Instructiuni de instalare și manual de utilizare
șemineu electric

LONDON

Șemineu Electric
de perete
Important:
Vă rugăm să citiți instrucțiunile și manualul cu atenție înainte de instalare sau de utilizare a
semineului electric și păstrati-le pentru referințe viitoare.
Acest manual este parte a dispozitivului și ar trebui să fie stocate cu el. În cazul vânzării către o terță
parte, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie să fie furnizate împreună cu produsul.
Garantia nu va fi acceptata și nu se aplică în cazul utilizării necorespunzătoare sau nerespectarii
instrucțiunilor de siguranță. Pentru asistență sau informații suplimentare, contactați un tehnician calificat
sau firma care v-a vândut produsul.

SECȚIUNEA 1: AVERTISMENTE & SPECIFICATII ELECTRICE
1.1. Instrucțiuni de siguranță importante
Numai pentru uz interior. Acest aparat nu este potrivit pentru utilizare în afara casei, ci
doar numai pentru spații bine izolate si utilizare ocazională.
ESTE INTERZIS:
• Sa instalați sau sa utilizati semineul deteriorat
• Sa modificati sistemul de încălzire
• Sa utilizati sistemul de încălzire fără a asambla complet toate componentele
AVERTIZARE! Modul necorespunzătoar de instalare, reglare, modificare, service sau
de întreținere pot provoca accidente sau pagube materiale. Consultați manualul de
informații inclus. Pentru asistență sau informații suplimentare consultați un instalator
calificat, agenție de servicii sau distribuitorul/vanzatorul.
AVERTIZARE! Când utilizați încălzitoare electrice, măsurile de precauție de bază ar trebui
să fie întotdeauna respectate pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și de rănire a
persoanelor, inclusiv următoarele:
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Nu utilizați acest incalzitor în imediata vecinătate o baie, un duș sau o piscină.
Nu utilizați acest incalzitor ca un aparat pozitionat în picioare. Acesta trebuie să fie întotdeauna fixat pe
perete.
Acest incalzitor trebuie fie legat la sistemul de impământare. În cazul în care aveti orice urma de îndoială,
consultati o persoană competentă adecvată.
Pentru a evita un pericol din cauza resetarea accidentală a decuplării termice, acest aparat nu
trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator sau
conectat la circuit care este pornit în mod regulat pornit și oprit.
Acest încălzitor nu trebuie să fie localizat imediat sub o priză.
Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârste cuprinse între 8 ani și peste și persoane cu capacități
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență și cunoștințe în cazul în care acestea au
fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și să înțeleagă
riscurile implicate.
Pentru a evita un pericol din cauza resetarii accidentale a decuplării termice, acest aparat nu
trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator sau
conectat la circuit care este pornit în mod regulat pornit și oprit.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea acestui incalzitor nu se face de către copii fără supraveghere.
Copiii mai mici de 3 ani ar trebui să fie ținuti la distanță si supravegheati în mod continuu.
Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție
deosebită trebuie acordată în cazul în care sunt prezenți copiii și persoanele vulnerabile.
Nu acoperiți: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți sistemul de încălzire.
Sensul figura în marcaj este „ATENȚIE: NU ACOPERIȚI “.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie
reparat de către producător, sau de un c e n t r u d e s e r v i c e
autorizat sau o persoană profesională.
Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, perdele sau materiale inflamabile la
o distanță minimă de 1 metru de zona de evacuare a aerului cald.
Păstrați cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți și condiții de căldură. Nu
trasați cablul de alimentare în fața aparatului.
Nu utilizați acest aparat în camere, care au gaz exploziv în ele (de exemplu benzină), sau dacă
utilizați solvenți, adeziv, spray de aerosoli sau în vopsele inflamabile, deoarece acestea pot lua
foc.
Curățarea și întreținerea aparatului nu se face de către copii fără supraveghere.

1.2. Specificatii tehnice
Model Nr. .............................................London/ EF112A
Tensiune de alimentare .................................... 220-240 V AC, 50 Hz
Consum de putere maximă ......... .2000 Watts
Putere pentru efectul de flacără ........................ 6,4W (LED-uri + 2,4W cu motor pentru 4W cu flacără)
Ieșire de căldură:
Putere nominală de căldură (Pnom) ......................................................... 2kW putere
termică minimă (indicativ) (Pmin) .................................... .1KW maximă puterea
termică continuă (Pmax) .................................. 2kW
Auxiliar Consum de energie electrică:
La puterea termică nominală (Energie electrica max) ............................................. 12.5W
La putere minimă de căldură (Energie electrica min) ................................................ 12.0W
În modul de așteptare (Energie electrica Stand by) ................................................ 0.49W

SECȚIUNEA 2: INSTALARE
2.1. Instrumente necesare
Surubelnita magnetica in cruce
Masina de gaurit rotopercutor

2.2. Despachetarea semineului
AVERTIZARE! NU utilizați acest aparat în cazul în care orice parte a fost sub apă sau ținută
în condiții de umiditate. Apelați imediat la un tehnician de service calificat pentru
a inspecta și pentru a înlocui orice parte a sistemului electric, dacă este necesar.
NU păstrați ambalajul de plastic la îndemâna copiilor.
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Deschideți ambalajul cu atenție și îndepărtați polistirenul.
Scoateți și aruncați punga de plastic.
Fiți responsabil la manipularea materialelor de ambalare.
Păstrați ambalajul original pentru transport și / sau depozitare ulterioară.
Verificați daca toate accesoriile sunt luate înainte de a păstra ambalajul.

DIMENSIUNI

2.3. ASAMBLAREA PE PERETE

PASUL 1. Alegeti o locație sigură. Distantele minime pe fiecare parte trebuie să fie de cel puțin 100
mm; distanta minima fata de la podea trebuie să fie de cel puțin 66mm; distanta minima libera din fața
aparatului trebuie să fie de cel puțin de 100cm. Alegeti o locație în apropierea unei prize astfel încât
un cablu prelungitor sa nu fie necesar. NU poziționați a p a r a t u l s u b o priză de alimentare.

PASUL 2. Alegeti un perete solid și puneti suportul pe poziția unde doriți să instalați șemineul. Marcați cele
4 găuri cu un stilou din găurile de pe consola. Îndepărtati suportul și apoi găuriți 4 gauri cu diam.Φ8 pe perete.
Puneți dopul de perete din plastic în gaura. Dacă peretele este din lemn masiv, nu este necesar pentru a efectua
pre-găurire pe lemn și nu este nevoie de diblurile din plastic. Apoi, utilizați 4buc ST5 * 40 pentru a fixa
suportul pe perete.

PASUL 3. Pozitionati aparatul inclinat, potriviti gaurile din partea din spate a aparatului peste cârligele de
montare pe perete și apăsați cu atenție în partea de sus a aparatului pentru a se fixa pe suportul de prindere
pe perete. Fantele de la marginea de sus a focarului ar trebui să alunece peste suportul de perete. Țineți
aparatul fixat pe suportul de perete si insurubati șuruburile cu cap striat in partea superioara a aparatului.
Strângeți ambele șuruburi pana cand aparatul este fix și asigurați-vă că este fixat bine pe perete.

PASUL 4. Pentru inserare roci (pietre):
Aranjati cu atenție rocile (pietrele) decorative albe si transparente (WS / CS) de-a lungul pervazului în partea
din față a focarului. Aveți grijă atunci când asezati șemineul in pozitia finala să nu cadă pietrele.

PASUL 5. Pentru asezarea imitatie lemn
Asezati cu atentie in locas imitatiei de lemn confrom imaginei de mai sus.

PASUL 6. A) Așezați cu atenție ambele cârlige de pe panoul de sticlă în fantele de la partea superioara a
aparatului. B) Presați cele două cleme din partea inferioara a sticlei in locasurile partii frontale a aparatuluisi
asigurati-va ca s-au fixat clemele in locasurile inferioare. NOTĂ: Asigurați-vă că cele doua cleme au intrat
in locasurile corespunzatoate. Acest lucru va menține sticla decorativa fixată. C) Insurubati cele 2 șuruburi
M4x8 în partea superioara a cârligelor din panoul de sticlă și în găurile filetate ale aparatului. Strângeti usor
cu mâna. Verificați alinierea panoului de sticlă și strângeți șuruburile cu o șurubelniță in cruce.

SECȚIUNEA 3: INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
AVERTIZARE! Nu folosiți aparatul dacă acesta este deteriorat sau nu funcționează corespunzător. Dacă
suspectați că aparatul este deteriorat sau este defect, apelati un inginer de service calificat pentru a
inspecta aparatul și înlocuiți orice parte defecta a sistemului electric, dacă este necesar, înainte de
reutilizare.
AVERTIZARE! Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textile, perdele, sau orice alte materiale
inflamabile o distanță minimă de 1 metru de la priza de aer.
Asigurați-vă că ștecherul se potrivește strâns în priză. Conexiunile defecte ale prizei de perete sau
prizele slăbite pot cauza supraîncălzirea la priza.
Nu deconectați alimentarea de la rețeaua de alimentare în timp ce aparatul este în funcțiune. Utilizați
funcțiile de pe telecomandă pentru a porni căldura și asigurati-va că întrerupătorul de pe panoul de
comanda manual este în poziția oprit înainte de a deconecta.

PREGATIREA APARATULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE
3.1. Aparatul poate fi utilizat atât cu telecomanda conform notei de mai jos de la distanță,
cat și prin comenzile manuale de pe aparat.
NOTĂ: Pentru a utiliza atât de la distanță, cat și manual, butonul aparatului trebuie să fie în poziția „ON“.
Pentru siguranta produsului să nu devină prea cald, există o intarziere de 10 secunde la pornirea de
încălzire și o întârziere de 10 secunde atunci când opriti ventilatorului de încălzire.

Baterii
Asigurați-vă că bateriile telecomenzii sunt noi și sunt introduse corect.

Comutatorul principal
3.2. Butonul principal de pornire e situat pe panoul de control situat pe partea lateral
stânga a aparatului.
3.3. Apasati butonul pe pozitia ON (-) înainte de a opera fie telecomanda, fie manual aparatul.
3.4. Un semnal sonor lung se aude pentru a indica ca aparatul este gata de utilizare.
3.1. Modul de operare: manual
NOTĂ! Butonul manual nu vă va oferi toate posibilitatile de control a funcțiilor, el are rolul de a putea
controla semineul (de fapt doar unele funcții de bază) atunci când pierdeți telecomanda. Vă rugăm să
folosiți telecomanda pentru a efectua toate funcțiile.

Apăsați „LUMINI ON / OFF “pentru a activa / dezactiva atât flacăra, cat și lumina in functie de
cum doriti. Apăsați butonul „FLAME/ FLACARA“ pentru a selecta culoarea de flacără (3
tipuri) sau pentru a reveni în poziția OFF.

Notă: Comenzile memorate se vor pierde pentru toate setările funcțiilor atunci când comutatorul este
setat pe poziția OFF. Când telecomanda rămâne fără baterie sau atunci când schimbați bateriile, numai
funcția de flacără nu va mai fi memorata, dar nu va afecta setările cronometrului, cu toate acestea,
ceasul ar putea avea nevoie de adaptare.

3.2. Modul de operare: cu telecomanda
□
□

Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect în telecomandă.
Raza efectivă a telecomenzii este de până la 4 metri sau 13 picioare.

NOTĂ: Aceasta telecomanda este pentru controlul de la distanță. Telecomanda trebuie să fie în
aceeași cameră cu șemineul. Acesta trebuie să fie plasata departe de foc, astfel încât aerul cald sa
nu sufle pe ea și sa-i afecteaze citirea termostatica.
Distanta de comunicare între aparat și telecomanda a fost deja indicată mai sus.
Dacă nu puteți utiliza telecomanda, vă rugăm să urmați instrucțiunile de la
pasul 3.2.34 pentru a reseta.

Modul Standby (de asteptare) pentru telecomanda
3.2.1. Ecranul afișat în dreapta este atunci când telecomanda este în
stare de așteptare.

Pornire / Oprire
3.2.2. Apasa
pentru a reveni la efectul de flacără, pentru inchide efectul de
flacara si caldura atunci când operezi în modul normal.
3.2.3. Apasa
pentru a activa / dezactiva efectul de flacără în modul de zi cu
zi și săptămânal cronometru.

EFECTUL DE FLACARA
3.2.4. Apasa

pentru a afisa pe ecran mdul de flacără si a regla efect de flacara.

3.2.5. Apăsați butonul „← “și „→ “pentru a selectați cele 3 tipuri de efect de flacără.
3.2.6. Apasă pe „+ “Și „- “buton pentru a selecta una din cele 5 trepte de
luminozitate a efectului flăcării și setările OFF.

Lumina
3.2.7. Apasa

pentru a afisa pe ecran si a regla lumina ambientala.

3.2.8. Apasa butonul „← “și '→' pentru a parcurge ciclul celor 13 culori de lumină
sau un mod de ciclu de culoare.
3.2.9. Apăsați „+ “și „- “buton pentru a selecta cele 5 trepte de luminozitatea dorite.

Modul normal de lucru (N)
3.2.10. Modul de control normal este setat din fabrică. Dacă nu este setat,
apăsați
până când logo-ul
apare in colțul din dreapta sus al ecranului.
3.2.11. Apăsați „+ “și „- “pentru a regla temperatura de setare de la 17℃ la
25℃ de 2 intervale.
3.2.12. Apăsați
ON.

pentru a porni/opri căldura, indicatia de pornit / oprit,

OFF va apărea in coltul de jos al ecranului

Retineți că este normal ca aeroterma să se oprească de funcționare pentru
perioade de timp. Acest lucru se întâmplă deoarece temperatura camerei este
mai mare decat valoarea temperaturii setate pe telecomandă. Indicatorul de
încălzire va fi oprit după 10sec. dacă aveți deschisa flacăra pe ON. Indicatorul
de încălzire va rămâne aprins dacă utilizați numai funcția de încălzire.

Cronometrul
NOTĂ: Această setare este numai pentru modul normal. Aceasta permite
aparatului să ramana în modul standby o anumită perioadă de timp.
3.2.13. Apasă
pentru a parcurge setările de la Dezactivat incepand de la jumatate
de ora până la 9 ore. Logo-ul cronometru și timpul va fi afișat pe ecran. Modul
de încălzire trebuie să fie în pozitia ON.

Șemineul poate fi programat pe mod automat folosind cronometrul de zi cu zi
și cronometrul săptămânal din comenzile telecomenzii.

Setarea zilei, orei și temperaturii dorite
3.2.14. Apasă
pentru a porni telecomanda. Tineți apasat
pentru
3secunde pentru a intra în ecranul de setare a zilei, orei si temperaturii dorite.
3.2.15. Apasă butonul „← “și „→ “pentru a alege ziua, ora sau temperatura dorita.
Opțiunile selectate vor fi evidențiate.
3.2.16. Apăsând „+ “si „- “, va selectați numărul.
□ Timpul: 24 de ore
□ Selectați temperatura dorita :15 - 25℃.
□ Unitate de temperatură: ℃, ℉

Modul de încălzirea pe zile (D)
3.2.17. Următoarele perioade de încălzire sunt presetate, care pot fi modificate dacă se
dorește:
06:00 până la 08:30
17:00 până la 22:00
3.2.18. Apasă
pana cand
apare în colțul din dreapta sus al ecranului, apoi
introduceți ,,Modul de încălzire pe zile(D)’’.

3.2.19. Țineți apăsat butonul simbol săgeată
timp de 6 secunde pentru a
intra în setarile zilnice ale cronometrului. Apoi setati max. 3 perioade de încălzire
pe zi.
□ Apăsați „← “sau „→ “pentru a alege oră sau minut, apăsați pe „+ “sau „- “pentru a seta ora.
□ Minut va crește / scădea cu 15 minute pentru fiecare apăsare a telecomenzii.
□ Țineți
pentru 3 secunde sau așteptați timp de 10 secunde pentru
a salva și a ieși din setarea încalzirii zilnice a arzatorului.

3.2.20. Reglarea Temperaturii
□ apasă pe „+ “sau „- “pentru a mări sau micșora temperatura conform
temperaturii dorite.
□ ECO înseamnă cu 2℃ mai putin decât setarea temperaturii confortabile dorite,
ECO- înseamnă cu 4℃ mai scăzute, COMF + înseamnă cu 2℃ mai mare,
COMF ++ înseamnă 4℃ superior.

3.2.21. Pentru ca sa verificați setările de zi cu zi, apasati

.

3.2.22. În cazul în care încălzirea trebuie sa fie oprită, va fi necesar să vă
întoarceți la Modul Normal(N).

Încălzirea pe perioada unei săptămîni (W)
3.2.23. Următoarele perioade de încălzire sunt prestabilite, ele pot fi modificate, dacă se dorește.
De luni până vineri
06:00 până la 08:30
17:00 până la 22:00
Din sâmbătă până duminică
06:30 până la 09:30
11:00 până la 13:00
17:00 până la 22:00

3.2.24. Apasă
pana cand
apare în colțul din dreapta sus al ecranului, apoi
intrați în modul de încălzire pe perioada unei săptămâni (W).
3.2.25. Ține butonul
apasat pentru 6 secunde pentru a introduce setarea cronometrului pe săptămână.
□ Apăsați „←“ sau „→“ pentru a muta cursorul (apare luminat
intermitent), apăsați bu t o n u l
pentru
poziția
de
selectare
z i l e i d o r i t e d i n s ă p t ă m â n a (caracterul este
evidențiat) sau anulați (caracterul este afișat în mod normal) setarea
curentă. Se pot selecta deodată mai multe zile.
□ Apăsați butonul „→ “pentru a muta cursorul la perioada de timp dorită. Apăsați „← “sau „→ “pentru a
alege oră sau minutul, apăsați pe „+ “sau „- “pentru a seta ora/min. dorită.
□ Max. 3 perioade de încălzire pentru o zi.
□ Minutul va crește / scădea cu 15 minute pentru fiecare apăsare.
□ Apăsați pe
pentru a seta timpul de încălzire pentru ziua selectată (e)
și apoi reveniți la linia de saptamana.
□ Țineți apăsat
pentru 3sec. sau așteptați 10sec. pentru a salva și a ieși din
setarea efectuata (W).
3.2.26. Apasă
, „←“ și „→“ pentru a verifica setările cronometrului ptr.săptămână.

3.2.27. În cazul în care încălzirea trebuie să fie oprită, va fi necesar să vă
întoarceți la modul de Control Normal(N) pentru a opri.

Modul Advance
3.2.28. Se utilizează simbolul :

.

3.2.29. Când șemineul funcționează și doriți să opriți caldura, atunci când șemineul este setat pe timpul unei perioade de
încălzire presetate zilnice sau săptămânale, apăsați direct semnul:
.
3.2.30. Când șemineul nu funcționează și doriți să porniți caldura, atunci când șemineul este
setat pe timpul unei perioade de încălzire presetate zilnice sau săptămânale,
apăsați direct semnul:
.

Adaptive Start control
3.2.31. Conform temperaturii camerei și temperaturii setate, șemineul va porni
automat pentru a încălzi camera la temperatura setata, la ora stabilită. De
exemplu, în cazul în care cronometrul este setat să pornească la ora 18:00 și
temperatura este 23°C, șemineul va porni in mod automat la ora 17:30 pentru a
asigura temperatura de 23 ° C, la ora 18:00.

Detectarea Ferestrei Deschise
3.2.32. Atunci când transmițătorul detectează o scădere rapidă a temperaturii camerei,
aceasta va fi considerată ca o fereastră deschisă, pictograma de avertizare va fi
afișata pe ecranul telecomenzii și încălzirea va fi oprită automat.
3.2.33. După ce temperatura interioară a crescut sau s-a setat o comandă manuală
prin operarea telecomenzii, șemineul va reveni la starea normală de lucru.

Setarea comunicatiei intre telecomandă si șemineu
3.2.34. Operațiunile de mai jos ar trebui efectuate înainte de programare, atunci
când se folosește o telecomandă nouă sau în cazul în care aparatul nu poate fi
controlat de la telecomandă:
□ Țineți apăsat butonul de resetare de pe aparat timp de 3 secunde (poate
fi nevoie să folosiți un vârf de pix) până când auziți 3 semnale sonore
scurte emise de aparat, moment în care eliberați butonul.
□ Apasă pe
de pe telecomandă, programarea este terminată atunci
când auziți un semnal lung din aparat.

3.2.35. Resetarea codului telecomenzii este necesară în cazul în care aparatul
funcționează în mod greșit sau telecomanda nu funcționează corect.
□ Deschide capacul din spate al telecomenzii.
□ Apasă pe butonul de resetare de pe telecomandă.
□ Urmați pașii 3.2.34

Resetarea termică a aparatului la starea inițială (ES)
3.2.36. Aparatul este echipat cu un control electronic de siguranță (ES). Acesta este un dispozitiv de
siguranță, care oprește aparatul în cazul în care, din orice motiv, aparatul se supraîncălzește, de exemplu,
atunci când sunt acoperite zonele de evacuare a aerului cald. În cazul în care șemineul se oprește din
funcționare, în timp ce efectul de flacără continuă să lucreze în mod normal, acest lucru indică faptul că
sistemul de control ES este în funcțiune. Controlul ES poate fi resetat numai după ce aparatul s-a răcit, iar
aparatul a fost resetat.
Pentru re-setarea Control ES se procedeaza după cum urmează:
3.2.37. Opriți aparatul (prin acționarea manuală a comutatorului ON / OFF de pe semineu) și lăsați-l închis timp de
aproximativ 10-15 minute.
3.2.38. Eliminați orice obstrucție/blocaj la priza șemineului sau la paletele ventilatorului, etc.
Asigurați-vă că șemineul este deconectat de la priza, în timp ce faceți acest lucru.
3.2.39. Apăsați butonul ON și sistemul de control ES va fi restabilit.
3.2.40. Asigurați-vă că aparatul funcționează corect. Dacă Control ES funcționează din nou, aparatul ar
trebui să fie verificat de către un electrician competent.

SECȚIUNEA 4: ÎNTREȚINEREA
Atenție: Înainte de orice întreținere și / sau curățarea exteriorului șemineului,
deconectați aparatul de la sursa de alimentare și așteptati până când s-a răcit.

4.1. Înlocuirea bateriei de la telecomanda:
Când bateriile sunt la putere maximă, simbolul bateriei va arăta
Când bateriile sunt pe jumătate pline, simbolul bateriei va arăta
Când bateriile sunt goale și trebuie înlocuit imediat, simbolul bateriei va arăta
de înlocuire a
bateriei Se recomandă inlocuirea bateriei după 1 an. Bateriile sunt tip 1.5V AAA alcaline.
Aruncaţi bateriile vechi la o instalație de reciclare corespunzătoare.

4.2. Curățirea semineului:
Puteți curăța pe exterior șemineul, cu o cârpă moale, umedă, fără scame. Nu utilizați soluții sau
produse de lustruit. Pentru a îndepărta amprentele sau alte semne de pe panoul de sticlă din față,
folosiți o cârpă moale, umedă, fără scame, și o soluție spalare geamuri de sticlă de uz casnic de bună
calitate. Panoul de sticlă din față trebuie să fie întotdeauna complet uscat cu o cârpă sau un prosop de
hârtie curată, fără scame.
Atenție: Nu folosiți agenți de curățare abrazive pe panoul de sticlă. Nu pulverizați lichide
direct pe orice suprafață a unității.

4.3. Mediul
inconjurator

A NU SE ARUNCA LA GUNOI APARATELE ELECTRICE
IN ACORD CU DISPOZITIILE EUROPENE 2002/96/CE PRIVIND PRODUSELE
ELECTRICE SI ELECTRONICE VECHI TREBUIE COLECTATE SEPARAT IN
LOCURI SPECIAL AMENAJATE PENTRU RECICLARE
Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, ci folosiți instalații
de colectare separate. Contactați agentii local pentru informații privind sistemele de
colectare disponibile. În cazul în care aparatele electrice sunt aruncate în gropile de
gunoi sau halde, substanțe periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra în
lanțul alimentar, deteriorând sănătatea. La înlocuirea aparatelor vechi cu altele noi,
retailerul este obligat prin lege să ia înapoi vechiul aparat in mod gratuit.

Acest aparat respectă standardele de securitate EN 60335-1 și EN 60335-2-30 care acoperă
cerințele esențiale ale Directivei de joasă tensiune 2014/35 / UE și standardele EMC EN
55014-1; EN 55014-2; RO 61000-3-2 și EN 61000-3-3 care acoperă cerințele esențiale
ale Magnetic Compatibility European Electro 2014/30 / UE și
standardele RED EN300220-2, EN301489-1, EN301489-3 și EN6247 care sunt conforme cu cerintele
Directivei Europene referitoare la echipamentele radio 2014/53 / UE.

Informatii contact Deseuri :
Str. Pridvorului, Nr. 5A, Sector 4, Bucuresti, 041201
Telefon: 031.805.5742/43; 0372.77.27.27
E-mail: office@ecotic.ro
Pentru preluarea DEEE si DBA:
Tel: 021.529.66.60
E-mail: logistica@ecotic.ro
Fax: 021.332.32.38
INFORMATII
 GARANTIE : 2 ANI DE LA DATA CUMPARARII
 ACEAST APARAT A FOST ATENT INSPECTAT SI VERIFICAT INAINTE DE IMPACHETARE.
ORICE DISTRUGERE CARE ESTE PRODUSA DIN VINA CUMPARATORULUI ( MANIPULARE
DEFECTOASA , NERESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR DE UTILIZARE, ETC.) DUCE LA
PIERDEA GARANTIEI.
ATENTIONARE !!
ACEST APARAT POATE FI REPARAT NUMAI DE O UNITATE SPECIALIZATA SI DE SPECIALIST
CALIFICATI.
PERSOANA DE CONTACT PENTRU SERVICE:
Bîrsan Petre : Email: birsan.petre@nordic-systems.com
Tel: 0745 206077

