Radiator electric
Manual de utilizare

RHO5220
RO
Acest produs este potrivit doar pentru
spații bine izolate sau pentru uz ocazional.

Vă rugăm să consultați în prealabil acest manual de
utilizare!
Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales un produs Beko. Sperăm că veți obține cele mai bune
rezultate cu acest produs, care a fost fabricat cu o înaltă calitate și folosind tehnologia
cea mai modernă. De aceea, înainte de a folosi produsul, vă rugăm să consultați în
întregime manualul de utilizare și toate celelalte documente aferente acestuia ce
servesc drept referință pentru întrebuințări ulterioare. Dacă încredințați produsul
unei alte persoane, oferiți, de asemenea, și manualul de utilizare. Respectați toate
atenționările și informațiile din manualul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

În diferitele capitole ale acestui manual, veți întâlni următoarele simboluri:

C

Informații importante sau
sfaturi utile cu privire la
utilizare.

Avertizare pentru
suprafețe fierbinți.

A

Avertizare asupra situațiilor
care pot pune în pericol
viața și bunurile materiale.

Nu acoperiți.

Avertisment pentru acțiuni
ce nu trebuie niciodată
întreprinse.

B

Avertizare pentru
electrocutare.

Avertizare
pentru pericol
de incendiu.

Acest produs a fost fabricat în condiții moderne cu respectarea normelor de protecție a mediului
Produsul este în conformitate cu
Regulamentul privind DEEE.

Nu conține PCB.
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Măsuri de siguranță importante

Atunci când utilizați orice aparat electric, trebuie respectate
întotdeauna măsurile de precauție de bază pentru a reduce riscul de
incendiu, electrocutări și vătămări corporale, inclusiv următoarele:
•Citiți
•
toate instrucțiunile înainte de a utiliza caloriferul.
•Acest
•
încălzitor este fierbinte atunci când funcționează. Pentru a
evita arsurile, nu atingeți suprafețele calde cu pielea goală. Păstrați
materialele combustibile, cum ar fi mobila, pernele, lenjeria de
pat, hârtiile, hainele și perdelele la cel puțin 0,9 m de la încălzitor.
Lăsați încălzitorul să se răcească înainte de a-l muta și apoi folosiți
mânerul încorporat pentru o mișcare ușoară.
•Este
•
necesară o prudență extremă atunci când încălzitorul este
utilizat de copii sau în apropierea acestora și când încălzitorul este
lăsat nesupravegheat.
•Deconectați
•
întotdeauna încălzitorul atunci când acesta nu este
utilizat.
•Nu
• utilizați niciun încălzitor cu un cablu sau fișă deteriorate sau
după defectarea caloriferului, după ce a căzut sau s-a deteriorat în
orice mod. Returnați încălzitorul la producător pentru examinare,
reglare electrică sau mecanică sau reparații.
•Nu
• utilizați încălzitorul în aer liber. Acest produs este destinat
exclusiv uzului casnic.
•Acest
•
încălzitor nu este destinat utilizării în băi, spații de spălare
sau în locuri similare umede din interior. Nu amplasați niciodată
încălzitorul în locuri în care acesta ar putea cădea într-o cadă sau
într-un alt recipient cu apă.
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Măsuri de siguranță importante

•Nu
• rulați cablul de alimentare sub covor, nu acoperiți cablul cu covoare,
role sau altele asemănătoare. Poziționați cablul de alimentare în afara
zonelor de circulare pentru a nu exista riscul de împiedicare.
•Pentru
•
a deconecta încălzitorul, setați comenzile la Off (Oprit), apoi
scoateți fișa din priză.
•Mențineți
•
acest încălzitor curat. Nu permiteți obiectelor străine
să pătrundă în orificiul de ventilație sau de evacuare, deoarece
acest lucru poate provoca șocuri electrice sau incendiu sau poate
deteriora încălzitorul.
•Pentru
•
a preveni posibilele incendii, nu blocați prizele de aer și nu
evacuați în niciun fel. Nu utilizați pe suprafețe moi, precum un pat,
unde poate cădea
•Un
• încălzitor are componente fierbinți și arcuite sau scânteietoare
în interior. Nu-l folosiți în zone în care benzina, vopselele sau
lichidele inflamabile sunt folosite sau depozitate.
•Utilizați
•
acest încălzitor numai așa cum este descris în acest
manual. Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate
provoca incendii, electrocutări sau vătămări corporale.
Atenționare: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți
încălzitorul.
•Nu
• folosiți acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, a unui
duș sau a unei piscine.
•Încălzitorul
•
nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză electrică.
•În
• cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să
fie înlocuit fie de către producător, de un reprezentant al service-ului
sau de o persoană calificată pentru a evita orice pericol.
încălzitor cu ulei / Manual de utilizare
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Măsuri de siguranță importante

•Acest
•
aparat poate fi utilizat de copii cu vârste cuprinse între 8 ani
și mai mari și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheaţi
sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod
sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii trebuie supravegheați
pentru a se asigura că nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și lucrările
de întreținere accesibile utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de
către copii fără supraveghere.
corectă a acestui produs
•Eliminarea
•
Asigurați-vă că bateriile plate sunt eliminate în conformitate cu legile
și reglementările locale. Simbolul de pe baterie și ambalaj indică faptul
că bateria livrată împreună cu produsul nu trebuie considerate deșeu
menajer. În anumite locuri, acest simbol poate fi utilizat în combinație
cu un simbol chimic. În cazul în care bateriile conțin mai mult de
0,0005% mercur sau mai mult de 0,004% plumb, simbolul Hg pentru
mercur și simbolul Pb pentru plumb sunt plasate sub simbolul chimic.
Asigurându-vă că bateriile sunt eliminate în mod corespunzător, veți
contribui la prevenirea posibilelor daune aduse mediului și sănătății
umane, care s-ar produce în cazul în care bateriile nu sunt eliminate în
mod corespunzător.

•Acest
•
încălzitor este umplut cu o cantitate exactă de ulei special.
Reparațiile care necesită deschiderea containerului de ulei trebuie
efectuate numai de către producător sau agentul său de service,
care ar trebui să fie contactat în cazul în care există o scurgere de
ulei. În procesul de schimbare a încălzitorului, urmați reglementările
privind eliminarea uleiului.
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Măsuri de siguranță importante

•Copiii
•
cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie să fie ținuți la distanță
dacă nu sunt supravegheați permanent. Copiii cu vârsta cuprinsă
între 3 ani și 8 ani au voie să pornească/oprească aparatul doar cu
condiția ca acesta să fi fost plasat sau instalat în poziția normală
de funcționare prevăzută și dacă ei sunt supravegheați sau sunt
instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și
înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și
8 ani nu au voie să conecteze, să regleze sau să curețe aparatul și
nici să efectueze întreținerea ca utilizator.

A

Atenționare: Anumite părți ale acestui produs pot deveni
foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită
trebuie acordată copiilor și persoanelor vulnerabile.

•Acest
•
încălzitor este umplut cu o cantitate exactă de ulei special.
Reparațiile care necesită deschiderea rezervorului de ulei trebuie
efectuate numai de către producător sau agentul său de service, care
trebuie contactat în cazul în care există o scurgere de ulei. Când răzuiți
încălzitorul, respectați reglementările privind eliminarea uleiului.
Atenționare: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți
încălzitorul.
Nu utilizați încălzitorul în sere și în clădiri.
Utilizați acest încălzitor pe o suprafață orizontală și stabilă.
Nu utilizați acest încălzitor în încăperi mici atunci când acestea sunt
ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească camera
singure, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere
permanentă.
Nu utilizaţi dacă există semne vizibile de deteriorare a încălzitorului.
încălzitor cu ulei / Manual de utilizare
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1. Unitate de radiație
2. Ansamblu unghi de fugă
3. Cablu înfășurat (pe tambur)
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4. Panou de control
5. Butonul termostatului
6. Indicator luminos de alimentare
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Instrucțiuni de asamblare

Despachetați încălzitorul și găsiți plăcuța de fixare a roții și piulițele fluture dintre ansamblurile de lame.
1. Asigurați-vă că încălzitorul este deconectat și în poziția "Off" (Oprit).
2. Întoarceți încălzitorul cu susul în jos.
3. Atașați plăcile de fixare a roților pe încălzitor, așa cum se arată în Figura 1. Placa în U este fixată
între ultimele două aripioare, iar cealaltă este fixată sub caseta de control metalică, fixați rotile pe
axa verticală a ambelor plăci de susținere a roții.
4. Introduceți piulițele fluture și strângeți-le bine.
5. Rotiți încălzitorul în poziție verticală.
Încălzitorul dvs. este acum gata de utilizare.
Fig. 1

Atenționare:

A

Pericol de incendiu, nu folosiți încălzitorul fără ansamblurile de roți
atașate. Operați încălzitorul doar în poziție verticală (roți în partea de
jos, comenzi în partea de sus), orice altă poziție ar putea crea o situație
periculoasă, asigurați-vă că suprafața de sub încălzitor este curată și
fără obstacole. Nu este recomandat ca acest încălzitor să fie așezat pe
mochetă sau pe orice altă suprafață care împiedică fluxul aerului sub
încălzitor.
Acest încălzitor include o lumină indicatoare de putere vizuală pentru
a avertiza că părțile încălzitorului se încălzesc excesiv. În cazul în care
indicatorul de alimentare clipește, opriți imediat încălzitorul și verificați
dacă pe încălzitor sau în apropiere există obiecte care pot provoca
temperaturi ridicate. Nu folosiți încălzitorul cu indicatorului luminos
intermitent.

încălzitor cu ulei / Manual de utilizare
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Instrucțiuni de utilizare

1. Introduceți ștecherul în priza de perete adecvată.
1) Nu folosiți niciodată unitatea în locurile care nu sunt netede, asigurați-vă că nu există niciun
obiect inflamabil sau care poate fi deformat ușor, pe o rază de 1 metru (36 inchi).
2) Introduceți fișa după ce ați setat termostatul în poziția "Min" (Minimum) și setați comutatoarele
de putere selectate în poziția "Off" (Oprit).
3) Nu acoperiți unitatea.
4) Încălzitorul este adecvat pentru funcționarea pe o sursă de alimentare cu curent electric, care
are aceeași tensiune ca cea indicată pe eticheta de clasificare.
2. Rotiți comutatorul de alimentare în poziția „Max”, apoi rotiți termostatul în poziția „înaltă”, în acest
moment, unitatea începe să funcționeze, când atinge temperatura dorită de dumneavoastră,
rotiți încet termostatul în sensul acelor de ceasornic, până când indică puterea setată, menţinând
temperatura camerei constantă. Dacă doriți să ridicați sau să scădeți temperatura camerei, puteți
să întoarceți termostatul în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica temperatura sau în sens
invers acelor de ceasornic pentru a scădea temperatura sau puteți seta comutatorul de alimentare
pe poziția joasă.
3. După utilizare, rotiți mai întâi comutatorul de alimentare în poziția "Off" (Oprit), apoi răsuciți
termostatul în poziția "Min" (Minimum) și scoateți fișa de alimentare.

C
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Notă:
1. Lampa pilot va fi pornită numai dacă temperatura este sub valoarea de setare a
termostatului.
2. Încăperea trebuie să fie închisă bine, în caz contrar, nu va avea un rezultat bun
datorită afluxului de căldură.
3. Orificiile de evacuare ale camerei de comandă trebuie să fie ținute ventilate, în caz
contrar, poate apărea o mișcare nejustificată a termostatului.
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Alte defecțiuni

5.1 Instrucțiuni de curățare și întreținere.
1. Încălzitorul electric trebuie curățat regulat pentru a șterge praful de pe suprafața flanșelor,
deoarece acest lucru poate influența eficiența radierii.
2. Deconectați sursa de energie electrică și lăsați radiatorul să se răcească, ștergeți praful cu o cârpă
moale umedă. Nu folosiți detergent sau abrazivi.
3. Nu zgâriați suprafețele flanșelor cu unelte dure ascuțite, pentru a evita ruginirea suprafețelor
datorită deteriorării stratului de vopsea.

5.2 Specificații tehnologice principale
Alimentare electrică: AC220-240V ~ 50Hz
Modelul
RHO5220

Categoria de putere (w)
Lo (scăzut)

Med (mediu)

Hi (ridicat)

800

1200

2000

Fabricat de Arcelik A.S. Karaagac Cd. No: 2-6 34445 Sutluce, Beyoglu, Istanbul, Turcia
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Tabelul 2
Cerințe de informare pentru încălzitoarele electrice locale
Identificator (identificatoare) model: RHO5220
Articol

Simbol

Valoare

Unitate

Ieșire termică

Articol

Unitate

Tipul de intrare termică, numai pentru stocarea electrică
a încălzitoarelor electrice locale (selectați unul)

Ieșire termică
nominală

Pnom

0,8

kW

Controlul manual al încărcării termice cu termostat
integrat

[nu]

Ieșire termică
minimală (indicativ)

Pmin

0,8

kW

Controlul manual al incarcarii termice cu feedback
ambiental la temperatura camerei și/sau exterioară

[nu]

Ieșirea termică
maximă continuă

Pmax,c

0,8

kW

Control electronic al căldurii cu feedback ambiental la
temperatura camerei și/sau exterior

[nu]

Ieșire căldură asistată de ventilator

[nu]

Consum auxiliar electricitate
La ieșirea nominală
termică

elmax

0,793

kW

Tipul de ieșire termică/controlul temperaturii camerei
(selectați unul)

La ieșirea termică
minimă

elmin

0,776

kW

Ieșire termică cu etapă unică și fără control al
temperaturii din cameră

[nu]

În mod așteptare

elSB

N/A*

kW

Două sau mai multe etape manuale, fără control al
temperaturii în cameră

[nu]

Cu control termostatic mecanic al temperaturii în
cameră

[da]

Cu control electronic al temperaturii din cameră

[nu]

Control electronic al temperaturii din cameră plus
cronometru zilnic

[nu]

Control electronic al temperaturii din cameră plus
cronometru săptămânal

[nu]

Alte opțiuni de control (sunt posibile selecții multiple)

Detalii de contact

Control al temperaturii din cameră, cu detectarea
prezenței

[nu]

Control al temperaturii din cameră, cu detectare
fereastră deschisă

[nu]

Cu opțiune de control a distanței

[nu]

Cu control pornire adaptivă

[nu]

Cu limitare a timpului de lucru

[nu]

Cu senzor bec negru

[nu]

Arçelik A.S.
Karaagaç Caddesi No: 2-6, 34445,
Sütlüce, Istanbul, Turcia

* Acest produs este cu control mecanic și numai în modul oprit.
Eficiența energetică pentru încălzirea spațiului sezonier a tuturor încălzitoarelor locale, cu
excepția încălzitoarelor industriale locale, ηs(%)

36,0%

