
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
SH16110J6-2 (CU BRATARA PICIOR) 
 
MANUAL INSTRUCTIUNI 
 
Precautii: 
1. Copiii cu varste de pana la 3 ani vor evita contactul cu exceptia supravegherii permanente.  
2. Aparatul poate fi folosit de copii dupa varsta de 8 ani, de catre persoane cu abilitati fizice, senzoriale 

sau mentale limitate sau de catre persoanele fara experienta si cunostinte numai sub supraveghere 
sau dupa instruire in folosirea in siguranta a aparatului si intelegerea potentialilor factori de risc. Copiii 
nu se vor juca cu aparatul.  
Curatarea si mentenanta nu se vor efectua de catre copii fara supraveghere.  
ATENTIE-Anumite parti ale produsului pot atinge temperaturi ridicate si pot cauza arsuri. Atentie 
speciala trebuie sa fie oferita in prezenta cand copiilor si a adultilor vulnerabili. 

3. Incalzitorul nu va fi pozitionat in apropierea imediata a prize 
4. Nu utilizati acest incalzitor cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt 

dispozitiv care ar porni incalzitorul in mod automat, avand in vedere pericolul de foc existent in 
eventualitatea acoperirii sau a pozitionarii incorecte. 

5. Nu folositi acest incalzitor langa cada de baie, dus sau piscina 

Descrierea componentelor:  

Nr. Nume component Nr. Nume component Nr. Nume 
component 

1 Baza surub M6*30 9 Capac baza 17 Baza superioara 

2 Surub M6*20 10 Cilindru S/S  18 Dispozitiv fixare 

3 Saiba 11 Saiba elastica 
siguranta  ø6.2 19 Baza superioara 

metalica 
4 Surub M8*120 12 Bratara picior 20 Surub M6*8 

5 Rotila  13 Corp incalzitor 21 Buton 

6 Baza 14 Cablu alimentare 22 Panou comanda 

7 Surub M6*10 15 Brida cablu   

8 Brachet baza 16 Nit surub   

Lista verificare accesorii pachet: 
Nume accesoriu Cant Nume accesoriu Cant 
Cheie Allen M8 1 Saiba elasi ø6.2 4 
Cheie Allen M6 1 Surub nit M6*30 3 
Surub M6*20 2 Saiba 2 
Rotila 2 Surub M6*8 4 
Cilindru S/S  3 Surub M8*120 3 



6. Nu pozitionati aceasta unitate langa perdea si/sau alte obiecte inflamabile. In caz contrar, va exista 

pericol de foc 

7. Nu acoperiti unitatea in timpul functionarii sau imediat dupa ce a fost oprit.  

8.  Nu infasurati cablul de alimentare in jurul unitatii. 

9. Nu utilizati acest aparat in locuri caustic sau unde exista aer volatil de ex. praf, abur, gaz etc 

10. Nu utilizati acest aparat pentru a usca tesaturi sau prosoape 

11. Nu utilizati acest aparat pe post de incalzitor pentru sauna 

12. Nu utilizati acest aparat ca incalzitor de camera pentru stocare caldura. 

13. Nu utilizati acest aparat pentru inmultirea si cresterea animalelor 

14. Nu utilizati acest aparat in sistemul de incalzire al centrului de incalzire  

15. Nu introduceti acest aparat in apa pentru curatare 

16. Aparatul trebuie sa fie pozitionat la o distanta de cel putin 150 cm de perete 

17. Aparatul trebuie sa fie bine fixat si amplasat pe o suprafata orizontala plata 

18. Aparatul ajunge la temperaturi intalte in timpul functionarii. Se mentine fierbinte la scurt timp dupa oprire. 

Pot aparea pericole in eventualitatea atingerii. 

19. Aparatul trebuie utilizat cu grija, evitand vibratiile sau lovirea.  

20. Aparatul trebuie sa fie pozitionat in siguranta in timpul utilizarii  

21. In eventualitatea avariilor, aparatul trebuie sa fie reparat de o echipa specializata 

22. In eventualitatea deteriorarii cablului de alimentare, el trebuie sa fie inlocuit de producator, de agentul 

autorizat sau de profesionisti calificati pentru a preveni potentialele pericole  

23. In timpul asamblarii, pastrati distanta fata de orice suprafata sau material inflamabil 

24. Acest aparat va fi folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale 

reduse, sau de catre personae fara experienta sau cunostinte de utilizare numai sub supraveghere sau 

cu ajutorul instructiunilor de utilizare ale aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta 

acestora 

25. Aparatul este dedicat exclusiv utilizarii in exterior. Nu este este permisa utilizarea in santier, sera, 

hambar sau grajd unde exista praf inflamabil 

26. Partea superioara a unitatii ajunge la temperaturi inalte in timpul functionarii. Scoateti din priza aparatul 

si asteptati pana ce temperatura coboara pentru curatare.  

27. Aparatul trebuie sa fie conectat la o priza vizibila si usor accesibila 

 
ATENTIE 
Acest incalzitor nu este echipat cu un dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu utilizati acest incalzitor in  
incaperi de dimensiuni mici atunci cand sunt ocupate pe persoane aflate in imposibilitatea de a parasi spatiul, 

cu exceptia cazului in care supravegherea constanta este asigurata. 
 
Pregatire 
 
1. Despachetati ambalajul. Scoateti pachetul de accesorii din ambalajul corpului incalzitorului. 

Asigurati-va ca accesoriile listate in lista de verficare accesorii pachet sunt incluse. Daca un 
component lipseste, cereti comerciantului sa il asigure. 

2. Pregatiti o surubelnita in cruce 
3. Cititi acest manual de instructiuni cu atentie inainte de instalare si folosire. Pastrati acest manual in 

siguranta intr-un spatiu adecvat pentru eventuala folosire.   
 
Instalare:  
 
1. Scoateti componentele din pachet.  
2. Dupa cum arata figura A, intoarceti baza si capacul bazei si fixati rotilele prin orificiile de pe suprafata bazei 

cu ajutorul surubului.    
3.   Fixati Surubul cu Nit M6*30 si ajustati pana ajunge la acelasi nivel cu rotilele  
4. Permiteti ca surubul M8*120 sa treaca prina baza, capac baza, cilindru S/S. Utilizati cheia Alen M8 din 

pachet a conecta surubul M8*120 de bratara de picior. 
5.  Intoarceti corpul incalzitorului. Puneti baza pe el. Trageti cablul de alimentare prin capacul bazei si prin 

baza.  
6.  Potriviti brachetii de baza cu orificiile de pe capacul de baza si baza. Apoi fixati brachetii de baza cu 

ajutorul saibelor si suruburilor. Folositi cheia Allen M6 din pachet.  
7.  Fixati cablul de alimentare cu ajutorul bridei.  
8. Pozitionati baza superioara deasupra corpului incalzitorului. Asigurati-va ca orificiile pentru suruburi de pe 

suprafata plana de potrivesc orificiilor de pe baza superioara de otel. Fixati baza superioara pe corpul 
incalzitorului cu 4 suruburi  (M6*8) si saibe elastice ø6.2.  

 
Operare: 
1. Conectati aparatul la priza. Asigurati-va ca alimentarea la energie electrica este adecvata 
2. Rotiti butonul catre ‘I’. In acest caz un element de incalzire va functiona la jumatatea capacitatii de 

incalzire. Rotiti butonul catre ‘II’. In acest caz ambii elementi de incalzire vor lucre la capacitatea 
maxima de incalzire. Intoarceti butonul catre ‘0’ pentru a opri aparatul. 

3. Butonul poate fi rotit in directia acelor de ceasornic sau invers, pentru o utilizare cat mai simpla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inlaturarea aparatelor de uz caznic si al 
bateriilor 

 

In urma implementarii Directivei Europeene 2002/96/EU in sistemul legal national, se 

aplica urmatoarele masuri: 

Bunurile electrice si electronice nu pot si inlaturate impreuna cu deseurile menajere. 

Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze in punctele de colectare publice 

dispozitivele electrice si electronice la finalul duratei lor de viata. Aspectele specifice 

acestui process sunt definite de legea nationala a fiecarei tari, Acest simbol prezent pe 

suprafata produsului si manualul de instructiuni de pe ambalaj indica faptul ca 

produsul se supune reglementarilor. Prin reciclare sau refolosire a materialelor sau a 

dispozitivelor mai vechi aduceti o contributie importanta la protejarea mediului 

inconjurator . 
 
 
Curatare: 
Scoateti din priza dispozitivul inainte de curatare. Este recomandata curatarea cu ajutorul unei bucati de panza 

umeda. Nu utilizati o cantitate mare de apa. 
 
  
 


