Manual de utilizare
Convector
220-240V 50-60Hz 1000W/1500W/2000W
Comenzi electrice
BEC/HME-1000/1500/2000
PRECAUȚII IMPORTANTE
CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST
CALORIFER!
LA UTILIZAREA APARATELOR ELECTRICE, PENTRU A REDUCE RISCUL DE
INCEDIU, ȘOC ELECTRIC ȘI VĂTĂMARE A PERSOANELOR SAU A
BUNURILOR, TREBUIE RESPECTATE ÎNTOTDEAUNA PRECAUȚIILE DE
BAZĂ, INCLUSIV URMĂTOARELE:
Când porniți aparatul pentru prima dată, lăsați-l să funcționeze la putere maximă timp de aproximativ
două ore pentru a scăpa de mirosul neplăcut. Asigurați-vă că încăperea în care se află aparatul este
bine ventilată în timpul acestei operațiuni. Este normal ca aparatul să emită mici trosnituri atunci când îl
porniți pentru prima dată.

01. Introducere cu privire la funcții
La prima pornire a aparatului, acesta va emite un semnal sonor, iar afișajul LED va indica 24
°C.Indicatorul va continua să pâlpâie până la setareaorei de către utilizatorul final. Temperatura
ridicată implicită este de 24 °C, dar poate fi setată de către utilizator de la 5 °C la 35 °C.
Modul de funcționare implicit este P4.
Porniți caloriferul apăsând poziția I. Apăsând pe poziția O, caloriferul se va opri. În modul de
așteptare, apăsați tasta pornit/oprit (on/off) pentru a-i permite aparatului să înceapă să funcționeze.
Apăsând tasta timp de 3s, caloriferul se va opri și va intra în modul de așteptare.
Setarea puterii: atunci când utilizatorul apasă tasta pentru setarea puterii, caloriferul comută între
funcționarea la puterea totală și funcționarea la putere înjumătățită.
Setarea temperaturii: în modul de funcționare, apăsați tastele “sus” și “jos” pentru a seta temperatura
(între5 °C și 35 °C).
Bec indicator al modului confort: becul se aprinde atunci când caloriferul funcționează în modul
confort.
Bec indicator al modului anti-îngheț: becul se aprinde atunci când caloriferul funcționează în modul
anti-îngheț.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest calorifer.
Atenție la suprafața foarte fierbinte! Atenție: unele componente ale acestui produs pot deveni foarte
fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată acestui fapt în prezența copiilor și a
persoanelor cu dizabilități. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de
persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau de persoane fără experiență sau cunoștințe,
cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruitecu privire la utilizarea în siguranță a
aparatului și să înțeleagă posibilulpericol. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Acest dispozitiv
trebuie conectat la sursa de alimentare sau conectat de către o persoană autorizată, în conformitate cu
regulile și standardele aplicabile.
Manualul de instrucțiuni al acestui produs se pune la dispoziție contactând serviciul post-vânzare la
numărul indicat în secțiunea referitoare la garanție din acest manual.

Bec indicator al modului pentru ferestre deschise: becul se aprinde atunci când caloriferul are
activată funcția pentru ferestre deschise.
Modulul de funcții este echipat cu un întrerupător termic de siguranță precis. Are o memorie integrată
cu 6 programe de încălzire, dintre care 5 sunt presetate din fabrică și 1 poate fi programat de către
utilizator.

02. Setarea datei și a orei
Data și ora trebuie setate la instalarea inițială a caloriferului tip panou sau la închiderea sau
deconectarea acestuia de la sursa de alimentare timp de peste 72 de ore.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie să fie
înlocuit de către producător, de către serviciul post-vânzare al acestuia sau de către persoane cu
calificări similare.

În modul de funcționare, apăsați tasta „oră” („time”) timp de 3 secunde. Afișajul LED va indica d1 și va
pâlpâi. Folosiți tastele „în sus„ și “jos” pentru a alege ziua corectă. Zilele săptămânii (de luni până
duminică) sunt notate cu „d1” - „d7”. Apăsați tasta „oră” pentru a confirma data.

Atenție: Pentru a evita supraîncălzirea și din motive de siguranță, nu acoperiți caloriferul tip panou.
Dispozitivele pe care este afișat acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci
trebuie colectate separat și reciclate. Colectarea și reciclarea la sfârșitul duratei de viață trebuie
făcute în conformitate cu prevederile și ordonanțele locale (DEEE 2002/96/CE).
Instalarea dispozitivului la o altitudine mare cauzează creșterea temperaturii de ieșire a aerului (aproximativ 10 °C per 1000 m altitudine). În cazul utilizării mobile a dispozitivului (a se vedea modelele aplicabile
mai jos):
Nu folosiți acest calorifer lângă o cadă, un duș sau o piscină. - Nu folosiți acest calorifer în spații mici,
atunci când acestea sunt ocupate de persoane incapabile să părăsească singure camera, decât dacă
se asigură supravegherea constantă.

Funcția de comandă
Verificați tensiunea din gospodărie pentru a vă asigura că se potrivește cu specificațiile nominale ale
aparatului. Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză de 220-240 V, 50-60 Hz.

4 Tastă pentru setarea programului 5 Tastă pentru setarea puterii
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Bec indicator al puterii
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Bec indicator al modului confort
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Bec indicator al modului anti-îngheț
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Bec indicator al funcției pentru
ferestre deschise

În timpul setărilor de mai sus, apăsați tastele “sus” și “jos” timp de 2 secunde, iar informațiile referitoare
la oră vor fi ajustate în mod continuu.

Dacă doriți să verificați ora, apăsați tasta „oră”și afișajul va
indica în mod continuu ziua, ora și minutul. După 3 secunde,
aparatul va înceta afișarea datei și a orei și va reveni la
indicarea temperaturii.

2

7 Tastă “sus” 8 Tastă “jos” 9 Afișaj LED
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La 10 secunde de la confirmarea setării orei, afișajul LED va indica temperatura.

Setarea temperaturii prin afișajul LED: apăsați tastele “sus” și “jos” pentru a alege temperatura necesară pentru
o perioadă de funcționare la nivel ridicat (între5 °C și 35 °C). Pentru o perioadă de funcționare la nivel scăzut,
temperatura implicită este de5 °C și nu poate fi modificată.

1 Tastă pornit/oprit (on/off) 2 Tastă pentru setarea modului („mode”) 3 Tastă „oră” („time”)
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După confirmarea orei, afișajul LED trece la setarea minutului. Afișajul va pâlpâi „0”. Folosiți tastele “sus”
și “jos” pentru a alege minutul corect, între 00și59.Apăsați tasta „oră” pentru a confirma minutul.

3. Setarea temperaturii

Introducere cu privire la panoul de comandă

6 Tastă pentru funcția pentru ferestre deschise

După confirmarea datei, afișajul LED trece la setarea orei. Afișajul va pâlpâi „0”. Folosiți tastele “sus” și
“jos” pentru a alege ora corectă, între 0 și 23. Apăsați tasta „oră” pentru a confirma ora.

4. Setarea modurilor:
Apăsați tasta „mod” („mode”). Există 6 programe care comută încălzirea între modul „confort” și modul
„anti-îngheț” la diverse ore din zi și din noapte. Programele P1-P5 sunt presetate și nu pot fi modificate.
Programele „SUS” („UP”) pot fi definite de către utilizator.
Tabelul de mai jos indică duratele de funcționare pentru fiecare program.
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1

Săptămânal

Program
presetat

Locul instalării

Temp. eco
(oprit)

OPRIT
(OFF)

PORNIT
(ON)

OPRIT
(OFF)

PORNIT
(ON)

OPRIT
(OFF)

Luni-vineri

P1

Dormitor, holuri, bucătărie, camera de zi, sufragerie, baie, seră

5 °C

00:00-6:30

6:30-8:30

8:30-17:00

17:00-22:30

22:30-24:00

Sâmbătă-duminică P1

Dormitor, holuri, bucătărie, camera de zi, sufragerie, baie, seră

5 °C

00:00-7:30

7:30-10:00

10:00-12:00 12:00-14:00

Luni-vineri

P2

Birou

5 °C

00:00-6:00

6:00-17:00

17:00-24:00

Sâmbătă-duminică P2

Birou

5 °C

00:00-24:00

Luni-duminică

P3

Spațiu comercial

5 °C

00:00-6:00

6:00-22:00

22:00-24:00

Luni-duminică

P4

Locuință;puterea aparatului setată de utilizatorul final atunci când
este necesară încălzirea;dacă nu este necesară încălzirea,
aparatul este închis.

5 °C

0:00-24:00

Luni-duminică

P5

14:00 - 17:00 locuință; la părăsirea locuinței de către utilizatorul
final, aparatul pornește la 5 °C pentru a preveni înghețul.

5 °C

0:00-24:00

SUS

PORNIT
(ON)

14:00-17:00 17:00-22:30

Programul setat de utilizator.Este activat în momentul definit de utilizator.

OPRIT
(OFF)

22:30-24:00

Setarea programului
poată fi atinse de o persoană aflată în cadă sau în cabina de duș.
Pentru a selecta un program de funcționare:
Apăsați butonul de selectare a programului, tasta „mod” („mode”). Se va afișa programul selectat
curent. Programul implicit este „P4”;
Apăsați continuu tasta „mod”. Aparatul va afișaP1-P2-P3-P4-P5-UP-P1…până va afișa programul
necesar;
După 3 secunde, afișajul LED va reveni la indicarea temperaturii camerei. Opțiunea de selectare a
programului se va încheia, iar programul selectat va fi salvat și utilizat pentru a controla caloriferul tip
panou.

Setarea programului utilizatorului în modul „SUS” („UP”)
Programul „SUS” îi permite caloriferului să funcționeze în modul „confort” în momentele necesare, iar
fiecare zi a săptămânii poate avea setări diferite. Se pot introduce maximum 3 intervale în modul de
funcționare „confort”. În restul orelor, aparatul va funcționa în modul anti-îngheț, cu setarea implicită a
temperaturii de 5 °C.
Apăsați tasta „mod”pentru alegerea modului „SUS”;
Apăsați tasta „Prog”. Afișajul LED va indica„d1” și va pâlpâi, intrând în setarea programului pentru
ziua de luni; apăsând tasta “oră”,puteți selectao zi (de la d1 la d7) pentru a obține ziua pentru care
doriți să setați programul;

Respectați distanțele minime pentru poziționarea panoului (Figura 1).
Suportul pentru perete permite păstrarea unui spațiu liber în spatele dispozitivului, astfel încât reglarea
acestuia să nu fie perturbată. Distanța dintre unitate și perete nu trebuie obturată.

Nu instalați caloriferul tip panou într-un curent de aer care
poate afecta ajustarea (spre exemplu, sub o unitate de
ventilație mecanică centrală etc.)
Sub sau în fața unei prize electrice fixe sau în apropierea perdelelor/draperiilor sau a altor materiale
combustibile.
Într-o poziție conformă, grilajul de evacuare a aerului și unitatea de comandă fiind vizibile în partea
superioară a dispozitivului. Este interzisă instalarea orizontală a unei unități verticale și viceversa.

Montare pe perete:
Nu fixați rotilela baza caloriferului. Asigurați-vă că caloriferul este deconectat de la rețeaua electrică, că
peretele este potrivit pentru montarea caloriferului tip panou și că există distanțele corecte. Asigurați-vă că
aparatul se află la cel mult 1 metru de o priză. Detașați suportul de montare de pe spatelecaloriferului prin
comprimarea celor 2 cleme-suport, trăgând clemele din spatele caloriferului și îndepărtând cârligele-suport
de pecalorifer.

Apăsați tasta „sus” sau tasta „jos”, iar aparatul va afișa „1” și becul va pâlpâi. Acest lucru indică
faptul că puteți introduce primul interval de timp pentru modul „confort”;
min 500

Apăsați tasta „sus” sau tasta „jos”, iar aparatul va afișa „0”pentru prima oră. Continuați să apăsați
tasta „sus” sau tasta „jos”, iar aparatul va afișa 1-2-3…22-23 până obțineți ora de începere
necesară. Apăsați tasta „oră” pentru a confirma ora de începere.
Apăsați tasta „sus” sau tasta „jos” până obțineți ora de sfârșit necesară. Apăsați tasta „oră” pentru
a confirma ora de sfârșit. Utilizatorul termină setarea primului interval și trece la setarea celui de-al
doilea interval.

min
150

După confirmarea setării primului interval, aparatul va trece la setarea celui de-al doilea interval.

min 150

Repetați pașii 3-5 pentru a seta cel de-al doilea și cel de-al treilea interval de timp pentru funcționarea
la temperaturi ridicate.
Se poate seta numai ora, nu și minutul.

Poziționați suportul pe perete în poziția dorită și dați găuri pentru două șuruburi de montare.

Se pot seta maximum 3 intervale orare într-o zi. Dacă trebuie să setați doar un interval sau două,
trebuie doar să apăsați tasta „oră” („time”) pentru a salva setarea, iar aparatul va trece la ziua
următoare.

După ce s-au dat găurile, folosiți două șuruburi explozive (potrivite pentru acel tip de perete) pentru a fixa
bine suportul pe poziție. Verificați rezistența.

Prin repetarea pașilor de mai sus, se poate seta programul de funcționare pentru o săptămână.
În timpul setării de mai sus, apăsați tasta „Prog” sau nu efectuați nicio operațiune timp de 2 minute, iar
aparatul va ieși din meniul de setări și va salva programele care au fost setate.

Puneți suportul pe perete și fixați-l binecu două șuruburi de fixare pe perete.
Așezați cu atenție caloriferul (ușor înclinatîn față) pe cârligele din partea inferioară a suportului (A).
Apoi introduceți partea superioară a suportului în orificiile de pe capacul posterior al caloriferului (B).
Blocați suportul de fixare pe perete cu două șuruburi de blocare (C).

Verificarea setării programului „SUS”

Montare pe podea

Apăsați„Prog”timp de 3 secunde, iar afișajul LEDva indica „d1”,adică setările programului pentru ziua
de luni. Apăsând tasta „oră”, puteți alege orice zi a săptămânii pentru a afișa setările programului
aferent;

Dispozitivul poate fi montat pe piciorușe speciale care permit mutarea acestuia
prin cameră. Piciorușele de sprijin se atașează după cum urmează:
Învârtiți convectorul cu susul în jos; Luați unul dintre piciorușele de sprijin cu rotile;
Așezați placa piciorușului de sprijin pe punctul de atașare la convector, astfel
încât partea în formă de cupolă a plăcii să fie strâns atașată de convector,
aproape de panoul posterior al acestuia, iar orificiile șuruburilor să se alinieze;
Strângeți piciorușele de sprijin cu șuruburile din trusa de piese.

Apăsați„Prog”, iar aparatul indică „1”. Apăsați „Prog”, iar aparatul indică ora de începere a primului
interval din modul „confort”;
Apăsați„Prog” din nou, iar aparatul indică ora de sfârșit a primului interval din modul „confort”;
Apăsați„Prog”, iar aparatul indică „2”. Apăsați „Prog”, iar aparatulindică ora de începere a celui
de-al doilea interval din modul „confort”;
Apăsați„Prog”, iar aparatul indică ora de sfârșit a celui de-al doilea interval din modul „confort”;
Repetați pașii de mai sus pentru a verifica zilele d1-d7. Dacă doriți să setați o zi, trebuie să apăsați
tasta „oră” și să selectațiziua necesară, apoi să apăsați „Prog” pentru a verifica.

Blocare acces copii
Apăsați tastele „sus” și „jos” simultan, timp de 3 secunde, iar toate tastele vor fi blocate. „[ ]” va apărea pe
afișajul LED timp de 5 secunde. Apăsați din nou tastele „sus” și „jos” simultan, timp de 3 secunde, iar toate
tastele vor fi deblocate.

Funcția pentru ferestre deschise

ÎNTREȚINERE
Pentru a asigura funcționarea fără probleme a caloriferului, acesta trebuie curățat periodic. Înainte de
curățare, deconectați caloriferul de la rețeaua de alimentare și asigurați-vă că a fost lăsat să se răcească
complet înainte de curățare.
Curățați periodic aparatul cu o cârpă uscată pentru a îndepărta praful. Nu folosiți detergenți sau produse
abrazive.
Cu ajutorul unui aspirator, curățați praful de pe grătarul de admisie și orificiile de ieșire a aerului.
Pentru a curăța în spatele caloriferului (când este montat pe un perete), deșurubați cele două șuruburi de
blocare situate în partea de sus a suportului de montare, apăsați în jos pe cele două dispozitive de
desprindere de pe suportul de montare pentru a înclina caloriferul în față.
Asigurați-vă că aparatul este uscat înainte de a-l reconecta la sursa de alimentare.
Dacă aparatul nu va fi utilizat o vreme, vă recomandăm să-l reambalați în ambalajul original și să-l depozitați
într-un loc uscat, fără praf.

În timpul funcționării caloriferului, apăsați tasta pentru ferestre deschise timp de 3 s, iar indicatorul
pentru funcția de ferestre deschise se va aprinde și va pâlpâi.

Depanare

Atunci când detectează că temperatura camerei este cu 10 °C mai scăzută decât fusese în orice
jumătate de oră, caloriferul se va opri, iar indicatorul funcției pentru ferestre deschise se va aprinde.

Aparatul nu se încălzește: asigurați-vă că disjunctoarele de instalare sunt pornite sau că contactorul de
delestare a sarcinii (dacă există) nu a oprit sursa de alimentare a unității. Verificați temperatura aerului din
cameră. Pentru dispozitivul echipat, verificați dacă programatorul este în modul „confort”.

Atunci când utilizatorul apasă timp de 3s tasta funcției pentru ferestre deschise, caloriferul va reveni în
modul de funcționare anterior. Indicatorul funcției pentru ferestre deschise va pâlpâi.
Apăsați din nou tasta funcției pentru ferestre deschise timp de 3s pentru a opri funcția pentru ferestre
deschise. Indicatorul funcției pentru ferestre deschise se va opri.

Instalarea caloriferului tip panou
Acest echipament a fost proiectat să fie instalat într-o locuință. Întrebați distribuitorul înainte de a-l utiliza în
orice alt scop.
Caloriferul tip panou trebuie instalat conform practicilor comerciale normale și în conformitate cu legislația
din țara relevantă.
Echipamentul se încadrează în clasa 1 și dispune de protecție IP 24 împotriva stropirii cu apă. Dispozitivul
poate fi instalat într-o baie.Dispozitivul trebuie instalat astfel încât comutatoarele și alte comenzi să nu

Unitatea se încălzește permanent: asigurați-vă că aparatul nu stă în curent și că setarea temperaturii nu a
fost modificată.
Unitatea nu execută comenzi de programare (dispozitiv echipat): asigurați-vă că unitatea de programare
este utilizată corect (consultați manualul de utilizare al acesteia). Dispozitivul cu comenzi electronice este
echipat cu un microprocesor care poate fi perturbat de unele fluctuațiimari de tensiune din rețea (în afara
standardelor CE care definesc nivelul de protecție împotriva fluctuațiilor). Dacă există probleme (termostat
blocat etc.), opriți sursa de alimentare a unității (siguranță, disjunctor etc.) timp de aproximativ 5 minute
pentru a permite repornirea unității. Dacă acest fenomen apare frecvent, verificați sursa de energie prin
intermediul furnizorului dvs. de energie.
Aparatul are o suprafață foarte fierbinte: este normal ca, în timpul funcționării dispozitivului, temperatura
maximă a suprafeței să fie limitată în conformitate cu standardele. Cu toate acestea, dacă credeți că
radiatorul dvs. este totuși prea fierbinte, asigurați-vă că puterea este adaptată la suprafața camerei dvs.
(putere recomandată: 100 W/m2) și că unitatea nu este plasată într-un curent de aer care ar perturba
reglarea acesteia.

Condițiile garanției
PĂSTREAZĂ ACEST DOCUMENT într-un loc sigur (acest certificat trebuie prezentat numai dacă faceți o
reclamație, atașat la factura de cumpărare). Furnizorul oferă o garanție de 24 de luni de la data vânzării.
Garanția nu acoperă defecțiuni cauzate de transport, manipulare neglijentă sau instalare de către persoane
necalificate. De asemenea, garanția nu acoperă uzura zilnică a produsului.

Ștampila dealerului

Orice modificări aduse produsului sunt considerate încălcări ale condițiilor de garanție. Prezentați acest
certificat, împreună cu factura, numai în caz de reclamație la distribuitorul sau instalatorul dvs.Prevederile
acestor condiții de garanție nu exclud beneficii pentru cumpărător în temeiul garanției legale pentru defecte
și vicii ascunse care se aplică în orice caz în termenii articolelor 1641 și următoarelor articole din Codul Civil.

Aceste informații sunt afișate pe plăcuța care se poate vedea pe
partea stângă sau în spatele grilei frontale a unității.
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A

Standarde, etichete privind calitatea

B

Denumire comercială

C

Serie

D

Număr producător

c
d
a

TIP

Putere
(W)

Caracteristică nominală

(V)

Dimensiuni (mm)
Lungime

Înălțime

Adâncime

Greutate
(kg)

BEC/HME–1000 EU

1000

220- 240~50

15

480

413

111

3,6

BEC/HME–1500 EU

1500

220- 240~50

20

640

413

111

4,5

BEC/HME–2000 EU

2000

220- 240~50

25

800

413

111

5,3

Tipul dispozitivului
Serie
Denumirea și adresa clientului

Magnum Hea�ng Consult SRL
Str. Aviatori nr. 75A , Comuna Pasarea, Județul Ilfov
www.balluhome.ro
info@balluhome.ro

