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RADIADOR DE ACEITE
01. IMPORTANTE
Lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo por primera vez, y guárdelas para futuras 
referencias.
NOTA: Este aparato es exclusivamente para uso doméstico.

02. MONTAJE del radiador
Encaje la pata al radiador empujándolo fi rmemente desde el panel de control y del elemento. 
Compruebe la estabilidad de radiador sobre una superfi cie plana.

03. COMPONENTES
1. Interruptor.
2. Mando termostato.
3. Asa.
4. Elementos.
5. Pata de apoyo.

04. Instrucciones de seguridad (leer antes del primer uso)

1. No utilice el radiador hasta que el pie no esté correctamente montado.
2. Cerciórese que la fuente de alimentación usada corresponda a la especifi cada en la etiqueta 

técnica (220-230V-50Hz).
3. Mantenga el cable eléctrico separado de los elementos durante el funcionamiento, y com-

pruebe que el cable no está tenso entre el enchufe y el aparato.
4. No utilice este aparato en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina.
5. Uso en exteriores no permitido.
6. No cubra el radiador mientras esté encendido, existe un riesgo de incendio.
7. No obstruya ninguna de las aperturas del radiador.
8. Asegúrese que el aparato está situado en una superfecie estable horizontal y plana. Sitúe 

el radiador a una distancia mínima de 90 cm. de cualquier material infl amable, (muebles, 
cortinas, sábanas, papeles...)

9. No introduzca ningún objeto a través de los orifi cios o ranuras del aparato.
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10. La superfi cie del aparato adquiere una alta temperatura, tome precauciones concretas con 
niños, enfermos, personas mayores o animales domésticos.

11. Desenchufe el aparato y permita que se enfríe antes de su transporte a otra localización.
12. Estos radiadores utilizan una sustancia oleosa como acumulador, y aunque no se calientan 

inmediatamente, mantienen el calor después de apagarse.
13. Nunca intente manipular el interior o desmontar los controles del radiador.
14. La omisión de este punto conlleva la suspensión de la garantía.
15. Este radiador está lleno de una cantidad exacta de aceite especial.
16. Las reparaciones que requieren la apertura del contenedor del aceite deben ser hechas 

solamente por el fabricante o su asistencia técnica.
17. Si el cable está dañado debe ser sustituido inmediatamente, acuda al distribuidor para soli-

citar asistencia.

05. FUNCIONAMIENTO DE SU RADIADOR DE ACEITE
NOTA: Durante el primer encendido o tras un largo período de inactividad, pueden aparecer 
pequeños humos u olores, que desaparecerán tras unos minutos encendido.
1. Seleccione una localización idónea adecuada a las instrucciones de seguridad ya indicadas.
2. Enchúfelo a la red teneiendo en cuenta la etiqueta técnica.
3. Gire el mando del termostato hacia la derecha hasta la potencia máxima.
4. Accione el interruptor de corriente, el piloto luminoso se iluminará.
5. Al alcanzar la temperatura deseada, el mando del termostato deberá girarse hacia la izquier-

da hasta oír un leve clic y apagarse el piloto luminoso. A partir de este momento el radiador 
mantendrá la temperatura amiente encendiéndose y apagándose según la necesidad.

06. LIMPIEZA DE SU RADIADOR DE ACEITE
• Antes de su limpieza desconecte el radiador de la fuente de la red.
• Limpie el exterior del calentador limpiando con un paño húmedo y posteriormente con un 

paño seco.
• No utilice ceras o pulimentos ya que éstos pueden reaccionar con el radiador y causar la 

decoloración del mismo.

07. ALMACENAJE DE SU RADIADOR
Asegúrese de cubrirlo completamente para protegerlo contra el polvo y la suciedad, almacénelo 
en un lugar fresco y seco.
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RADIADOR DE ACEITE
01. INTRODUÇÃO
Obrigado por comprar nosso aquecedor de óleo tiyun. Cada unidade se fabricou para assegurar 
sua qualidade e fi abilidade. Leia atentamente estas instruções antes de usá-lo por primeira vez, 
e guarde-as para futuras referências.

02. MONTAGEM
Lace pata fi rmemente empurrando-o para o radiador.

03. LISTA DE COMPONENTES
1. Interruptor.
2. Comando termóstato.
3. Asa.
4. Elementos.
5. Apoio patas.

04. FUNCIONAMENTO DE SEU AQUECEDOR DE ÓLEO
Coloque o aquecedor no solo ao menos 90 cm. separado da parede e de qualquer outro objeto 
como móveis, cortinas ou plantas.
(assegure-se que a fonte de alimentação usada corresponda à que especifi cada na etiqueta 
técnica 220-230V 50Hz)
Com o interruptor e o termóstato na posição ‘ 0 ‘, conecte o aquecedor na fonte
de alimentação.
1. A temperatura ambiente se pode ajustar usando o termóstato. Simplesmente gire a rosca 

do termóstato à direita para aumentar o calor e à esquerda para diminuir a temperatura até 
alcançar a temperatura desejada.

2. Seleccione o nível de potência desejada.
3. Girando o comando do termóstato para a direita se incrementará a temperatura seleccionada.
4. Girando o comando do termóstato  para a esquerda se incrementará a temperatura seleccionada.
5. Não cubra o aquecedor em nenhum momento enquanto esteja em funcionamento. Existe 

risco de incêndio se o aquecedor está coberto.
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6. Uma vez fi nalizado o uso do aquecedor, apague o interruptor e coloque o termóstato  na 
posição “0”, e tire-o da tomada da rede.

05. LIMPEZA DE SEU AQUECEDOR DE ÓLEO
1. Antes de sua limpeza desconecte o aquecedor da fonte da rede.
2. Limpe o exterior do aquecedor limpando com um pano úmido e posteriormente com um 

pano seco.
3. Não utilize ceras ou polimentos já que estes podem reagir com o aquecedor e causar a 

descoloração do mesmo.

06. ARMAZENAGEM DE SEU AQUECEDOR
1. Conserve a embalagem de papelão para a armazenagem do aquecedor ao fi nalizar a tem-

porada.
2. Limpe o aquecedor seguindo as instruções de limpeza acima indicadas
3. Tire os suportes das rodas.
4. Coloque o aquecedor na caixa original, armazene-os em um lugar fresco e seco
5. Se você escolher armazenar seu aquecedor montado completamente, assegure-se de cobri-

lo completamente para protegê-lo contra a poeira e a sujeira.

07. IMPORTANTE
1. Leia as instruções cuidadosamente antes do primeiro uso e guarde-as para futuras referências.
2. Desconecte sempre o aquecedor da rede quando não esteja em uso e ao limpá-lo. 
3. Não deixe o aquecedor ligado sem atenção.
4. Não cubra o aquecedor enquanto esteja ligado, existe um risco de incêndio. 
5. Situe o aquecedor a uma distância mínima de 90 cms de qualquer material infl amável, 

(móveis, cortinas, lençóis, papéis...).
6. Mantenha o aquecedor limpo. Não permita que a sujeira ou outros objetos penetrem pelas 

ranhuras de ventilação, isto pode causar danos ao aparelho. 
7. Se requer supervisão quando seja usado por crianças.
8. Não permita que o cabo esteja em contacto com superfícies molhadas ou quentes, se torça 

ou esteja ao alcance de crianças.
9. Uso em exteriores não permitido.
10. Não o situe perto de uma fonte de calor seja eléctrico seja de gás. 
11. Não utilize o aparelho com um cabo ou uma tomada danifi cada ou depois de que tenha 

funcionado incorrectamente.
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12. Nunca tente manipular o interior ou desmontar os controles do aquecedor. A omissão deste 
ponto leva a suspensão da garantia. 

13. Não utilize o aquecedor para nenhum uso que não seja o especifi cado. 
14. Este aparelho é exclusivamente para uso doméstico.
15. Qualquer intervenção a realizar sobre este aparelho, deve ser realizada por pessoas autori-

zadas exclusivamente.
16. Este aparelho não foi desenvolvido para o seu uso por crianças ou pessoas desabilitadas.
17. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças sem vigilância. 
18. Se o cabo está danifi cado deve ser substituído imediatamente, procure ao distribuidor para 

solicitar assistência.
19. Não utilize este aparelho nas imediações de um banheiro, ducha ou piscina. 
20. Este aquecedor está cheio de uma quantidade exacta de óleo especial. As reparações que 

requeiram a abertura do contêiner do óleo devem ser feitas somente pelo fabricante ou sua 
assistência técnica.

COMFORMIDADE COM DIRECTIVAS
Este dispositivo está marcado com a norma CE de acordo com a conformidade com a directiva 
2006/95/EC e a 2004/108/EC

Este símbolo signifi ca que este aparelho não deve ser jogado com outros resíduos 
domésticos. Para prevenir possíveis danos ao meio ambiente ou a saúde publica 
pela existência descontrolada de resíduos, recícle-o responsavelmente para facili-
tar o uso sustentável dos recursos materiais
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Importado por / Importado por:
COMAFE S.COOP.
F-28195873
Polígono Industrial Nª Señora de Butarque.
Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés
Madrid, España
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