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USER MANUAL 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

MANUALUL UTILIZATORULUI 

GLASS PANEL HEATER  

ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ 

ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂ TERMOREZISTENTĂ 

Model/Μοντέλο: G2INV-20A 2000W/1000W  

WHITE/BLACK - ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ - ALB/NEGRU 

Thank you for choosing inventor® Glass Panel Heater.  
Please read this manual carefully and keep it for 
future reference. 

Ευχαριστούμε που επιλέξατε υάλινο θερμαντικό 
πάνελ τη̋ inventor®. Παρακαλούμε διαβάστε 
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήση̋ και φυλάξτε το 
για μελλοντική αναφορά. 

Vă mulțumim că ați ales încălzitorul electric 
inventor®. Citiți cu atenție acest manual și păstrați-l 
pentru referințe ulterioare. 
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GLASS PANEL HEATER WITH MECHANICAL CONTROL 

ΓΥAΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 

ÎNCĂLZITOR CU PANOU STICLĂ TERMOREZISTENTĂ  

(CU CONTROL MECANIC) 
MODEL/ΜΟΝΤΕΛΟ: G2INV-20A 1000W/2000W  

(WHITE-ΛΕΥΚΟ-ALB/BLACK-ΜΑΥΡΟ-NEGRU) 

 

 

Please read and save these instructions! 

Οδηγίε̋ χρήση̋ 

Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε αυτέ̋ τι̋ οδηγίε̋ 

Vă rugăm citiți și păstrați aceste instrucțiuni! 
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  ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

Citiți și urmați toate instrucțiunile în cadrul acestui manual de utilizare, deși considerați că sunteți 

familiarizat cu acest tip de produs, și păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare. 

Pentru ușurință, notați numărul complet al modelului (localizat pe plăcuța de identificare a produsului) și 

data recepționării produsului, împreună cu dovada achiziționării și atașați garanției și informațiilor de 

service. Păstrați în cazul în care este necesar serviciul de garanție. 

NOTĂ: cotarea acestui produs (după cum este marcată pe plăcuța de identificare a produsului) este 

bazată pe teste specifice de încărcare. Utilizarea normală sau utilizarea altor accesorii recomandate pot 

scădea puterea de funcționare. 

 

ELEMENTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 

La folosirea oricărui produs cu alimentare electrică, trebuie întotdeauna urmate precauții de 

siguranță de bază, inclusiv următoarele:  

VĂ RUGĂM CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI. 

 

ATENȚIE – pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidente și daune: 

• Citiți toate instrucțiunile înainte de folosirea acestui aparat și păstrați-le pentru referințe 

viitoare. 
• Folosiți doar voltajul specificat pe plăcuța de cotare a radiatorului. 
• Nu acoperiți și nu reduceți aportul de aer către grătarul de evacuare în niciun fel deoarece 

aparatul se poate supraîncălzi și poate crea un risc de incendiu. 

• Nu acoperiți grilajele, nu blocați intrările sau evacuarea aerului prin placarea aparatului pe orice 

fel de suprafață. Țineți orice obiect la cel puțin 1 metru față de părțile din față, laterale și din 

spate ale aparatului. 

• Nu așezați aparatul aproape de o sursă emițătoare de căldură. 

• Nu îl folosiți în zone unde sunt depozitate sau folosite lichide inflamabile ca benzină, lacuri sau 

altele. 
• Acest aparat se încălzește în timpul folosirii. Pentru a evita arsurile, nu permiteți pielii 

neacoperite să atingă suprafața fierbinte a acestuia. Opriți-l și lăsați-l să se răcească înainte de a-

l muta. 
• Nu folosiți acest aparat pentru a usca haine. 
• Nu inserați sau nu permiteți introducerea de obiecte sau ustensile metalice în orice deschidere 

pentru ventilație sau evacuare, deoarece acestea pot cauza electrocutări, incendii sau daune 

aparatului. 
• Nu scufundați în lichide și nu permiteți scurgerea de lichid în interiorul aparatului pentru că 

poate crea pericol de electrocutare. 
• Nu vă întindeți după aparatul căzut în apă. Opriți curentul și scoteați-l din priză imediat. 
• Nu puneți în funcțiune niciun aparat cu cablu de alimentare avariat, în prize avariate sau după 

ce aparatul a căzut sau a fost avariat în orice fel. Mergeți cu el la un electrician autorizat pentru 

control, ajustare electrică sau mecanică, reparație sau service. 
• Nu folosiți aparatul cu mâinile ude. 
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• Cea mai întâlnită cauză a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau puf în aparat. Asigurați-vă că 

aceste depuneri sunt îndepărtate regulat prin scoaterea aparatului din priză și folosirea unui 

aspirator pe ventilatoare și grilaje. 

• Nu folosiți acest aparat într-o fereastră deoarece ploaia poate provoca electrocutare. 

• Nu folosiți produse de curățat abrazive pe acest aparat. Curățați cu o cârpă umedă (nu udă) 

clătită doar în apă călduță cu săpun. Întotdeauna trageți din priză înainte de curățare. 

• Nu conectați aparatul la rețeaua electrică până ce nu este complet montat și reglat. 

• Acest aparat nu este destinat utilizării în locații în aer liber. 

• Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi, unui duș sau unui bazin de înot sau a 

altor lichide. 

• Utilizați întotdeauna în poziție verticală. 

• Opriți și lăsați să se răcească înainte de a muta. 

• Nu utilizați cu setul cablului înfășurat deoarece o acumulare de căldură este posibilă, care ar 

putea fi suficientă pentru a deveni un pericol. 

• Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor cu acest aparat. 

• Nu scoateți mufa din priza electrică până când aparatul nu a fost oprit. 

• Nu scoateți mufa din priza electrică trăgând de cablu, întotdeauna prindeți de mufă. 

• Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu este folosit. 

• ATENȚIE: Acest produs NU este potrivit pentru a fi folosit pe covoare cu fir lung sau covoare 

Flokati. 

• Nu lăsați cablul să vină în contact cu suprafața încălzită în timpul funcționării. 

• Nu treceți cablul pe sub covor, mochete sau cuiere, etc. Aranjați cablul departe de zonele de 

trafic, astfel încât acesta să nu fie împiedicat. 

• Nu răsuciți, înnodați sau înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru 

poate duce la slăbirea izolației și ruperea ei. Întotdeauna asigurați-vă că toate cablurile au fost 

înlăturate din orice zonă de depozitare a cablului. 

• Nu utilizați în aer liber sau în picioare pe o podea în timp ce este umedă. 

• Nu depozitați aparatul în timp ce acesta este încă fierbinte. 

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane cu dizabilități fără 

supraveghere. 

• Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul. 

• Aparatul nu trebuie să fie amplasat chiar sub o priză. 

• Nu utilizați acest aparat cu un alt programator, cronometru sau orice alt dispozitiv care comută 

sistemul de încălzire în mod automat, deoarece există un risc de incendiu dacă aparatul este 

acoperit sau poziționat incorect. 

• Toate capacele acestui aparat sunt destinate prevenirii accesului direct la elementele de 

încălzire și trebuie să fie la loc atunci când aparatul este în funcțiune. 

• "ATENȚIE: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți radiatorul." 

• Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scufundați sau expuneți produsul sau cablul flexibil la 

ploaie, umezeală sau orice alt lichid altele decât cele necesare pentru funcționarea corectă a 

produsului 

• Protecția la incendii nu oferă protecție completă pentru copii și pentru persoanele cu 

dizabilități. 
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• În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie înlocuit de un electrician 

calificat pentru evitarea unui pericol. 

•  Nu utilizați acest aparat în aer liber, sau pe suprafețe umede. Evitați vărsarea de lichid pe 

aparat. 

• "ATENȚIE: Pentru a se evita orice pericol datorită resetării accidentale a releului termic, acest 

aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un 

temporizator, sau conectat la un circuit care este în mod regulat pornit și oprit în funcție de 

utilitate." 

• Folosiți acest aparat numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nu este 

recomandată de către producător și poate provoca incendiu, electrocutare sau rănire. 

• Acest aparat este destinat uzului casnic și nu uzului comercial sau industrial. 
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1. Ghid operare 

1. 1. PORNIREA 

1.1.5 Scoateți atent radiatorul din ambalaj. Vă rugăm păstrați ambalajul pentru depozitare în 

afara folosirii. 

1.1.6 Asigurați-vă că poziția convectorului este pe OFF (oprit) înainte de pornire. 

1.1.7 Fixați convectorul bine conform instrucțiunilor de montare. 

1.1.8   Este indicat să nu se folosească aceiași priză ca cea în care aveți alte aparate electrice cu    

putere mare pentru a evita supraîncărcarea circuitului. 

1.2 CONTROLAREA PUTERII 

Băgați radiatorul în priză, apoi setați comutatorul de putere selectată pe "1 (ON - pornit)"- "O 

(OFF- oprit)"-"2 (ON - pornit)" se comutează la 1 (on) și 2 (OFF), apoi radiatorul va funcționa la 

puterea “I”. În cazul în care comutatorul este pe 2 (ON) și 1 (OFF), radiatorul va funcționa la 

puterea"II". 

1.4 CONTROLUL TEMPERATURII 

Introduceți în priză convectorul, rotind butonul pentru a seta temperatura dorită. Când 

temperatura ambientală este mai mică decât temperatura de setare, convectorul începe să 

funcționeze, și lumina de încălzire va fi pornită; atunci când este mai mare decât temperatura 

de setare, aparatul va trece automat pe starea "STAND-BY", și lumina de încălzire va fi oprită. 

2. Elementul de siguranță 

Unitatea este echipată cu un comutator cu limită, radiatorul se va opri automat dacă este în 

stare de supraîncălzire. Acesta va reîncepe să funcționeze atunci când se răcește. 

3. Curățarea din spatele radiatorului 

Este foarte ușor de curățat în spatele acestuia. Țineți de marginile laterale ale radiatorului, 

apoi trageți radiatorul in sus și în față pentru a curăța în spatele lui. 

După curățare, radiatorul trebuie fixat în poziție normală. 
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4. Atenție 

Nu acoperiți radiatorul pentru a preveni un incendiu. 

5. Service 

Dacă aveți nevoie de service, contactați reprezentantul local sau o companie calificată de 

întreținere a aparaturii electrice. 

6. În caz de plângere sau dacă drepturile dvs. statutare sunt afectate, vă rugăm contactați 

furnizorul dvs. 

ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE 

Dacă există avarii la cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de un reprezentant al service-

ului sau o persoană cu calificări echivalente, în caz contrar acesta poate provoca daune. 

SUPRAVEGHEREA COPIILOR 

Copiii mici sau persoanele cu dizabilități nu trebuie să folosească radiatorul fără supraveghere. 

Pentru Sere 

O alegere robustă și practică pentru sere 

Radiatorul oferă o soluție de încălzire eficientă energetic pentru sere. Construit la o specificație 

înaltă, radiatorul oferă soluția de încălzire perfectă pentru sere unde este necesar un aspect 

elegant dar robust, și este necesar controlul costului/energiei. Construit cu stil și elegant finisat 

cu alb, radiatorul, care nu necesită întreținere, va îmbunătăți orice locație. 

Radiatorul funcționează în armonie cu unitatea de aer condiționat pentru a crea un mediu 

perfect. 

Caracteristici: 

Control simplu de folosit și eficient       

Instalare pe puțin spațiu     

Temperatură economică fixă 

Confort presetat de maxim 24° C 

Caracteristică anti-manevrare greșită       

Cost capital scăzut 

Nu necesită întreținere 

Potrivit pentru: 

■ SERE    ■ HOTELURI 

■ DEZVOLTĂRI IMOBILIARE   ■ ZONE COMERCIALE 

■ CĂMINE DE STUDENȚI 
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Ghid montare 

Modul de montare pe perete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificații: 

MODEL 
PUTERE L H L1 H1 

(W) mm mm mm mm 

G2INV-20A 
NEGRU/ALB 

2000/1000 830 400 250 254 
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Modul în picioare 

Fixarea setului în picioare  

La finalizarea instalării veți auzi un sunet de clic. 
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IMPORTANȚĂ ȘI SIGURANȚĂ 

1. Fixarea radiatorului drept pe perete sau așezarea lui în poziție dreaptă. 

2. Radiatorul se va instala astfel încât panoul de control să nu poată fi atins de o 

persoană ce folosește cada sau dușul. 

3. Radiatorul se va instala astfel încât să nu fie așezat direct sub o priză. 

4. Atunci când radiatorul funcționează plasat pe suportul cu picioare, vă rugăm nu 

îl folosiți în apropierea căzii, dușului sau a piscinei. 

5. Atunci când radiatorul funcționează în poziția montat pe perete, nu atingeți 

panoul de control atunci când este folosit în apropierea căzii, dușului sau 

piscinei. 

6. Consultați un electrician calificat sau un tehnician de la service dacă este avariat 

cablul electric. 

7. NU ACOPERIȚI radiatorul în timp ce funcționează. 

8. Depozitați întotdeauna radiatorul când nu îl folosiți. 

9. Asigurați-vă că radiatorul s-a răcit complet înainte de a-l depozita. 

10. Acest radiator nu este echipat cu dispozitiv de control a temperaturii camerei. 

Nu folosiți acest radiator în camere mici atunci când sunt ocupate de persoane 

care nu pot părăsi camera fără asistență, ci doar dacă se asigură supraveghere 

constantă. 
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