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Manual
Șemineu electric: Neptun, Pluto, Mars, Venus,
Mars XL, Saturn

Putere: 220-240 V c.a., 50 Hz
Putere maximă de căldură: 1.400 -1600 wați
Utilizați acest încălzitor numai așa cum este descris în acest manual. Orice
altă utilizare nu este recomandată de producător și poate duce la incendiu,
electrocutare sau alte răni.
Avertizare! Citiți și înțelegeți tot acest manual, inclusiv toate instrucțiunile
de siguranță, înainte de a conecta sau utiliza acest produs.

Păstrați acest manual pentru căutare ulterioară. Dacă vindeți sau subvindeți acest produs,
asigurați-vă că acest ghid este inclus în acest produs.
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INSTALARE ȘI NOTE IMPORTANTE:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Îndepărtați toate materialele de ambalare. Verificați dacă sunt prezente toate piesele
necesare; dacă piesele sunt deteriorate sau lipsesc, contactați distribuitorul.
Înainte de prima utilizare, verificați dacă tensiunea de rețea corespunde informațiilor de pe
plăcuța de identificare.
Dispozitivul nu trebuie utilizat în atmosfere potențial explozive în care sunt depozitate
materiale precum combustibil, diluanți, vopsele și lacuri.
Atenție: Pentru a evita supraîncălzirea, încălzirea nu trebuie acoperită.
Nu așezați acest șemineu electric direct pe covoare sau alte învelitori similare. Acest lucru ar
trebui să evite posibila decolorare din cauza căldurii.
Nu utilizați această încălzire în imediata vecinătate a unei căzi, a dușului sau a piscinei.
Nu acționați ștecherul cu mâinile umede sau umede.
Trageți ștecherul înainte de fiecare curățare și când dispozitivul nu funcționează.
Nu conectați dispozitivul la o priză deteriorată.
Nu plasați obiecte în interiorul dispozitivului și împiedicați pătrunderea obiectelor străine în
dispozitiv. Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu sau deteriorarea încălzirii.
Nu mișcați dispozitivul în timpul funcționării.
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de serviciul
pentru clienți sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita un pericol.
Acest dispozitiv este destinat utilizării în case și aplicații similare
Acest dispozitiv de încălzire nu este potrivit pentru instalarea în vehicule și utilaje.
AVERTISMENT: Acest încălzitor nu este echipat cu un dispozitiv pentru controlul temperaturii
camerei. Nu utilizați această încălzire în camere mici, dacă acestea sunt locuite de persoane
care nu pot să părăsească camera singură, cu excepția cazului în care este prevăzută
supravegherea permanentă.

Pregătirea
o

Îndepărtați toate piesele și componentele din cutie și așezați-le pe o suprafață
curată, moale și uscată.
Acest produs conține o placă GLAS! Fiți întotdeauna extrem de
precauți când manipulați. În caz contrar, pot apărea vătămări sau
daune materiale.

o
o
o

Comparați conținutul cu BOM pentru a vă asigura că nu lipsește nimic.
Eliminați corect toate materialele de ambalare.
Vă rugăm să reciclați ori de câte ori este posibil.

INSTRUMENTE PENTRU ASAMBLARE
o Șurubelniță Phillips, burghiu electric; Burghiu de lemn de 1/4 ", ciocan. Cântar
de apă (nu este inclus)

PIESE ȘI HARDWARE

B - Șuruburi (3)

C - Dibluri (3)

D - Șuruburi (18)
A - Vatră (1)

RC Remote Control (1)
I - Farfurie

E- șină pentru montare pe perete (1)
112

Stand: 03/2021
Version: 2

F - Decor

Instrucțiuni
Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este deconectat înainte de
începerea asamblării! NICIODATĂ nu mișcați sau nu curățați încălzitorul
sau schimbați lămpile cu incandescență atâta timp cât este conectat.
PASUL 1:
Găsiți o locație sigură. Dacă doriți să utilizați funcția de încălzire a șemineului de perete, păstrați
o distanță sigură de partea laterală, de sus și de jos a obiectelor inflamabile și sensibile la căldură
Recomandarea corpului pe fiecare parte: 50 cm.
Recomandare de la corp în jos: 19,7 "(50 cm).
Recomandare de la corp în sus: 27,5 "(70 cm).
Dacă nu utilizați funcția suplimentară de încălzire a șemineului, nu este necesar să păstrați nicio
distanță de siguranță!
Notă importantă:
Dacă instalați șemineul în perete, puteți utiliza efectul de flacără decorativă, dar nu funcția de
încălzire a șemineului. În plus, șemineul poate fi utilizat numai prin telecomandă (nu prin panoul
de control de pe corp).
Alegeți o locație lângă o priză electrică, nu este necesar un cablu prelungitor.
Informații

Elementele de fixare a peretelui conținute în acest șemineu sunt
destinate utilizării numai cu un perete cu rame din lemn acoperit cu
gips-carton. Pentru pereți din beton sau alte tipuri de pereți, consultați
un specialist pentru cele mai bune metode de fixare.

PASUL 2:
A: Găsiți știfturile de perete (montanți). Marcați găurile cu un creion. Găurile ar trebui să fie la 8
"(20,3 cm) distanță și înălțime. Înălțimea minimă de la suprafața inferioară trebuie să fie
de 19,7" (50 cm).
B: Trei șuruburi trebuie înșurubate direct în șuruburile de perete.

113

Stand: 03/2021
Version: 2

C: Dacă există doar două șuruburi, două șuruburi trebuie înșurubate împreună. Direct în
șuruburi, iar celelalte șuruburi trebuie înșurubate în dopurile de gips-carton.

PASUL 3:
A: Găuriți o gaură în fiecare semn cu un burghiu de lemn de 1/4 ".
B: Atingeți cu grijă ștecherul de gips-carton (C) în gips-carton până când este la același nivel cu
suprafața de gips-carton. Aveți grijă să evitați daunele.

PASUL 4:
Aliniați găurile din suportul de perete (E) cu orificiile de ghidare și dopurile de gips-carton.
Șuruburi pentru lemn (B) prin șaibe și găuri în suportul de perete, apoi direct în dopurile de gipscarton. Asigurați-vă că suportul este la nivel. Strângeți toate șuruburile cu o șurubelniță.

PASUL 5:
A: Ridicați șemineul (A) și aliniați cârligele de pe spate. Introduceți cu atenție cârligele
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în sloturi.
B: Atașați șemineul la suportul de perete cu două șuruburi metalice M4x8 (D), unul pe fiecare
parte. Introduceți șuruburile prin coș și în suportul de perete al suportului lateral. Strângeți
ambele șuruburi cu o șurubelniță Phillips. Dispozitivul poate fi acum conectat.

PASUL 6
• În timp ce o persoană ține placa de sticlă, scoateți cele două șuruburi de pe marginea
superioară a șemineului cu o șurubelniță.
• Îndepărtați cu atenție ecranul frontal și plasați-l pe o suprafață curată și moale.
• Scoateți cele două șuruburi pentru lemn și ridicați setul de decor.
• Așezați placa (I) pe pervaz în deschiderea din fața șemineului.
• Aranjați cristalele decorative sau pietricelele (F / G) pe placă în poziția dorită.
• Puneți parbrizul la loc pe foc.
• Aliniați lamele de pe placa de sticlă cu găurile de pe partea superioară a șemineului.
Introduceți șuruburile înapoi în găuri și strângeți-le pe ambele cu o șurubelniță.
Operațiune
Putere
Asigurați-vă că comutatorul ON / OFF este în poziția OFF din stânga. Conectați dispozitivul la o
priză de curent (consultați NOTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ paginile 2). Asigurați-vă că priza
este în stare bună și că ștecherul nu este slăbit. NU
depășește curentul maxim pentru circuit. Nu conectați alte dispozitive la același circuit.
Cum
acest șemineu electric poate fi acționat de PANELUL DE COMANDĂ, care este în dreapta, sau cu
telecomanda inclusă. Funcționarea și funcțiile celor două metode sunt aceleași. Vă rugăm să
citiți NOTĂ IMPORTANTĂ DE SIGURANȚĂ de la paginile 2 și 3 înainte de operare.
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Buton

Informații
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ACȚIUNE / FUNCȚIE

Rezultat

ON: Activează funcțiile panoului și
Telecomandă. Activează efectul de flacără.
OFF: Dezactivează funcțiile tastelor
funcționale și telecomanda. Oprește efectul de
flacără.

1. Apăsați o dată. Indicatorul luminos se
aprinde. Dispozitivul pornește. Toate funcțiile
sunt activate.
2. Apăsați din nou. Efectul de flacără este
oprit. Alimentarea și toate funcțiile sunt
oprite.

uton TIMER: Setarea timpului de oprire
automată a șemineului.
Setările variază de la 0,5 ore la 7,5 ore. Timpul
de oprire este prelungit cu 30 de minute de
fiecare dată când este apăsat butonul.

1. Apăsați o dată. Indicatorul luminos se
aprinde. Cronometrul este setat la 0,5 ore.
2. Apăsați din nou până când setarea dorită
este atinsă. Indicatoarele indică setarea.

FLAME "-": face efectul de flacără mai slab.
NOTĂ: Efectul de flacără rămâne aprins
Trebuie să existe un efect de flacără
pentru a putea porni încălzirea.

1. Apăsați o dată. Efectul de flacără devine mai
slab.
2. Apăsați din nou până la atingerea setării
dorite.

FLAME "+": luminează efectul de flacără.
NOTĂ: Efectul de flacără rămâne aprins
Trebuie să existe un efect de flacără
pentru a putea porni încălzirea.

1. Apăsați o dată. Flacăra devine mai ușoară.
2. Apăsați din nou până la atingerea setării
dorite.

Butonul HEATER: pornește și oprește
încălzirea.
NOTĂ: Încălzirea funcționează numai dacă
Efectul de flacără este activat. Dacă efectul de
flacără este oprit,
Elementul de încălzire nu pornește.
NOTĂ: Utilizați încălzitorul pentru a evita
supraîncălzirea.
Suflă aer rece timp de 10 secunde înainte de a
începe să se încălzească.

1. Apăsați o dată. Indicatorul se aprinde.
Ventilatorul suflă aer rece timp de 10 secunde.
Scăzut
Nivelul de încălzire pornește și suflă aer cald.
2. Apăsați din nou. Indicatorul se aprinde.
Nivelul ridicat de încălzire pornește și suflă aer
cald.
3. Apăsați din nou. Încălzirea se oprește
Ventilatorul suflă scurt aer rece și apoi se
oprește.

Când funcția de căldură este utilizată pentru prima dată, poate exista
un ușor miros. Acest lucru este normal și nu trebuie repetat atâta timp
cât încălzirea nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
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Limitarea temperaturii
Acest încălzitor este echipat cu un control de limitare a temperaturii. Când încălzitorul atinge o
temperatură nesigură, încălzitorul se oprește automat.
Resetați:
• Deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare.
• Puneți comutatorul PORNIT / OPRIT de pe CONTROL PANEL la OPRIT.
• Așteptați 5 minute.
• Verificați șemineul pentru a vă asigura că nu există orificii de aerisire blocate sau înfundate.
Dacă sunt, folosiți un aspirator pentru a curăța orificiile de aerisire.
• Când comutatorul POWER este oprit, conectați cablul de alimentare la priză.
• Dacă problema persistă, verificați priza de curent de către un profesionist.
Informații despre bateria telecomenzii
Această telecomandă utilizează două baterii AAA (nu sunt incluse).
Instrucțiunile pentru instalarea bateriei pot fi găsite pe compartimentul bateriei telecomenzii.
Îngrijire și întreținere
Întotdeauna opriți încălzitorul și scoateți cablul de alimentare din priză
înainte de a-l curăța, de a schimba becurile sau de a muta cuptorul. În
caz contrar, există riscul de electrocutare, incendiu sau rănire.
Nu vă scufundați niciodată în apă și nu clătiți cu apă. În caz contrar,
există șoc electric, incendiu sau răniri.
Curățare
Metal:
o Utilizați cu o cârpă moale, ușor umezită
o Nu folosiți niciodată oțel de alamă sau produse de curățat pentru uz casnic deoarece acestea deteriorează metalul.
Sticlă:
o Utilizați curățatorul pentru sticlă și uscați-l cu atenție cu un prosop de hârtie sau o cârpă
fără scame.
o Nu utilizați abrazivi sau detergenți care ar putea deteriora suprafața
Plastic:
o Ștergeți cu o cârpă ușor umezită și o soluție ușoară de săpun și apă caldă.
o Nu utilizați abrazivi sau detergenți care ar putea deteriora suprafața.
Guri de aerisire:
o Folosiți un aspirator sau un praf pentru a îndepărta praful și murdăria din încălzitor și din
zonele de aerisire.
o Curățați exteriorul aragazului cu o cârpă sau un praf ușor umezit.
Pericol de electrocutare! NU DESCHIDE panourile principale! Nu există
piese care să poată fi întreținute de utilizator!

Piese electrice și în mișcare:
o Ventilatoarele și motoarele sunt lubrifiate din fabrică și nu mai necesită ulei.
o Cu excepția lămpii cu incandescență, toate componentele și componentele electrice sunt
integrate în sistemul de încălzire și nu pot fi așteptate de consumator.
Depozitare:
o Păstrați căldura într-un loc curat atunci când nu este utilizată.
Ajutați la protejarea mediului!
Vă rugăm să respectați reglementările locale: Lăsați echipamentele
electrice uzate la un loc adecvat de eliminare a deșeurilor.
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