostatul trebuie să fie 
setat corespunzător pentru a vă asigura 
că sistemul de încălzire va porni. 
Convectorul se va opri după parcurgere 
intervalului de timp setat. În timpul setării, 
funcționarea convectorului va fi în 
continuare influențată de termostat. 

N.B. 
Dacă lăsaţi comutatorul roşu  pornit, 
convectorul va porni automat în fiecare zi, la 
aceeași oră, atâta timp cât acesta este 
conectat la sursa de alimentare, selectorul de 
putere nu este pe poziția 0, iar termostatul se 
află pe o poziţie medie. 



 
În caz de supraîncălzire, sistemul de protecţie al convectorului dezactivează automat elementele 
de încălzire, oprind aparatul. 
În cazul în care aparatul se oprește, scoateți ștecherul din priză. 
Sistemul de încălzire este gata pentru utilizare imediat după o scurtă pauză de răcire (aprox. 15 
minute). Introduceți ștecherul în priză. 
În cazul în care acest lucru se repetă, mai întâi verificați dacă comutatorul termostatului este 
reglat corect sau dacă vreun obiect împiedică funcționarea sistemului de încălzire. 
 

 

• Deconectaţi întotdeauna convectorul şi lăsați-l să se răcească înainte de curăţare. 

• Folosiţi o bucată umedă de material pentru a curăţa exteriorul convectorului şi pentru a 
îndepărta praful. Lăsaţi carcasa să se usuce înainte de a folosi convector din nou. 

• Nu lăsaţi apa să intre în convector. 

• Nu folosiţi benzen, solvenţi sau compuşi abrazivi pentru a curăța convectoru deoarece 
acestea pot deteriora carcasa. 

• Folosiţi un aspirator pentru a îndeparta praful depus pe grilajele orificiilor de admisie / 
evacuare a aerului. 

• Asiguraţi-vă că aparatul este uscat înainte de a introduce ștecherul în priza de curent. 

• Nu folosi instrumente de metal pentru a curăţa convectorul. Orice fragment de metal care 
se detaşează poate intra în contact cu componentele panoului electric şi provoca un scurt-
circuit. 

• În caz de defecţiune contactaţi întotdeauna un centru de service autorizat. 
 

 

În cazul în care convectorul nu este utilizat pentru perioade lungi de timp, aceasta trebuie 
depozitat împreună cu acest manual, în ambalajul său original, într-un loc răcoros şi uscat. Nu 
depozitați niciodată aparatul atunci când este încă fierbinte. Întotdeauna aşteptaţi ca acesta să se 
răcească. 

 

 

 

SISTEM DE SIGURANȚĂ ÎMPOTRIVA SUPRAÎNC ĂLZIRII 

CURĂȚAREA CONVECTORULUI 

DEPOZITAREA APARATULUI 
 



 

 INFORMAŢII PRIVIND ELIMINAREA ADECVAT Ă A APARATULUI ÎN 
CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/EC. 

Acest aparat nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul ciclului său de viață. 
Vă atragem atenția asupra rolului crucial jucat de consumator în reutilizarea, reciclarea și alte 
forme de valorificare a acestor deșeuri. Aparatul trebuie să fie elimint de către un centru de 
eliminare a deșeurilor sau sortat prin returnarea acesteia, retailerului (nu se percepe taxa pentru 
acest serviciu), atunci când achiziționați un nou aparat echivalent. Eliminare selectivă a 
echipamentelor electrice și electronice împiedică efectele negative asupra mediului înconjurător 
și asupra sănătății umane și permite, de asemenea, materialelor din care sunt făcute să fie 
recuperate și reciclate, cu economii semnificative în ceea ce privește energia și resursele. Cerința 
de eliminare selectivă este indicată de coșul de gunoi barat aplicat pe aparat. 
 

www.argoclima.com 

 


