
RO
Acest produs este potrivit doar pentru suprafete bine izolate sau 
utilizare ocazionala 

Va rugam sa cititi instructiunile cu maxima atentie inaintea 
utilizarii produsului. 
Va sfatuim sa pastrati cu multa atentie acest manual pentru 
utilizari posterioare.
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Multumim pentru achizitia dvs. MILL

Compania noastra a fost fondata in Norvegia, in 1992 de Cato Bryn, specializat in 
distributia de radiatoare pe baza de ulei. Din 1992 pana in 2009, am adunat o 
experienta si o cunoastere a diverselor tipuri de radiatoare, astfel permitandu-ne sa 
le comercializam multora dintre cei mai mari retaileri din tarile Nordice.

In 2010, fiul lui Cato, Phillip, s-a alaturat companiei. Philip a privit industria de incalzire 
cu prospetime si s-a intrebat de ce a avut loc asa o schimbare minimala in designul 
radiatoarelor portabile din ultimii 20 ani, in special avand in vedere marile schimbari 
care au avut loc in designul de interior de-a lungul acestor ani. Philip a considerat 
astfel ca oamenii ar trebui sa aiba mai multe stiluri din care sa aleaga in ceea ce 
priveste radiatoarele pentru a le inlocui pe cele traditionale si demodate.

Din moment ce radiatoarele sunt parte a atator case, Philip si Cato au decis sa isi 
foloseasca vastele cunostinte pentru a reinventa designul radiatoarelor. Ei au dorit sa 
creeze radiatoare splendide, moderne si minimalistice, utilizand in acelasi timp cele 
mai avansate tehnologii, astfel complementand casele oamenilor. Astfel ei au lansat 
brandul ,,Mill" in 2012.

Mill ofera designrui revolutionare si inovative. Suntem intr-o permanenta inovatie 
pentru a oferi cererii clientilor nostri cele mai potrivite produse.

Avand in vedere succesul din tarile Nordice am decis sa promovam brandul Mill la 
unele dintre cele mai mari targuri si show-uri de electronice, iar raspunsurile primite 
din partea retailerilor si a distribuitorilor din toata lumea au fost nemaipomenite. 
Astfel, suntem mandri sa afirmam faptul ca, in 25 de tari, clientii nostri mentin caldura 
casei cu stil!
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Prima utilizare
Descrierea radiatorului
Parti
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Instructiuni termostat mecanic
Utilizarea termostatului mecanic
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Schimbati numarul de ore - pe timp de zi
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Anulare (omitere) perioada regres
Stergerea unui program de regres
Calibrarea temperaturii
Resetarea radiatorului
Functia memorie
Mentenanta
Garantie
Eliminarea deseurilor

Va rugam sa cititi instructiunilie cu atentie inainte de 
utilizare!

PENTRU A EVITA SUPRAINCALZIREA, 
NU ACOPERITI RADIATORUL!

Va sfatuim sa pastrati cu 
multa atentie acest manual 
pentru utilizari posterioare! 
RADIATORUL SAU CARCASA 
ACESTUIA NU TREBUIE SA FIE 
ATINSE CU MAINILE UDE!
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ATENTIE! Pentru a evita socuri electrice sau daune din 
cauza caldurii, va rugam ca intotdeauna sa va asigurati 
ca priza este scoasa inainte ca radiatorul sa fie mutat 
sau curatat

VA RECOMANDAM SA CITITI INSTRUCTIUNILE CU ATENTIE!

Informatii importante de siguranta
ATENTIE! LA UTILIZAREA PRODUSELOR ELECTROCASNICE 
TREBUIE SA RESPECTATI NORMELE DE SIGURANTA, IN SPECIAL 
IN PREZENTA COPIILOR!

••

• Produsul este creat DOAR pentru utilizare rezidentiala.
• Asigurati-va ca radiatorul este conectat la reteaua de
alimentare obisnuita a casei, asa cum este indicat pe radiator.
• Radiatoarele noi vor produce un miros specific la prima utilizare.
Aceasta va inceta la scurt timp si este complet inofensiv.
 Verificati toate piesele de ambalare sau cartod care se poate sa fie
cazut in interiorul elementelor radiatorului. Aceste piese trebuie sa fie
scoase pentru a preveni mirosurile neplacute.
• Preveniti supraincalzirea radiatorului– NU ACOPERITI!
• Intotdeauna opriti radiatorul si scoateti-l din priza atunci cand
nu este folosit pentru o perioada mai lunga de timp.
•  Acordati atentie sporita daca radiatorul este utilizat in camere
unde locuiesc copii, persoane cu handicap sau persoane in varsta.
• Radiatorul nu trebuie sa fie montat direct sub o priza electrica.
• Cablul de alimentare nu trebuie sa fie tras pe sub nici o forma de
carpeta. Asigurati-va ca pozitionarea cablului opreste orice
calcare/impiedicare accidentala.
• Radiatorul nu trebuie utilizat daca priza sau cablul sunt
deteriorate. Radiatorul nu trebuie sa fie utilizat daca a fost scapat
sau daca este deteriorat in orice fel care ar putea cauza o
functionare defectuoasa.
• Cablul trebuie sa fie reparat de producator sau de un expert daca
a fost deteriorat, pentru a evita situatii periculoase.
• Evitati utilizare de prelungitoare, ceea ce poate duce la
supraincalzire sau poate sa porneasca un incendiu.
• Niciodata sa nu acoperiti gurile de aer ale radiatorului. Evitati
potentialele riscuri de foc prin asigurarea ca gurile de aer nu sunt
blocate sau acoperite. Radiatorul ar trebui sa fie utilizat in camere
cu podele plate, normale.
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ATENTIE! Radiatorul nu trebuie sa fie utilizat daca panourile 
de sticla sunt deteriorate (aceasta se aplica doar produsului 
AB-H1000DN GLASS only).

• Radiatorul nu trebuie sa fie instalat in vecinatatea materialelor
inflamabile de orice fel deoarece poate crea un risc de incendiu

• Radiatorul nu trebuie sa fie utilizat in camere unde benzina, vopsea,
sau alte lichide inflamabile sunt depozitate, precum garaje.

• Niciodata sa nu atingeti un radiator electric cu mainile ude.
Radiatorul trebuie instalat intr-o maniera in care o persoana care
face dus nu poate intra in contact direct cu acesta.

• Unele pearti a acestui produs pot deveni foarte incinse si pot cauza
arsuri. Atentia particulara trebuie sa fie acordata acolo unde copii
sau persoanele vulnerabile sunt prezente.

• Radiatorul trebuie sa fie oprit, scos din priza si acesta trebuie sa se
raceasca inainte de a fi mutat.

• Evitati supraincalzirea circuitului acolo unde radiatorul este
conectat. Radiatorul poate supraincarca circuitul electric daca alte
dispozitive electrice sunt conectate la acceasi priza.

• Nu utilizati radiatorul in camere mici atunci cand acestea sunt
ocupate de persoane incapabile sa paraseasca singuri camera, cu
exceptia cazului in care supervizarea constanta este asigurata.

• Produsul nu trebuie sa fie utilizat de copii sub 8 ani si persoane cu
abilitati fizice sau mentale reduse sau persoane cu lispa de
experienta si cunostinta carora nu le-a fost facuta o prezentare sau
un instructaj in utilizarea in siguranta  a produsului pentru a intelege
pericolele utilizarii.

• Copii nu trebuie sa se joace cu acest produs. Curatarea si
mentenanta nu trebuiesc facute de copii fara a fi supravegheati.

• Copii sub varsta de 3 ani trebuie tinuti departe de produs, cu
exceptia faptului de a fi sub supervizare constanta.

• Copiilor cu varsta intre 3 si 8 ani le este permisa pornirea/oprirea
produsului, asumand faptul ca radiatorul a fost montat in acord cu
instructiunile de asamblare iar copii au fost instruiti cu privire la
utilizarea in siguranta a prouduslui si inteleg pericolele implicate, iar
la momentul utilizarii acestia sunt supravegheati.

• Nu utilizati radiatorul in imediata apropiere a bailor, dusurilor si a
piscinelor.
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Termostat zi/noaptesi Termostat mecanic

Model Termostat Culoare Amperaj
Putere 

(W)
Mill Heat 

Boost

AB-H1000MEC Mecanic          Alb 220-240V~, 50-60Hz 1000 Da

AB-H1000DN Zi/noapte Alb 220-240V~, 50-60Hz 1000 Da

AB-H1500DN Zi/noapte Alb 220-240V~, 50-60Hz 1500 Da

AB-H2000DN Zi/noapte Alb 220-240V~, 50-60Hz 2000 Da

AB-H1000DN GLASS Zi/noapte Sticla 220-240V~, 50-60Hz 1000 Da

AB-H1000DN BLACK Zi/noapte Negru 220-240V~, 50-60Hz 1000 Da

A B C

1. Emisia caldurii
2. Afisaj LED
3. Panou de control
4. Selector iesire si termostat
5. Pornit/Oprit
6.  Picioare (Aluminiu)

1. Emisia caldurii
2. Lumina indicatoare
3. Termostat
4. Selector iesire
5. Picioare (Aluminiu)

Specificatii

Inainte de prima utilizare
Dupa despachetarea radiatorului, verificati produsul pentru a va asigura ca nu a fost 

deteriorat in timpul transportului. Contactati retailer-ul sau importatorul daca descoperiti 
vreo dauna vizibila.    

Va recomandam pastrarea ambalajului pentru a putea transporta radiatorul pe viitor. In 
cazul in care doriti totusi sa aruncati ambalajul, va rugam sa va asigurati ca faceti acest 
lucru intr-un mod potrivit. De asemenea, va rugam sa tineti departe copii de pungile de 
plastic din ambalaj. 

Prima utilizare
 Dupa pornirea radiatorului pentru prima oara sau dupa o perioada extinsa in care 
acesta nu a fost folosit, radiatorul poate produce miros ars pentru un scurt timp, Acest 
lucru este normal.

 Va rugam sa cititi toate instructiunile inainte de utilizare. Pastrati manualul pentru 
utilizare ulterioara.

De asemenea este normal ca radiatorul sa scoata anumite ,,sunete" la incalzire si racire.

Descrierea radiatorului
Va rugam sa consultati tabelul de mai sus pentru a vedea care dintre modele au 
termostat mecanic sau zi/noapte.

Vedeti figura 1 pe fisa separata de ilustratii
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Parti
Vedeti fig. 2 pe fisa separata de ilustratii

Vedeti fig. 3 pe fisa separata de ilustratii

Vedeti fig. 4 pe fisa separata de ilustratii

Asamblare

1. 2 sine pentru picioare
2. 2 suporturi pentru picioare
3. 8 suruburi (pre-montate)

1. Scoateti suruburile pre-montate ale ambelor picioare inainte de a le insera in
suporti, astfel incat sa obtineti o fixare potrivita a picioarelor.

2. Atasati picioarele la suporti prin fixarea celor 2 suruburi din fiecare suport.
3. Scoateti suruburile pre-montate din partea posterioara a radiatorului si plasati

radiatorul cu grija pe partea superioara pentru a monta picioarele.
4. Doua suruburi trebuie sa fie stranse pe ficare suport al picioarelor.
5. NU UTILIZATI RADIATORUL INAINTE CA PICIOARELE SA FIE STRANSE BINE.

Instructiuni termostat mecanic
Va rugam sa consultati tabelul de la pagina 4 pentru a vedea care dintre 
modele au termostate mecanice
Panou de control

1. Lumina indicatoare
2. Termostat: Ajustarea setarii de incalzire dorite
3. Selector Iesire:

0: Oprit
I: Redus
II: Mediu
III: Ridicat

ATENTIE! ASIGURATI-VA CA PICIORUL ESTE MONTAT CORECT, SI IN 
CONFORMITATE CU INSTRUCTIUNILE, INAINTE DE A UTILIZA INCALZITORUL!
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Utilizarea termostatului mecanic
1. Setati selectorul de iesire in pozitia oprit(0) si termostatul pe minim. Conectati

radiatorul la o priza cu impamantare.
2. Setati selectorul de iesire in pozitia |, || sau |||. Setati termostatul in pozitia de

maximum. Cand temperatura a ajuns la valoarea dorita, intoarceti termostatul
incet inapoi pana cand auziti un click. Termostatul poate ramane in aceasta
pozitie pana cand doriti schimbarea temperaturii. De indata ce temperatura
camerei scade sub acest nivel, radiatorul va reporni automat. Daca camera a atins
temperatura dorita, radiator se va opri, din nou.

3. Daca doriti schimbarea temperaturii camerei, repetati instructiunile din pasul 2.
4. Radiatorul are o protectie la supraincalzire, care opreste dispozitivul daca

vreuna dintre parti devine extrem de fierbinte.

1. Standby

2. Regres in timpul zilei

3. Regres in timpul noptii
4. Indicator putere — Arata daca radiatorul utilizeaza energie sau nu

5. Temperatura dorita a camerei

6,7,8  Indica nivelul de iesire

9. Functie cronometru

10. Buton activare regres in timpul zilei

11. Buton activare regres in timpul noptii

12. Buton functie

13. Buton activare cronometru

14. Termostat si selector iesire

i. Rotiti selectorul la stanga pentru a cobora temperatura si rotiti selecorul

catre dreapta pentru a ridica temperatura.

ii. Apasati butonul pentru a schimba nivelul de putere dorit, avand 3 niveluri de

putere.

ATENTIE! ASIGURATI-VA CA PICIOARELE SUNT MONTATE CORECT SI IN 
CONFORMITATE CU ACESTE INSTRUCTIUNI INAINTE DE A FOLOSI RADIATORUL!

5. Pentru a opri radiatorul, rotiti selectorul in pozitia ,,0". Daca radiatorul va fi
nefolosit pentru o perioada indelungata, va recomandam sa il scoateti din priza.

Instructiuni termostat zi/noapte
Va rugam sa consultati tabelul de la pagina 4 pentru a vedea care sunt modelele 
cu termostat zi/noapte
Panou control
Vedeti fig. 5 pe fisa separata de ilustratii

Daca senzorul de temperatura nu functioneaza corect, veti vedea 
acest simbol pe afisaj. In acest caz, va rugam sa contactati dealerul 
sau importatorul

Usage mechanical thermostat



Usage mechanical thermostat
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Utilizare termostat zi/noapte
Vedeti fig. 6 pe fisa separata de ilustratii

1. Conectati radiatorul la priza cu impamantare.

2. Apasati butonul PORNIT/OPRIT

3. Alegeti putere dorita: I, II sau III, prin apasarea selectorului de iesire. Rotiti
termostatul pana la temperatura dorita in timp ce priviti afisajul. De indata ce
temperatura camerei scade sub acest nivel, radiatorul va porni automat. Atunci
cand camera a ajuns la temperatura dorita, radiatorul se va opri singur.

4. Termostatul porneste de la 5 si merge pana la 35°C.

5. Daca doriti schimbarea temperaturii, repetati pasul 3.

6. Radiatorul are o protectie la supraincalzire care opreste dispozitivul daca vreuna
dintre piese devine extrem de fierbinte.

7. Pentru a opri radiatorul, apasati butonul OPRIT/PORNIT. Daca radiatorul va fi
nefolosit pentru o perioada indelungata, va recomandam sa il scoateti din priza.

Functia cronometru
Vedeti fig. 6 pe fisa separata de ilustratii

Functia cronometru va opri radiatorul dupa ce numarul de ore stabilit a trecut.

Regres in timpul zilei si al noptii
La programarea radiatorului pentru regres in timpul zilei si al noptii, perioada de 
regres va fi activa din momentul inregistrarii programului. Ceea ce inseamna: daca 
doriti ca regresul sa inceapa la 7:30 AM, trebuie sa inregistrati programul la 7:30 AM.

Aveti nevoie sa programati radiatorul 1 singura data pentru regres in timpul zilei si 1 
data pentru regres in timpul noptii. Daca ati programat radiatorul, programele de 
regres vor fi active in urmatoarele zile:
Regres in timpul zilei: Luni-Vineri (ziua 1-5)
Regres in timpul noptii: Toate noptile

EXEMPLU: 
Sa zicem ca doriti sa programati regresul atat pentru zi cat si pt. noapte (normal, 
radiatorul este setat la 23 de grade). Doriti ca radiatorul sa faca urmatoarele:
1. Regresul de zi activat de la 7:30 AM la 2:30 PM. Temperatura dorita: 17 grade.
2. Regresul de noapte activat de la 10.00 PM la 6.00 AM. Temperatura dorita: 18

grade.
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2. “d” va fi vizibil pe afisaj. Utilizati rotita pentru a seta ziua prezenta atunci cand
programati radiatorul (1= Luni, 2 = Marti, etc.) Nu programati radiatorul pentru
diverse zile. Aceasta este doar pentru a-i comunica radiatorului ce zi este atunci
cand il programati, din moment ce regresul in timpul zilei este activ doar de Luni
pana Vineri. Selectati 2 pentru ziua de Marti. Confirmati, apasand

,,C" va clipi pe afisaj. Utilizati rotita pentru a selecta 17 ca temperatura dorita pt.
regresul pe timp de zi. Confirmati, apasand

,,H" va clipi pe afisaj. Utilizati rotita pentru a seta 7 ore ca perioada dorita pt
regres (insemnand ca va fi activ de la 7:30 AM la 2:30 AM. Confirmati, apasand

3. 

4. 

5. Regresul pe timp de zi va fi acum activ de la 7:30AM la 2:30AM Luni-Vineri.
Temperatura de regres este de 17 grade.

Cum sa activati regresul in timpul zilei
Vedeti fig. 8 pe fisa separata de ilustratii

*Lumina de control       este verde atunci cand radiatorul este in perioada de regres.
Lumina de control este rosie atunci cand regresul este inactiv, dar programat.        

Cum sa activati regresul in timpul noptii
Vedeti fig. 9 pe fisa separata de ilustratii 
1. La 10:00PM mergeti la radiator si apasati       pe panoul de control al radiatorului.

2. ,,C" va clipi pe afisaj.Utilizati rotita pentru a selecta 18 ca temperatura dorita pt.
regresul pe timp de noapte. Confirmati, apasand

3. ,,H" va clipi pe afisaj. Utilizati rotita pentru a seta 8 ore ca perioada dorita pt
regres (insemnand ca va fi activ de la 22:00 la 6:00AM. Confirmati, apasand

4. Regresul pe timp de noapte va fi acum activ de la 22:00 la 6:00AM in fiecare zi.
Temperatura de regres este de 18 grade.

*Lumina de control       este verde atunci cand radiatorul este in perioada de regres.
Lumina de control este rosie atunci cand regresul este inactiv, dar programat.   

N.B. Daca apare o pana de curent/ daca opriti radiatorul, programarea va fi 
pierduta, iar dvs. va trebui sa reluati procesul.

ATENTIE! Modelele 2012 (gama nr.HL12) au un mod diferit de setare in care nu vi se 
cere sa inregistrati nr. de ore si temperatura la momentul programarii. Standardele 
sunt dupa cum urmeaza:
Regres pe timp de zi: 5 ore si 17 grade
Regres pe timp de noapte: 7 ore si 17 grade
Pe langa aceasta ele urmeaza aceeasi programare.
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Schimbati temperatura de regres - pe timp de zi    
Vedeti fig. 10 pe fisa separata de ilustratii 
Apasati si mentineti        si apasati      de 3 ori.

Introduceti temperatura dorita pentru regresul in timpul zilei. Salvati prin apasarea         sau 

prin asteptarea a 15 secunde pentru confirmare automata. 

Schimbati temperatura de regres - pe timp de noapte
Vedeti fig. 11 pe fisa separata de ilustratii
Apasati si mentineti        si apasati      de 3 ori.

Introduceti temperatura dorita pentru regresul in timpul noptii. Salvati prin apasarea         sau 
prin asteptarea a 15 secunde pentru confirmare automata. 

Schimbati numarul de ore - pe timp de zi
Vedeti fig. 12 pe fisa separata de ilustratii
Apasati si mentineti        si apasati      de 2 ori.

Introduceti nr. dorit de ore pentru regresul in timpul zilei. Salvati prin apasarea         sau prin 
asteptarea a 15 secunde pentru confirmare automata. 

Schimbati numarul de ore - pe timp de noapte. 
Vedeti fig. 13 pe fisa separata de ilustratii
Apasati si mentineti        si apasati      de 2 ori.

Introduceti nr. dorit de ore pentru regresul in noptii. Salvati prin apasarea         sau prin 
asteptarea a 15 secunde pentru confirmare automata. 

Anulare (omitere) perioada regres
Vedeti fig. 14 pe fisa separata de ilustratii
Apasati si mentineti        si apasati      sau      o data (depinzand de ce perioada de regres 
doriti sa anulati).

• Radiatorul va omite o perioada activa de regres sau urmatoarea perioada de regres.

• In timpul urmatoarei perioade de regres, radiatorul va relua in mod automat 
reducerea programata de temperatura.
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Stergerea unui program de regres
Vedeti fig. 15 pe fisa separata de ilustratii

Apasati si mentineti        sau      (depinzand de perioada de regres pe care doriti sa o 
eliminati) pentru 3 secunde.

Calibrarea temperaturii
Vedeti fig. 16 pe fisa separata de ilustratii
Se poate intampla sa existe diferente intre temperatura inregistrata si actuala 
temperatura din camera. Aceasta poate fi cauzata de mai multe morive, totusi, cea 
mai comuna este aceea ca radiatorul este montat la o distanta mare de locul in care 
stati de obicei. Atunci cand temperatura este setata la 22 de grade, de ex., este de la 
sine inteles ca asteptati aceeasi temperatura acolo unde canapeaua este plasata, 
de ex. Totusi, senzorul de temperatura este plasat pe radiator, astfel putand sa apara 
o diferenta de temperatura. Pentru a o ajusta, toate radiatoarele Mill au o functie de
calibrare, care va permite ajustarea temperaturii inregistrate de radiator. N.B.!
Camera trebuie sa atinga o temperatura stabila inainte de orice calibrare.

Apasati        de 2 ori si utilizati + sau - pentru a seta actuala temperatura observata in 
camera. Confirmati cu          sau asteptati 15 secunde pentru confirmare automata.

Resetarea radiatorului
Vedeti fig. 17 pe fisa separata de ilustratii
Opriti radiatorul de la intrerupatorul principal. Apasati si mentineti         in timp ce 
porniti radiatorul de la intrerupatorul principal.

Functia memorie
Radiatorul isi aminteste toate setarile de temperatura si se va intoarce automat la 
temperatura dorita dupa o pana de curent. Regresul  dvs. pe timp de zi/noapte va fi 
pierdut totusi dupa pana de curent si va trebui sa inregistrati programele din nou.

Temperature calibration

Resetting the heater

Memory function



Temperature calibration
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Mentenanta
1. Pentru curatare, intotdeauna scoateti radiatorul din priza si lasati-l sa se raceasca.
2. Stergeti radiatorul in mod regulat cu o carpa umedasi lasati suprafata sa se usuce inainte

de a reporni radiatorul.
3. Radiatorul trebuie curatat cel putin o data pe luna in sezonul de incalzire

ATENTIE! Radiatorul nu trebuie sa fie scufundat niciodata in apa.
Evitati utilizarea de detergenti pentru a curata radiatorul.
Nu lasati ca apa sa patrunda in interiorul radiatorului; aceasta poate fi un pericol.

4. Praful si toate celelalte depuneri trebui sa fie curatate cu o carpa moale.
5. Radiatorul poate fi depozitat intr-un loc curat si uscat.
6. Daca radiatorul nu mai functioneaza, nu incercati sa il reparati dvs intrucat acestea pot

cauza un pericol de incendiu si/sau pericol de electrocutare.

Garantie
Garantia este valida pentru 2 ani. Radiatorul va fi reparat sau inlocuit in timpul 
acestei perioade daca apar defectiuni. Garantia se aplica daca radiatorul este 
utilizat in conformitate cu aceste instructini si sub conditia prezentarii chitantei de 
achizitie. Daca radiatorul prezinta disfunctionalitati de orice fel, va rugam sa 
contactati magazinul de la care a fost achizitionat sau importatorul din tara 
dumneavoastra.

Eliminarea deseurilor
Simbolul      indica faptul ca acest produs nu trebuie sa fie aruncat impreuna cu  
deseurile menajere. Acest produs trebuie sa fie dus la un centru de reciclare sau 
container pentru electrocasnice si echipamente electrice. Aceasta trebuie efectuata 
pentru a evita riscuri de sanatate si pentru a preveni efectele nocive asupra 
mediului. Afacerile locale ( sau statiile de mediu din cartierul dvs.) sunt solicitate prin 
lege sa accepte si sa recicleze astfel e produse, ca mijloc de eliminare ecologica.

Incalziti-va casa cu stil

Importator oficial in Romania:
Magnum Heating Consult SRL 

www.klima-incalzire.ro  
klimaincalzire@gmail.com 

0766 367 287




