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Manual de utilizare şi ghid de instalare 

Bon de garanţie 
(Citiţi cu atenţie acest document înainte de a realiza orice operaţiune. Păstraţi acest 

document într-un loc sigur) 
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1. CARACTERISTICI 

 

Controlul electronic al acestui aparat a fost proiectat să vă ofere un maxim de confort şi de 

economie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Referinţă 
Putere 

(W) 
Tensiune 

(V) 
Intensitate 

(A) 
Înălţime 

(mm) 
Lăţime 
(mm) 

Adâncime 
(mm) 

A691493 1000 4,3 500 

A691495 1500 6,5 800 Orizontal 

A691497 2000 

230 

8,7 

450 

1000 

115+22 

În partea de jos a aparatului (lângă caseta de control) se găseşte o plăcuţă care permite 

identificarea acestuia. 

 

Detalii: 

• Numărul de referinţă complet al aparatului, 

inclusiv codul său de fabricaţie (A). Se va spe-

cifica în cazul oricărei reclamaţii de garanţie. 

• Puterea în waţi (B) 

• Tensiunea în volţi (C) 

• Simboluri privind securitatea şi normele  

(D-E-F-G) 

• Săptămâna şi anul fabricaţiei (H) 

• Numărul de cod al producătorului (I) 

• Numărul de serie (J)  

 

DEŞEURILE ELECTRICE NU SE VOR ELIMINA ÎMPREUNĂ CU DEŞEURILE MENAJERE. 

RECICLAŢI APARATUL LA CENTRELE CORESPUNZĂTOARE (cu respectarea legislaţiei 

în vigoare în ţara Dumneavoastră) 

Reglare temperatură 

Buton de selectare a modului de funcţionare 

Indicator luminos pe ecran: modul „Programare” 

Afişarea temperaturii sau a  
modului de funcţionare 

LED 
Indicator luminos  
pentru încălzire 
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2. RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA 

 

Aparatul trebuie instalat astfel încât să permită dispozitivului de încălzire să producă un 

volum maxim de aer.  

Aparatul trebuie instalat în poziţie orizontală fixă şi în conformitate cu reglementările legale. 

 

Volum de protecţie (Fig. A) 

Acest aparat se poate instala în volumul 2 

sau 3, cu condiţia ca sursa de alimentare cu 

energie electrică să fie protejată de un 

disjunctor pentru curent rezidual de maxim 

30 mA. 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: A NU SE ACOPERI! 
 

Pentru a preveni supraîncălzirea, nu acoperiţi niciodată 

aparatul. 

Eticheta cu inscrisul „A NU SE ACOPERI” vă atenţionează cu 

privire la acest risc. 

 

Este strict interzisă acoperirea sau obturarea diafragmei sau 

a prizelor de aer pentru a evita incidentele sau deteriorarea 

aparatului. Se va evita instalarea în apropierea ferestrelor 

sau a orificiilor de aer (şeminee, ventilaţie), în spatele 

perdelelor sau a uşilor. Se vor respecta distanţele minime de instalare faţă de pardoseală, 

pereţi, mobilă, etc... (Fig. B). 

 

3. INSTALARE ŞI MONTARE PE PERETE 

 

Scoateţi suportul aparatului folosind o şurubelniţă (Obiectul 1). Montaţi suportul pe perete 

folosind 4 şuruburi (max. Ф 5,5 mm) respectând direcţia şi înălţimea corectă (Fig. C).  

 

 Model 1000 W 1500 W 2000 W 
Bază axă 248 mm 405 mm 524 mm 

H 257 mm 257 mm 257 mm 

B 145 mm 275 mm 270 mm 
Orizontal 

C 270 mm 270 mm 270 mm 
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4. RACORDARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ 

 

Instalaţia electrică trebuie prevăzută 

cu un disjunctor unipolar având o 

distanţă de contact de cel puţin 3 

mm. Alimentarea cu energie 

electrică trebuie protejată de un 

disjunctor pentru curent rezidual de 

maxim 30 mA, în special atunci când 

este instalată într-o baie. Firul de 

semnal (negru) nu se va conecta 

niciodată la împământare (firul 

galben-verde). 

Racordarea la reţeaua electrică nu 

implică nicio demontare. Aparatul nu 

se va instala sub o priză de perete. 

 

Respectaţi polaritatea: 

 Fază = Maro  Nul = Albastru / Gri  Fir de semnal =  Negru 

 

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către 

producător sau agentul său de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita 

riscurile. 
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Instalare: 

 

Instalaţia electrică trebuie să respecte standar-

dele în vigoare în ţara în care se realizează 

instalarea (NFC 15-100 pentru Franţa). 

 

Verificaţi prinderea strânsă a firelor în 

terminalele prizei din perete. 

 

Observaţie: Instrucţiunile pentru programare 

sunt transmise prin semnalele prezentate în 

figura alăturată, măsurate faţă de nul. 

 

 

5. MODUL DE UTILIZARE AL APARATULUI 

 

SELECTORUL DE MODURI DE FUNCŢIONARE VĂ PERMITE SELECTAREA A 5 FUNCŢII: 

 

Funcţii Afişare pe ecran  

CONFORT 
Afişează temperatura 

(de ex. 19 grade) 
Menţine temperatura conform setărilor 
termostatului 

ECONOMIC EC 
Menţine temperatura cu cca. 3,5 oC sub 
temperatura în modul confort 

ANTI-ÎNGHEŢ HG 
Menţine temperatura la cca. 7 oC pentru 
a evita daunele cauzate de îngheţ 

OPRIRE - - Opreşte funcţionarea întregului aparat 

PROGRAMARE 

Afişează semnalul 
programatorului (este 

aprins indicatorul 
luminos PROG) 

Permite funcţionarea conform 
comenzilor programate 

 

PORNIRE / OPRIRE APARAT (figura de mai jos): 

 

Puneţi comutatorul de pornire / oprire (aflat pe partea 

laterală) în poziţia 1 pentru a porni aparatul. 

 

     Comutator pornit / oprit 

 

Pentru oprirea completă a aparatului, puneţi comutatorul în 

poziţia 0.  
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PORNIRE / OPRIRE ÎNCĂLZIRE: 

 

Pentru a porni, apăsaţi butonul MODE (a se 

vedea imaginea alăturată), iar ecranul va afişa 

temperatura în modul confort (19). 

 

Pentru a opri încălzirea, apăsaţi butonul MODE 

până când pe ecran este afişat „– –” (modul în 

aşteptare). 

 

Observaţie: Setările Dumneavoastră rămân salvate în memorie; doar aparatul este în modul 

în aşteptare). 

 

SETAREA TEMPERATURII ÎN MODUL CONFORT: 

 

Folosind butoanele + şi – puteţi creşte sau reduce 

temperatura dorită în paşi de 1 oC. 

 

Puteţi seta temperatura pe care o doriţi. 

 

Închideţi uşile încăperii şi aşteptaţi câteva ore 

până când temperatura se stabilizează la valoarea 

dorită. 

În cazul în care temperatura specificată nu vă 

convine, creşteţi sau reduceţi valoarea acesteia în 

paşi de 1 oC. 

Aşteptaţi din nou câteva ore pentru a verifica 

valoarea temperaturii în modul confort. 

 

Sfat: Vă recomandăm alegerea unei temperaturi de referinţă de 19 oC. 

 

Semnale prin 
programator 

Simboluri afişate pe 
ecran 

Funcţionare 

OPRIRE 

 

Opreşte instantaneu încălzirea 

ECONOMIC 
 

Coboară temperatura cu 3,5 oC sub 
temperatura de confort 

ANTI-ÎNGHEŢ 
 

Menţine temperatura la cca. 7 oC pentru 
a evita daunele cauzate de îngheţ 
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MODUL ECONOMIC: 

 

În cazul în care lipsiţi pentru scurt timp de acasă 

(mai mult de 2 ore), acest mod de funcţionare vă 

ajută să economisiţi energie şi să reduceţi 

costurile privind încălzirea. Acest mod economic 

va reduce temperatura încăperii cu 3,5 oC faţă de 

setarea aleasă de temperatură în modul confort.  

 

Pentru a realiza acest lucru: 

Apăsaţi butonul MODE până când ecranul afişează simbolul „EC” (a se vedea imaginea 

alăturată). 

 

Dacă este posibil, verificaţi setarea modului Economic apăsând rapid unul din butoanele + 

sau –. 

Pentru a modifica temperatura „EC”: ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul MODE şi „EC” 

este afişat intermitent. Modificarea este posibilă în acest moment utilizând butoanele + sau 

–. 

Apăsaţi butonul MODE pentru confirmare. 

 

MODUL ANTI-ÎNGHEŢ: 

 

În cazul în acre lipsiţi de acasă mai mult timp (mai 

mult de 24 ore), acest mod de funcţionare vă 

permite să păstraţi temperatura încăperii la cca. 7 
oC. Aceasta asigură economii maxime în condiţiile 

în care nu există riscul producerii de daune 

ireversibile datorate îngheţului. 

 

Pentru a realiza acest lucru:  

Apăsaţi butonul MODE până când ecranul afişează simbolul „HG” (hors-gel, anti-îngheţ în 

limba franceză). 

 

BLOCARE PANOU DE CONTROL: 

 

Dacă aţi ales, de exemplu, modul de funcţionare 

economic, apăsaţi simultan butoanele + şi – timp 

de aproximativ 3 secunde. 

 

Afişarea intermitentă a ecranului indică faptul că 

butoanele sunt blocate. 
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Dacă apăsaţi orice buton, ecranul vă anunţă prin 

simbolul „FF” cu privire la imposibilitatea 

introducerii vreunei comenzi. 

 

Pentru a debloca butoanele, procedaţi la fel ca 

mai sus, la blocare. 

 

 

MODUL „PROG” (PROGRAMARE): 

 

Acest mod permite funcţionarea automată cu 

ajutorul unităţii de programare. 

 

Pentru a realiza acest lucru: apăsaţi butonul 

MODE până când se aprinde LED-ul aferent 

funcţiei „PROG”. 

 

 

PARTICULARITĂŢI: 

 

Trebuie să aveţi în vedere faptul că, în cazul în care modul Economic, Confort sau Anti-

îngheţ este ales de utilizator, se va acorda prioritate comenzilor de Anti-îngheţ şi Oprire, 

trimise de unitatea de programare. LED-ul aferent funcţiei „PROG” se va aprinde intermitent 

atunci când aceste comenzi sunt primite de către aparat. 

 

Mod de funcţionare al programatorului Mod de funcţionare 
ales de utilizator Semnal anti-îngheţ Semnal OPRIRE 

19 

EC 

HG   
 

AJUSTARE CONCORDANŢĂ TERMOSTAT / TERMOMETRU: 

 

În mod cu totul excepţional, se poate produce un decalaj între temperatura afişată şi 

temperatura termometrului. În această situaţie, este posibilă armonizarea celor două 

temperaturi. 

 

Această ajustare se poate realiza doar dacă aparatul este setat să funcţioneze între 17 şi 

23 oC. Toate uşile şi ferestrele trebuie închise. 

Aşteptaţi ca temperatura din încăpere să se stabilizeze (timp de cel puţin 6 ore), evitând 

pe cât de mult posibil intrarea sau ieşirea în / din încăpere. 
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Termometrul de control trebuie poziţionat în mijlocul încăperii, la o înălţime de 1,20 m 

faţă de podea. Nu puneţi termometrul pe un corp de mobilier. 

 

Setaţi temperatura în modul Confort folosind 

butonul MODE, de exemplu 19. 

 

Ţineţi apăsat butonul MODE timp de 6 secunde. 

Aceasta va deschide două variante: 

1. Pe ecran este afişat intermitent 19, fiind 

posibilă realizarea unei modificări: 

� Corectaţi valoarea utilizând butoanele + şi –. 

� Apăsaţi butonul MODE pentru confirmare.  

2. Pe ecran este afişat FF, nefiind posibilă 

realizarea niciunei modificări (dacă 

diferenţa de temperatură este mai mare 

de 3 oC sau temperatura în modul confort 

nu este între 17 – 23 oC). 

 

Observaţie: în cazul în care nu se apasă unul din 

butoanele + sau – timp de 15 secunde, ecranul revine la poziţia iniţială (19).  

 

6. ÎNTREŢINERE 

 

Pentru a păstra funcţionarea în bune condiţii a aparatului, se impune curăţarea regulată a 

prafului din interiorul acestuia prin aspirarea grilajului frontal cu ajutorul unui aspirator. 

Pentru a curaţa praful depus pe aparat, se va folosi o cârpă moale. Umeziţi cârpa pentru a 

curăţa petele. Nu utilizaţi produse abrazive care pot deteriora stratul de protecţie de pe 

suprafaţa sa. 

 

NU UTILIZAŢI PRODUSE ABRAZIVE SAU PE BAZĂ DE ACETONĂ, CARE POT DETERIORA 

STRATUL DE PROTECŢIE DIN EPOXY! 

 

RECOMANDĂRI: 

 

Supravegheaţi copiii pentru a evita ca aceştia să se joace cu aparatul. 

 

Nu introduceţi niciun obiect în aparat. 

Atunci când este pus în funcţiune pentru prima oară, se poate simţi un anumit miros, care 

dispare după câteva minute de funcţionare. 
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În cazul în care aparatul este conectat la o reţea electrică cu întrerupere controlată a 

curentului: Atunci când prioritatea întreruperii este activă, este posibil ca aparatul să nu 

funcţioneze, în cazul existenţei unui supraconsum momentan (maşină de spălat + cuptor 

electric + fier de călcat). Acest lucru este perfect normal. După revenirea la consumul 

normal, aparatul va reîncepe să încălzească. 

 

Acest aparat este prevăzut să fie conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică de 

230V 50Hz. Acest aparat nu este prevăzut să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu 

dizabilităţi fizice, senzoriale sau psihice, sau de către persoane cărora le lipsesc experienţa 

sau cunoştinţele de utilizare. Aceste persoane îl pot utiliza doar dacă sunt supravegheate 

sau au fost instruite de către o persoană responsabilă pentru siguranţa acestora. 

 

Toate intervenţiile asupra aparatelor noastre trebuie realizate de o persoană specializată 

care deţine calificările şi certificările în acest sens. 

 

 

7. AVEŢI PROBLEME? CÂTEVA RECOMANDĂRI 

 

Aparatul nu încălzeşte: 

Asiguraţi-vă că aţi conectat corespunzător aparatul la reţeaua de alimentare cu energie 

electrică; atât la aparat cât şi la reţea, precum şi dacă dispozitivul de întrerupere controlată 

a curentului (dacă deţineţi unul) nu întrerupe alimentarea cu energie electrică a aparatului. 

 

Aparatul nu respectă instrucţiunile de programare: 

Verificaţi dacă aţi utilizat unitatea de programare în mod corespunzător (a se vedea 

manualul unităţii). 

 

Aparatul încălzeşte continuu: 

Verificaţi dacă aparatul nu este amplasat într-o curent de aer sau dacă setarea de 

temperatură nu a fost modificată. 

În cazul existenţei unei probleme la termostat, întrerupeţi alimentarea cu energie electrică 

(siguranţă, disjunctor, etc.) timp de cca. 5 minute şi reporniţi aparatul. 

 

Dacă problema apare în mod frecvent, verificaţi alimentarea împreună cu distribuitorul de 

energie electrică. În toate celelalte cazuri, contactaţi o persoană calificată. 

 

Atunci când este pus în funcţiune pentru prima oară, se poate simţi un miros 

uşor, legat de procesul normal de evacuare din timpul fabricaţiei. 
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8. CONDIŢII PRIVIND GARANŢIA 

 

Garanţia este limitată strict la înlocuirea gratuită sau la reparaţia piesei / pieselor declarate 

ca fiind defecte. Producătorul garantează aparatele electrice de încălzire pentru o perioadă 

de 2 ani împotriva oricăror defecte de fabricaţie. Odată primit acordul de principiu din 

partea producătorului pentru returnarea pieselor, acestea trebuie trimise pe cheltuiala 

expeditorului în termen de 15 zile. Cheltuielile cu demontarea şi remontarea nu pot fi 

imputate în niciun caz producătorului cu titlul de daune-interese. Producătorul nu poate fi 

făcut responsabil în special pentru consecinţele directe sau indirecte ale defecţiunilor, atât 

asupra persoanelor sau a bunurilor, şi se menţionează în mod expres faptul că instalarea 

echipamentului său nu cade în nicio situaţie în responsabilitatea sa. Garanţia nu se aplică în 

cazul în care aparatele au fost utilizate în mod necorespunzător sau au fost utilizate în 

condiţii de funcţionare altele decât cele pentru care sunt destinate. Garanţia nu se aplică 

nici în caz de defecţiuni sau accidente produse ca urmare a neglijenţei, nesupravegherii sau 

întreţinerei, precum şi datorită modificării echipamentului. 

 

ASIGURAREA PERSONALULUI: 

În cazul unui accident, indiferent de momentul sau motivul din care se produce, responsa-

bilitatea vânzătorului este limitată doar la personalul propriu şi la materialele acestuia. 

 

RECLAMAŢIE: 

În cazul unei reclamaţii, indiferent de conţiile de vânzare şi de plată acceptate, Tribunalul 

Comercial de la Paris este singura instanţă competentă. Dispoziţiile prezentei garanţii nu 

exclud niciun beneficiu al cumpărătorului privind garanţia legală pentru defectele şi viciile 

ascunse, care se aplică în toate situaţiile în conformitate cu prevederile Art. 1641 şi 

următoarele din Codul civil francez. 

Pentru a asigura o rezolvare satisfăcătoare a reclamaţiei, vă rugăm să menţionaţi referinţele 

specificate pe plăcuţa de identificare a aparatului. 

 

Importator: DELPHI ELECTRIC SRL 

Cuza 15, Alba Iulia 

510193,Romania 

Tel/Fax:0258 811 977 

e-mail: office@del.ro 

           http://www.del.ro 

 


