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AMAZE	420W	–	PANOUL	ELECTRIC	DE	PERETE	SMART		

CITITI	ȘI	RETINETI	ACESTE	INSTRUCTIUNI	DE	SIGURANTA	INAINTE	
DE	A	INCEPE	INSTALAREA	PRODUSULUI	

Bine ati venit in familia AMAZE!  Va mulțumim pentru alegerea și achizitionarea produsului nostru. 
Panoul incalzitor Amaze Smart asigură o încălzire eficientă a încăperilor la un cost redus. Folosind 

tehnologia convectiei naturale, caldura este generată în spatele încălzitorului, în spațiul dintre panou 
și perete, ceea ce duce la o eficiență ridicată a căldurii care circulă în cameră, creând căldură 

confortabilă în întreaga cameră. 
 

NU	ACOPERI!	

 

Vă rugăm să urmați pas cu pas instrucțiunile prezentate în 
această broșură pentru a vă asigura că instalarea este corectă. 



ATENTIONARI 
1) Suprafața aparatului este FIERBINTE în timpul utilizării, deci vă rugăm să fiți prudent, deoarece este un 

aparat de încălzire. 
2) NU ASEZAȚI CORDONUL ÎN SPATELE ÎNCĂLZITORULUI. 
3) Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul cu nimic, nici umed nici uscat. Acoperirea panoului 

ar putea provoca un pericol de incendiu. 
4) Panourile de încălzire Amaze sunt create pentru montarea pe perete si nu trebuiesc folosite în nici o 

circumstanță în altă poziție. 
5) Suprafața aparatului este sigură la atingere datorită conductivității sale termice scăzute. Cu toate 

acestea, copiii sau orice altă persoană cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de 
experiență sau de cunoștințe nu trebuie lăsate nesupravegheate, deoarece contactul prelungit cu 
suprafața poate duce la răni, deoarece suprafața este totuși fierbinte. 

6) Acest aparat nu este adecvat pentru a fi utilizat în baie. 
7) Aparatul este prevăzut cu un cablu cu 2 fire, orice modificare a cablului sau modificarea/ scoaterea 

ștecăr-ului din fabricație anulează garanția produsului. 
8) Înainte de a găuri peretele, verificați dacă zona este lipsită de țevi sau fire electrice încorporate în perete. 
9) Aparatele nu trebuie amplasate sub sau în dreptul unei prize electrice. 
10) Atunci când porniți încălzitorul pentru prima dată, poate apărea un miros ușor în prima si/sau a doua zi. 

Acest lucru este normal și este cauzat de umiditatea reziduală din panou și nu prezintă pericol pentru 
sănătate. 

11) Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale 
sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost 
supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de 
siguranța acestora . 

12) Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 
13) Panourile de încălzire Amaze sunt fabricate astfel încât să reziste la o alimentare constantă între 230-

240V AC. Clienții din regiunile care au frecvent supratensiuni / vârfuri sau surse de alimentare neregulate 
sunt sfătuiți să folosească un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii. Garanția noastră nu 
acoperă daunele rezultate din aceste cauze . 

14) Pentru Incălzitoarele AMAZE service-ul poate fi asigurat numai de catre persoane autorizate. 
15) Pentru a deconecta încălzitorul de la priza de perete, trageți de stecăr. NU trageți de cablu deoarece se 

pot deteriora priza și/sau stecăr-ul. 
16) FOLOSIȚI PRELUNGITOR PENTRU CABLU NUMAI daca este nevoie de 10Amp sau mai mult si în 

acest caz nu rulati prelungitorul sub mocheta, covoare, rulouri sau alte lucruri similare si aranjati cablul in 
asa fel incat sa evitati trecerea peste cablu sau prelungitor( NU călcați peste cablu). 

17) Acest produs este destinat numai pentru utilizare în interior și numai pentru încălzirea unei încăperi fără 
materiale sau substanțe inflamabile în imediata apropiere a încălzitorului. 

18) Pentru montare trebuie să se utilizeze numai setul de accesorii de fixare furnizat. 
19) În cazuri rare încălzitorul poate dezvolta crăpături. Dacă se întâmplă acest lucru, siguranța și performanța 

încălzitorului nu vor fi afectate de defectele cosmetice.. 
20) Produsul	 va	 fi	 reparat	 sau	 înlocuit	 în	 cazul	 oricărui	 defect	 de	 fabricaţie	 (exclusiv	 uzura	 sau	 eroziunea	 normale)	

anunţat	 în	 termen	 de	 3	 (trei)	 ani	 de	 la	 cumpărarea	 iniţială.	 Orice	 obligaţie	 a	 Amaze-Heaters	 LLC	 	 va	 fi	
condiţionată	de	stocarea	şi	instalarea	corespunzătoare	a	produsului	(conform	instrucţiunilor	Amaze-Heaters	LLC)	
presupunând	 că	 de	 la	 data	 livrării:	 -	 produsul	 a	 fost	 folosit	 şi	 întreţinut	 în	 conformitate	 cu	 instrucţiunile	 şi/sau	
etichetelede	pe	produs;	-	nu	s-au	făcut	reparaţii	şi/sau	modificări	de	către	cumpărător	sau	o	terţă	parte. 

 

RO 

NU	ACOPERIŢI	PANOUL	



21) Inainte	de	a	începe	descărcaţi	aplicaţia		EWeLink	Smart	disponibilă	pe	Apple	
sau	Google	Play	Store.	

	

22) Deschideti	 	 Smart	 App	 și	 apăsaţi	 pe	 butonul	 	 “REGISTER”	 din	 colţul	 din	
dreapta	jos	al	ecranului.	

	

23) Urmaţi	instrucţiunile	pentru	a	vă	inregistra.	
	

24) După	înregistrare,	deschideţi	aplicaţia	EWeLink	Smart	App	pe	telefonul	sau	
tablet	dvs.	și	logaţi-vă	cu	user-ul	si	parola	pe	care	le-aţi	creat.	

25) Daţi	 click	 pe	 semnul	 	 “+”	 în	 aplicaţia	 EWeLink	 Smart	 App	 și	 urmaţi	
instrucţiunile	pentru	a	adauga	aparatul	dvs.	

	

26)Conectaţi	 la	priză	și	porniţi	încălzitorul	Amaze.	Comutatorul	de	pe	partea	
laterală	 a	 panoului	 ar	 trebui	 să	 fie	 în	 poziţia	 ON	 și	 lumina	 trebuie	 să	 fie	
aprinsă.	Aceasta	indică	faptul	că	aveţi	conexiune	la	încălzitor.	A	doua	lumină	
rotundă	roșie	(b)	nu	va	fi	iluminată	în	acest	moment.	

	

27) Apăsaţi	 butonul	Negru	de	pe	modulul	 	SONOFF	WiFi	din	spatele	panoului	
IMEDIAT	ce	aţi	pornit	panoul.		Punctul	mic	si	rotund		va		lumina	roșu	(Point	

6	–	b)	ceea	ce	arată	că	panoul	este	acum	pornit	și	operaţional.	
	

28) Atunci	 când	 lumina	verde	 clipește,	apăsaţi	 și	 ţineţi	apăsat	butonul	 negru	
mic	al	modulului	WiFi	SONOFF	de	pe	spatele	panoului	timp	de	5	secunde	

până	când	clipește	de	3	ori	la	rând	în	mod	continuu	așa	cum	este	indicat	în	
secţiunea	"Adăugaţi	dispozitivul"	din	Aplicaţia	EWeLink	Smart	App	pentru	a	
conecta	încălzitorul	cu	dispozitivul.	

	

29) Urmaţi	 instrucţiunile	din	aplicaţia	EWeLink	Smart	App	pentru	a	vă	conecta	
dispozitivul	 la	 WiFi	 și	 a	 alegeţi	 un	 nume	 pentru	 produs.	 Dispozitivul	 ar	
trebui	să	fie	conectat	acum	și	pregătit	pentru	programare.	

	

30) Atunci	 când	 lumina	 verde	 pe	 SONOFF	 este	 aprinsă	 permanent,	 produsul	
dvs.	 Amaze	 este	 acum	 conectat	 la	 WiFi	 și	 pregătit	 pentru	 programare.	
Acum	puteţi	să	programaţi	încălzitorul	dvs.	cu	diferite	setări	de	timp	și	orare	
din	aplicaţia	EWeLink	conform	cerinţelor	dvs.	personale..		

	

ACUM	PUTEŢI	CONTINUA	CU	INSTALAREA	

PANOULUI		AMAZE		HEATER	

WiFi 	Setup 	Guide	– 	 	

ATENŢ I E ! 	 S e ta ţ i 	 	W i F i 	 î n a i n t e 	 d e 	 i n s t a l a re a 	 pa nou l u i 	

2)  
 
3 )  
 
4 )  

1 )  

6 )  

5 )  

8 )  

9 )  

10 )  

7 )  

a  

b  
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INSTRUCŢIUNI	DE	INSTALARE	PAS-CU-PAS	

23) Utilizaţi	șablonul	din	cutie	pentru	a	marca	găurile	pentru	găurire,	asiguraţi-vă	
că	șablonul	este	drept	înainte	de	a	marca	găurile.	

24) Perforaţi	cele	4	gauri	marcate	

25) Introduceţi	ancorele	alese	 (pentru	zidărie	sau	rigips)	 în	 interiorul	găurilor	pe	
care	le-aţi	forat.	

26) Dacă	alegeţi	ancorele	de	rigips,	vă	rugăm	să	înșurubaţi	ușor	fiecare	ancora	în	
orificiul	din	perete	cu	o	șurubelniţă	Phillips.	

27) Introduceţi	 șurbul	 lung	 în	 coloana	 de	 montare	 și	 înșurubaţi-l	 în	 ancora	 din	
perete		până	când	se	fixează	bine	pe	perete.	Repetaţi	acest	lucru	pentru	toate	
cele	4	găuri.	

28) Fixaţi	 încălzitorul	 pe	 cele	 4	 puncte	 de	 montare	 prin	 alinierea	 punctele	 de	
montare	 cu	 orificiile	 și	 apăsaţi	 încălzitorul	 spre	 perete	 până	 când	 capetele	

filetate	apar	prin	orificiile	încălzitorului.	
29) Înșurubaţi	capacele	 	 cu	degetele	pe	 capetele	expuse	ale	punctelor	de	 fixare	

pentru	a	menţine	panoul	în	siguranţă.	

PENTRU	 DUAL	 SMART	 –	 VĂ	 RUGĂM	 URMAŢI	 IN	 CONTINUARE		

INSTRUCŢIUNILE	DE	MAI	JOS:	

30) *Dacă	 instalaţi	 încălzitorul	 DUAL	 SMART,	 	 instalaţi	 colţarele	 DUAL	 pe	 cele	
două	 puncte	 	 inferioare	 de	 montare	 (jos)	 și	 înșurubaţi	 capacele	 de	 capăt	 pe	
capetele	expuse	ale	punctelor	de	montare	pentru	a	le	menţine	în	siguranţă	.	

31) * Glisaţi	 dispozitivul	de	protecţie	 termică	DUAL	Heatguard	 între	 cele	 două	
caneluri	din	spatiile	create	la	colţurile	inferioare.	

32) *Acum	luaţi	celelalte	două	colţare	si	fixaţi-le	pe	colţurile	superioare.	

33) *	 Înșurubaţi	 ultimele	 două	 capace	 	 între	 HEATGUARD	 și	 încălzitor	 cu	
degetele	pentru	a	ţine	încălzitorul	și	HEATGUARD	fix	pe	poziţie	

	

IMPORTANT	NOTICE: 	

Setaţ i 	 	WiF i 	 Inainte 	de 	 insta larea 	panoulu i 	

pe	perete 	
1)  

2 )  

3 )  

4 )  

5 )  

6 )  

7 )  

NU	ACOPERIŢI	PANOUL	

I N C L U S E 	 I N 	 P A C H E T : 	

U n e l t e 	 n e c e s a r e : 	

	

Dry wall 
Wall anchor (4X) 

Masonry wall 
Wall anchor (4X) Screw (4X) Mounting  

Post (4X) 
Mounting post 
cap nut (4X) 

Electric Drill Medium sized 
Phillips 
Screwdriver 7mm Drill Bit 
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Dacă aveți întrebări cu privire la produs, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați 
prin intermediul asistenței noastre pentru clienți 24/24 la adresa 

info@amazeappliances.com 
sau vizitați  website-ul 

www.amazeappliances.com 
Echipa noastră va fi mai mult decât bucuroasă să vă ajute. 

BUCURĂ-TE de PANOUL AMAZE HEATER! 
 

Garantie 
IMPORTANT: VĂ RUGĂM SĂ ATAȘAȚI DOVADA ACHIZIȚIEI LA ACEST DOCUMENT. ÎN CAZUL UNEI CERERI DE 
GARANȚIE VA FI OBLIGATORIU SA FURNIZAȚI CUMPĂRĂRII. 

Amaze Appliances International garantează că Panoul Amaze Heater este lipsit de defecte de fabricație, sub rezerva 
următoarelor condiții: 

Garanție reprezintă reparația sau înlocuirea prodsului în cazul producerii unor defecte de fabricație (care exclud uzura 
sau eroziunea normală) notificate către Amaze Appliances International în termen de 3 ani de la achiziționarea inițială. 

7) Orice răspundere a Amaze Heat International  este condiționată de faptul că mărfurile au fost depozitate și 
instalate în mod corespunzător (în conformitate cu instrucțiunile de instalare a aparatelor Amaze) și, de la data 
livrării, respectand urmatoarele 

a.  Aparatul a fost folosit și întreținut în conformitate cu instrucțiunile Amaze Appliances și / sau etichetarea 
produsului; 

b. Nu au fost efectuate reparații sau modificări ale produsului de către cumpărător sau de către o terță parte 
8) Garanţia presupune de regulă substituirea produsului şi exclude condiţii, garanţii sau obligaţii de orice tip, 

implicite sau explicite, legale sau de altă natură, legate de adecvarea pentru scopul propus sau de calitatea 
manoperei, a materialului sau a proiectului, până la limita la care o astfel de excludere este permisă de lege. 
Amaze Heat International nu acceptă nici o răspundere pentru niciun fel de lucrări de manoperă efectuate de 
instalatorii aprobaţi (definiţi mai sus), aceştia fiind subcontractanţi independenţi. 
 

Limitare a răspunderii 
5) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres în aceste Condiţii de vânzare, și dacă nu se prevede contrariul în 

Legea privind protecția consumatorului a țării specifice de vânzare din Europa sau din restul lumii 
Amaze Heat International nu poartă răspunderea faţă de cumpărător (sau angajaţii, personalul, 
subcontractanţii sau cumpărătorii ulteriori) privind daune directe, indirecte, incidentale sau pe cale de 
consecinţă de orice natură rezultate (înurma contractului, a legislaţiei sau pe altă cale) ca urmare a 
instalării sau folosirii produsului. Aceasta înseamnă că, orice pierdere, deteriorare sau vătămare cauzată 
datorită utilizării sau instalării acestor bunuri, nu este răspunderea legală a Amaze Appliances 
International (CO GB) Ltd sau oricare dintre filialele sale 

6) Cu excepția cazului în care se prevede contrariul în actul privind Protecția Consumatorului din țara in 
care se vinde produsul, pentru orice responsabilitate a vânzătorului care a fost exclusă, compania 
Amaze Appliances International (CO GB) Ltd (membrii săi, angajații săi și agenți) este protejată împotriva 
tuturor acțiunilor, acțiunilor și revendicărilor aduse împotriva sa (membrii, angajații sau agenții acesteia), 
de către o terță parte în temeiul, în legătură cu instalarea și / sau utilizarea și / sau furnizarea bunurilor. 
Prin prezenta, Cumpărătorul (şi orice cumpărător ulterior) protejează Amaze Appliances International 
(CO GB) Ltd (membrii,angajaţii şi agenţii acesteia) împotriva tuturor acţiunilor, procedurilor şi plângerilor 
de orice fel ridicate împotriva lui (a membrilor, angajaţilor şi agenţilor acestuia) de către orice terţă parte 
în legătură cu instalarea şi/sau utilizarea produsului. 
 

AMAZE	APPLIANCES	INTERNATIONAL	

European	Headquarters	
Canterbury	
United	Kingdom	

EMAIL	

info@amazeappliances.com	
WEB	

www.amazeappliances.com	
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