
Arzator electric pentru seminee 
 

AJ-55 CHICAGO 
 

Şemineu instalat 
Dimensiuni de instalare: 580X245X600mm 
 
 

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE 

 

 

Flacără clasică
® 

 
Efect de flacără naturală 
Ventilator  
Uşor de folosit       
Design elegant 
Conectare la priză 230V, ~50Hz , 1800W  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IMPORTANT:  Este important ca aceste instrucţiuni să fie citite cu atenţie înaintea folosirii aparatului pentru prima oară. 

Păstraţi manualul într-un loc sigur pentru a putea fi consultat mai târziu, dacă va fi necesar. 
                                                                                 

        Trepta 2 caldura (2x900W) 

     Buton pornit/oprit 

                                                         I                           Trepta 1 caldura (1x900W) 

           Panou cu efect de flacara naturala

      

                                                                    s 

 

 

Caracteristicile speciale ale arzatorului 

a. Strălucirea mocnită a flăcărilor este aproape identică cu cea emanată de un semineu real. Acest arzator este 
potrivit pentru a fi folosit în afara sezonului rece, când centrala termică este oprită. 

b. Produce efectul unui curent de aer foarte cald. 
 

Dezambalarea şi instalarea aparatului 

 Desfaceţi ambalajul şi scoateţi aparatul cu grijă. Păstraţi ambalajul original pentru eventuale transportări ulterioare.  
 Ţineţi întotdeauna partea frontală a aparatului, prin care este emanată căldura, la cel puţin 1 metru de mobilă, perdele 
şi alte obiecte inflamabile. 

Folosiţi aparatul numai la prize cu înpământare. Nu folosiţi niciodată cablu prelungitor. Cablul aparatului trebuie să 
rămână în spate şi nu trebuie să aibă contact cu nici un element cald. 

 
 

Instrucţiuni de securitate 

 Folosiţi aparatul numai după instrucţiunile din acest manual! Aparatul nu poate fi folosit cu alt scop. Orice 
deteriorare provocată de folosirea necorespunzătoare, utilizare greşită sau fără a lua în seamă instrucţiunile de 
securitate nu este inclusă în garanţie. 

 Nu folosiţi niciodată aparatul când este defect sau cablul electric prezintă semne de deteriorare. 

 Fiţi atenţi când manevraţi ambalajul. Atenţie : ambalajul din material plastic poate fi mortal pentru copii. 

 Nu amplasaţi aparatul sub priză. 

 Nu folosiţi niciodată aparatul prin intermediul unui întrerupător programabil, întrerupător comandat de un ceas 
electronic sau orice alt dispozitiv de operare automată. 

 Aparatul este potrivit doar pentru utilizarea în interior. 

 Nu folosiţi niciodată aparatul în baie, duş sau lângă o piscină. 

 Nu puneţi niciodată obiecte inflamabile sau haine pe aparat. 

 A nu se lăsa niciodată copiii mici nesupravegheaţi aproape de aparat. 

 În caz de disfuncţionalităţi, deconectaţi imediat din priză. 

 Atunci când nu utilizaţi aparatul pentru o perioadă considerabilă de timp, scoateţi-l din priză. 

 Reparaţiile, precum schimbarea unui bec, trebuie să fie executate doar de un electrotehnician autorizat. 

 Componentele aparatului trebuie să fie depanate şi întreţinute de un electrotehnician autorizat. 

 Un cablu deteriorat trebuie înlocuit doar de un tehnician calificat. 
 
 
 
 
 

Grila de ventilatie 

 aerisire 



Pornirea aparatului 

a. Conectaţi aparatul la priză.  
b. Deschideţi robinetul la maximum. 
c. Pentru efectul de flacără, porniţi butonul O (dacă este aprinsă doar iluminarea, consumul este de aproximativ 75 W). 
d. Pentru un nivel scăzut de încălzire, apăsaţi butonul I. 
e. Pentru încălzire la capacitate maximă, apăsaţi butonul II. 

 
                                 
                         Buton reglaj lumina                               Intrerupatoare trepte cladura / Pornit - Oprit 
  Buton reglaj termostat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrucţiuni cu privire la termostat 
Funcţia termostatului este să regleze temperatura camerei. Butonul de control al temperaturii (MIN-MAX) funcţionează după 

cum urmează: dacă butonul este rotit spre dreapta sau stânga, se va auzi un “clic”. Acest “clic” reprezintă temperatura 

camerei. Dacă rotiţi butonul în sensul acelor de ceasornic, aparatul va mări temperatura camerei. Temperatura va scade 

dacă butonul este rotit în sens invers. Termostatul menţine în mod continuu nivelul de încălzire I (900 W) sau II (1800 W). 

Dacă este necesar, termostatul va opri sau porni aparatul (0 W), când se obţine temperatura dorită. 

Recomandare: Functie de marimea camerei de incalzit comutati una sau doua trepte de caldura si porniti apasand pe 

intrerupatorul I/O la I  (pornit). Actionati butonul termostatului la maxim (sensul desurubare) si lasati aparatul sa functioneze 

pana cand temperatura camerei este cea dorita – In acest moment invartiti butonul termostatului (in sens invers – 

insurubare) pana cand veti auzi un click (aeroterma se va opri) – din acest moment aparatul va porni si opri singur 

mentinand temperatura din camera constanta (cea din momentul clik-ului) !!!! 

 

Curăţirea exterioară a aparatului 

Înainte de a începe curăţirea, scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi să se răcească. Puteţi curăţi exteriorul aparatului cu o cârpă 

moale, umedă. Nu folosiţi produse pentru curăţare sau lustruire. 

Garanţia producătorului  

Acest aparat are o garanţie de un (1) an din momentul cumpărării. În această perioadă, componentele defecte vor fi reparate 

sau schimbate gratis, dacă defecţiunea este un defect de fabricaţie.  
În acest caz, consultaţi distribuitorul de unde aţi achiziţionat aparatul. 
Mai jos aveţi mai multe instrucţiuni pentru electrotehnicianul care întreţine sau repară aparatul Dvs. 
 

Instrucţiuni pentru electrotehnicianul autorizat 

În acest aparat, sunt 3 (25 W) becuri. 

Înlocuirea becurilor 

 Slăbiţi cele 8 şuruburi din părţile laterale (2) şi îndepărtaţi panoul. Trageţi elementul spre dumneavoastră şi scoateţi toate 

piesele din incalzitor 



                                             

                                                                                    

ATENŢIE: muchii ascuţite ! 

Becurile defecte pot fi înlocuite cu alte becuri de aceeaşi putere. Pentru montaj, se procedează în ordine inversă. 

 

Date tehnice: 

Tensiune:  230 V 
Frecvenţă:  50 Hz 
Putere maximă:  max. 1800 W 
 

 

Schema electrică  

 

K1 Întrerupător D3 Bec de 25 W 

K2 Întrerupător M2 Motor 

K3 Întrerupător S1 
Resetare energie 

termică (manual) 

ZK1 Termostat cu siliciu S2 
Resetare energie 

termică (automat) 

ZK2 
Termostat pentru 

R1 Element de încălzire 



reglarea temperaturii 

M1 Motor R2 Element de încălzire 

D1 Bec de 25 W C1 Condensator 

D2 Bec de 25 W   

 


