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Внимание!

Обозначенията на Вашия уред
Те са разположени на етикета, поставен на дясната страна на уреда.
Каталожният номер и серийният номер идентифицират Вашия уред пред производителя.

A – Стандарти, етикети за качество и др.
B – Търговско наименование
C – Каталожен номер
D – Обозначение на модела
E – Сериен номер
F – Код на производителя

Уреди, обозначени с този символ на етикетите си, не трябва да бъдат изхвърля-
ни с нормалните домакински отпадъци, а трябва да бъдат събирани отделно и 
рециклирани.
Когато такива уреди достигнат края на полезното си съществуване, те трябва да 
бъдат събрани и рециклирани в съответсвие с действащото законодателство.

Закупеният от Вас уред е преминал през многобройни тестове и проверки, гарантиращи не-
говото високо качество. 
Благодарим Ви за направения избор и оказаното доверие. Надяваме се, че ще бъдете напълно 
удовлетворени! 

Моля, пазете това ръководство за монтаж и експлоатация докато използвате електоруреда.

• Не позволявайте на деца да пипат уреда или да играят близо до него: неговата повърхност 
може да е достатъчно гореща, за да причини изгаряния по кожата им, най-вече поради факта, 
че рефлексите им са по-бавни. При наличие на опасност, поставете защитна решетка пред 
уреда.

• Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с физически, сетивни 
или психични отклонения или от хора, които нямат опит, или познания, освен ако не са под 
наблюдението на лица, които знаят как се използва уредът.

• Винаги се грижете да предотвратите играта на деца с уреда!
• Не покривайте въздушните отвори дори и частично (както горните, така и долните) – това 

може да предизвика прегряване на уреда.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от квалифицирано лице.

• Уреди, които са свързани с трижилен кабел (кафяв, син и черен) трябва да бъдат директно 
свързани с твърда връзка от квалифициран електротехник.

• Всички работи по вътрешните компоненти на уреда трябва да се извършват от квалифициран 
електротехник.
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Подготовка на уреда за монтаж

Монтаж

Общи инструкции
• Този уред е предназначен за монтаж в жилищни помещения. В други случаи, моля свържете 

се с Вашия дистрибутор.

• Монтажът трябва да бъде извършен в съответствие с актуално действащите стандарти в 
страната на приложение.

• Уредът трябва да бъде захранен с 230V еднофазен ток 50Hz.

• Във влажни помещения като баня и кухня, лустър-клемата трябва да бъде поне на 25 cm над 
пода.

Уредът не трябва да бъде монтиран на течение (например в зоната на въздушната струя на 
вентилатор), тъй като това може да попречи на правилната му работа.
Не монтирайте уреда под контакт.
Този уред е снабден със система за разпознаване на движение, чийто сензор е разположен в 
предната му част.

Зона 1 Да не се монтира електроуред!

Зона 2 Class II IP24 електроуред

Зона 3 Class II електроуред

При монтажа се съобразете се с мини мал
ните отстояния между околните мебели и 
електроуреда.

За да се възползвате максимално от функ
цията за разпознаване на движение, не 
мон ти райте уреда в затворен ъгъл или зад 
мебелировката

!
Силно препоръчително е да се избягва монтирането на уредa на надморска 

височина над 1000 m, поради риск от аварии. Инсталирането на електроуреда на 
такива надморски височини води до повишаване на температурата на изходящия 
въздух с около 10°C на всеки 1000 m. Абсолютно е забранено вертикален модел 
да се инсталира хоризонтално и обратно.
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Сваляне на рамката за монтаж на стена


С помощта на плос ка 
отвертка пов дигнете 
палчето, като вни-
мавате да не го огъ-
нете.


Докато палчето е по вдигнато, на-
тиснете стой  ката надолу,  за да 
освободите горните скоби S2. Пре-
поръчваме да из ползвате защитни 
ръкавици.


Завъртете стойката на долу, за да я 
освободите от дол ните скоби S1


Махнете стойката.

Препоръчваме да поставите уреда с лицето към пода, като внимавате покритието му да бъде 
защитено от драскотини.


Поставете стойката за стена на 
пода до стената. Отбележете 
мястото за отворите А. (Отвори 
А показват мястото на долното 
захващане)


Поставете стойката, като 
спазвате отворите А, за 
да отбележите местата на 
отворите В. (Отвори В по-
казват мястото на горното 
захващане)


Пробийте четирите отвора и поставете дюбелите, Използ-
вайте подходящи дюбели, когато материалът е специфичен 
(гипскартон и т.н.)


Поставете стойката и я закрепете с винтове.

Монтиране на рамката на стената



5

Свързване на уреда към електрическата мрежа

Правила и изисквания за свързване
• Захранването трябва да бъде 230/240V 50Hz;

• Захранването на уреда след прекъсвача трябва да е с директен кабел към електрическата 
мрежа без междинен прекъсвач.

• Свързването към електрическата мрежа трябва да става чрез лустър-клема. Във влажни по-
мещения като бани и кухни, лустър-клемата трябва да бъде монтирана на минимум 25 cm от 
пода;

• Инсталацията трябва да включва двуполюсен прекъсвач с контактен отвор от поне 3 mm;

• ВАЖНО! Уредът не трябва да се заземява! Не свързвайте черния кабел към „земя“!
• Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде подменен от производителя, серви-

зната база или квалифициран техник, за да бъдат избегнати рискове.

• Ако се използва управляващ кабел, защитен с 30 mА предпазител (напр. в бани), то и захран-
ването на този кабел също трябва да бъде защитено с този предпазител.

Свързване на електрическите връзки
Изключете централното захранване и свържете кабелите, както е показано по-долу.

Можете да свържете кабел за управление, ако разполагате с контролер или програмиращо ус-
тройство. В този случай направете замервания в различните режими на работа и се уверете, че 
следните управляващи инструкции се получават по мрежата:

COMFORT 
 
 

ECO 
 
 

FROST 
 
 

ИЗКЛЮЧЕНО 
ОТОПЛЕНИЕ /
ОТПАДНАЛО
ЗАХРАНВАНЕ

COMFORT -1°C 
 
 

COMFORT -2°C 
 
 

Изпращан 
сигнал

Замерване 
между “нула” и 
“управление”

0 V 230 V  -115 V +115 V 230 V за 3 s 230 V за 7 s
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Закрепване на уреда на рамката за стена


Поставете уреда върху скобите S1, в леко 
наклонено положение.


Изправете уреда, така че да се закрепи 
за скоби S2.


Леко натиснете уреда върху стойката за стена. Ще чуете леко щракване, 
което показва, че уредът е здраво закрепен на място.

За да свалите уреда от стойката за стена, вземете плоска отвертка и натиснете палчето (нами-
ращо се в горния ляв ъгъл на стойката зад уреда) към стената.
Повдигнете уреда, като държите палчето с отвертката. Наклонете уреда напред и го откачете 
от скобите S1.
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Работа на конвектора

Уредът може да работи в няколко режима:

• Режим „Комфорт“ ( ), който Ви позволява да поддържате желаната температура.

• Икономичен режим ( ) , който понижава температурата по време на дълги отсъствия или 
през нощта, особено в спалнята.

• Режим „Програмиране“ ( ), с помощта на който можете да програмирате смяната между 
режимите „Комфорт“ и „Икономичен“, в зависимост от периодите на присъствие, използвайки 
програмен модул (опция).

• Режим „Против замръзване“ ( ), с помощта на който температурата в помещението се 
поддържа около 7°С при дълги отсъствия (за повече от 24 часа, например).

• Режим “Готовност”, при койсто конвекторът не отоплява помещението.

Панел за управление

А – Избор на режим на работа
B – Избор на енергоспестяваща функция
C – Температурен регулатор
D – Индикатор за консумацията
Е – Индикатор за работещ конвектор

Енергоспестяващи функции:

 Активиране разпознаването на отворен прозорец.

 Активиране разпознаването на отсъствие на хора в стаята.

 Активиране разпознаването на отворен прозорец и отсъствието на хора в стаята.

 Деактивиране на функциите.

След 2 мин. бездействие, светлината на индикатора D угасва автоматично.
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Отопляване на помещението:
как да използваме режим „Комфорт“?

Установете плъзгача A на позиция 
Индикаторът за отопление E свети, ако 
стайната температура е по-ниска от из-
браната с регулатора C.

1 Установете температурния регулатор 
C на желаната позиция. При настройка 
около 19°C, само първата (зелена) свет-
лина на индикатора D свети, което ин-
формира за оптимизирана консумация.

Индикаторът за отопление E свети, ако 
стайната температура е по-ниска от из-
браната с регулатора C.

2

Изчакайте поне 6 часа, за да се стаби-
лизира стайната температура.

Ако стайната температура Ви удовлетво-
рява, то настройката е приключена.

3 Ако стайната температура не Ви 
удовлетворява, то използвайте отново 
регулатора C, като е препоръчително  
това да става през едно деление на ре-
гулатора.

Колкото по-висока е установената с регу-
латора температура, толкова по-надясно 
е светещата на индикатора D светлина.

4

Този режим Ви позволява да поддържате желаната от Вас температура в помещението. Индика-
торът за консумацията на електроенергия Ви помага да оптимизирате настройките.
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Намаляване на температурата в помещението:
как да използваме икономичен (Eco) режим ?

Температурата в икономичен режим е с 3.5°С по-ниска в сравнение с комфортната температура  
(тази, която е установена с регулатора C), например: 19°С в режим „Комфорт“ и 15.5°С в иконо-
мичен режим). Препоръчваме да използвате този режим, когато отсъствате между 2 и 24 часа, 
или през нощта, особено в спални.

Установете плъзгача A на позиция 
Това ще доведе до понижаване на ком-
фортната температура с 3.5°С.

Този режим позволява намаляване на 
температурата без промяна на настрой-
ката на регулатора C.
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Програмиране на периодите на отопление:
как да използваме режим „Програмиране“?

Тази функция е достъпна само ако конвекторът е дооборудван с програматор (опция).

Ако свържете управляващия кабел към програматор можете да насторите периодите, в които кон-
векторът да работи в режими „Комфорт“ или „Еко“ (моля, прочетете инструкциите на програмато-
ра). Към един програматор могат да бъдат свързани няколко уреда. Температурата, установена 
с температурния регулатор C е тази, която ще бъде ползвана като основа при програмирането.

Настройка на програматора Действие

COMFORT -1°C Намалява стайната температура с 1ºC в сравнение с установе-
ната с регулатора C

COMFORT -2°C Намалява стайната температура с 2ºC в сравнение с установе-
ната с регулатора C

ECO Намалява стайната температура с 3.5ºC в сравнение с устано-
вената с регулатора C

FROST Поддържа стайна температура около 7ºC

STOP Незабавно прекратява отопляването (използва се за да се из-
ключи електрозахранването)

ВАЖНО: Когато не се получават инструкции по управляващия кабел, уредът работи в режим 
„Комфорт“. Инструкциите FROST и STOP имат приоритет спрямо режимите „Комфорт“ и „Еко“. 
Времето за превключване между „Комфорт“ и „Еко“ е около 12 s.

Установете комфортната температура, 
която ще бъде основа за програмиране 
чрез регулатора C.

1 Установете плъзгача A на позиция PROG.

Индикаторът E свети, ако стайната тем-
пература е по-ниска от желанат темпе-
ратура в избрания режим (комфортната 
температура в режим „Комфорт“ и нама-
лената температура в режим „Еко“).

2
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За да използвате енергоспестяващите функции се препоръчва да изберете с плъзгача A режим 
„Комфорт“ ( ) или режим „Програмиране“ ( ).

Функция “Проветряване” (разпознаване на отворен прозорец)

Тази функция Ви позволява докато проветрявате помещението временно да преустановите ото-
плението му с уреда, като това Ви помага да пестите енергия.

Спирането на работа по време на проветряване пести енергия. Ако не изключите уреда, когато 
има отворен за продължителен период прозорец, функцията „Проветряване“ изключва уреда: 
Вашият конвектор автоматично засича дали прозорецът е отворен или затворен и по този начин 
пести енергия.

Вашият уред реагира на отворени или затворени прозорци според няколко параметри на средата, 
особено на:

•  Настройките на температурата в помещението

•  Външната температура;

•  Местоположението на конвектора и т.н.

Как да използваме 
енергоспестяващите функции?

Установете плъзгача B на позиция 

Настройките позволяват поддържане на 
температура от 7°С ±3°С докато поме-
щението се проветрява. Когато затво-
рите прозореца, уредът се връща към 
предишния режим на работа.
След 2 часа уредът започва да ото-
плява отново при всяко положение. 
Максималният период за проветря-
ване е 2 часа.

Оптимална зона
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Функция “Детектор на присъствие”
Функцията позволява автоматично да се понижи температурата в помещението, в момента, в 
който го напуснете.

Функция “Проветряване” + “Детектор на присъствие”

Деактивиране на енергоспестяващите функции

За да оптимизирате електроконсумацията препоръчваме да използвате енергоспестяващите 
функции и да приемете 19ºC за стандартна температура (всеки 1ºC понижаване на температура-
та води до 7% икономия на електроенергия).

Установете плъзгача B на позиция 

Ако уредът разпознае, че в помещението 
няма никого, то автоматично се намалява 
температурата, така, че да стане 3.5°C по-
ниска от установената комфортна темпе-
ратура.

Установете плъзгача B на позиция 

И двете вече описани функции се активи-
рат.

Установете плъзгача B на позиция 

Енергоспестяващите функции се деакти-
вират.
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Всички конвектори в една стая трябва да имат еднакъв набор от функции. Енергоспестяващите 
функции трябва да се установят еднакво на всички конвектори
Не препоръчваме употребата на „Пртоветряване“ или „Проветряване“+“Детектор на присъствие“ 
в коридори и стаи, намиращи се в близост до входната врата на жилището или до тази, водеща 
към гаража.
Засичането на присъствие се осъществява в зона, започваща на височина 45 cm от пода на по-
мещението (фиг. 1) и работи по начина, показан на фиг. 2.

 

Фигура 1.

Фигура 2

Пример: Уредът Ви е настроен за поддържане на 19°C  в режим „Комфорт“.
 В 9:00 ч. той открива Вашето отсъствие.
 В 9:30 ч. уредът намалява поддържаната температура на 18°C
 В 10:00 ч. уредът намалява поддържаната температура на 17°C
 В 10:30 ч. уредът намалява поддържана температура на 15.5°C

Индикатор за електроконсумация

Потребяваната от уреда електроенергия наред с много други неща зависи от установената тем-
пература в помещението, като препоръчителните стойности са 19°C в режим „Комфорт“ и 15.5°C 
в режим „Еко“.
Индикаторът за консумация на електроенергия позволява да изберете отговорно поведение в 
това отношение:

• Ако втората оранжева или червената светлина свети, то можете да постигнете икономично 
потребление, ако намалите значително установената температура.

• Ако първата оранжева светлина свети, то можете да оптимизирате потреблението ако нама-
лите леко установената температура.

• Ако свети зелената светлина, то Вие вече сте установили препоръчителната температура и 
консумацията е оптимизирана.

СЪВЕТ: Безсмислено е да установявате максимално възможната температура – Вашият конвек-
тор няма да затопли помещението по-бързо. 
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Ако ще отсъствате 
продължително време от помещението

Температурата в икономичен режим е с 3.5°С по-ниска в сравнение с комфортната температура  
(тази, която е установена с регулатора C), например: 19°С в режим „Комфорт“ и 15.5°С в иконо-
мичен режим). Препоръчваме да използвате този режим, когато отсъствате между 2 и 24 часа, 
или през нощта, особено в спални.

Установете плъзгача A на позиция 

Вашият конвектор ще поддържа темпе-
ратура, която е с приблизително 3.5°С 
по-ниска от установената за режим Ком-
форт“.

Установете плъзгача A на позиция 

Вашият конвектор ще поддържа темпе-
ратура от 7°С ±3°С.

Заключване на настройките 
на конвектора

Ако ще отсъствате 
между 2 и 24 часа

Ако ще отсъствате 
повече от 24 часа

Преди да направите това, освободете конвектора от монтажната му рамка.

Заключване на температурния регулатор

Установете регулатора 
C на желаната позиция.1 Отчупете един от щиф-

товете в долната част на 
панела за управление.

2 Поставете щифта в по-
сочения със стрелката 
отвор.

3
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Ограничаване регулирането на температурата

Установете регулатора 
C на максималната же-
лана температура
.

1 Отчупете един от щиф-
товете в долната част на 
панела за управление.

2

Поставете щифта в по-
сочения със стрелката 
отвор.

3 Установете регулатора 
C на минималната же-
лана температура
.

4

Отчупете един от щиф-
товете в долната част на 
панела за управление.

5 Поставете щифта в по-
сочения със стрелката 
отвор.

6

По аналогичен начин може да бъде фиксиран и дискът за избор на енергоспестяваща функция.
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