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Внимание!

Внимание: От съображения за сигурност и за да избегнете прегряване, не 
покривайте отоплителния уред.

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.

Когато уредът е монтиран на голяма надморска височина, температурата на из-
ходящия въздух се повишава (около 10°C на 1000 m увеличение на височината)

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.

Внимание, повърхност с висока температура!  
ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат да се нагреят до много висока темпе-
ратура и да причинят изгаряния.  Препоръчва се използването на предпазни 
мерки в присъствие на деца и възрастни хора с проблеми.

• Деца под 3 годишна възраст трябва да бъдат държани на разстояние от уреда, освен ако не 
са с придружител.

•  Този уред не е предназнaчен за употреба от деца под 14 годишна възраст без придружител, 
хора с нарушени физически, сетивни или психически нарушения, или от хора без нужните 
знания, освен ако не са предварително инструктирани и надзиравани от лице, отговорно за 
тяхната безопасност. 

• Деца под 14 годишна възраст не трябва да бъдат оставяни да си играят с уреда, да го почист-
ват или да извършват каквато и да било дейност по неговата поддръжка.

• Този уред може да бъде включен или свързан само от оторизиран специалист, при стриктно 
спазване на действащите изисквания и правила.

• Тази инструкция за употреба придружава всеки уред и е достъпна за всички потребители на 
www.bgr.bg.

• Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден.
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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 е Клас 2 и е защитен от водни пръски. Степента на защитата му е IP 24. По тази при-

чина, той трябва да бъде монтиран в Зона 2 (фиг. 1), за да се избегне възможността панелът 
за управление да бъде достиган от човек, който е под душа или във ваната.

• Ламелите за изходящия въздух и таблото за управление трябва да са в горната част на уреда.
• Уредът е снабден със система за разпознаване на присъствие в помещението, чийто сензор е 

разположен в предната му част.
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;
• пред, над и под контакт (фиг. 3А) или в положение, различно от хоризонтално (фиг. 3B);
• в Зона 1 на бани (фиг. 1);
• в близост до завеси или други лесновъзпламеними материали.

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 (фиг. 2). За да може детекто-
рът на присъствие да функционира опти-
мално, не инсталирайте плътно в ъглите 
или зад мебели (фиг. 4).
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СВАЛЯНЕ НА РАМКАТА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА
Препоръчваме да поставите уреда с лицето към пода, като внимавате покритието му да бъде 
защитено от драскотини (фиг. 4).

 С помощта на плос ка отвертка пов дигнете палче-
то, като вни мавате да не го огънете.

 Докато палчето е по вдигнато, придвижете стой 
ката в указаната посока,  за да освободите горните 
скоби. Препоръчваме да из ползвате защитни ръкавици.

 Повдигнете стойката, за да я освободите от дол
ните скоби

Махнете стойката.



 

 



МОНТАЖ НА КОНВЕКТОР НА СТЕНАТА

 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 
показват мястото на горното захващане).

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

Поставете стойката и я закрепете с винтове.


МОНТИРАНЕ НА РАМКАТА

Правила и изисквания за свързване
• Захранването трябва да бъде 220/230V, 50Hz/60Hz
• Уредът се свързва към електрическата мрежа посредством лустърклема. Във влажни поме-

щения като бани и кухни, лустърклемата трябва да бъде монтирана на минимум 25 cm от 
пода;

• За свързването на уреда се използва двужилен кабел, посредством щепсел. Във влажни по-
мещения като бани и кухни, контактът трябва да бъде монтиран на минимум 25 cm от пода.

• Захранването на уреда трябва да бъде свързано директно към електрическата мрежа, след 
двуполюсен прекъсвач с контактен отвор минимум 3 mm. 

СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МЕРЕЖА

 Поставете уреда така, че скобите S1 да влязат в 
предвидените за целта отвори в долната задна част на 
конвектора.

 Придвижете конвектора към стената, така че 
горните скоби S2 да влязат в предвидените за целта 
отвори.

 Плъзнете конвектора леко надолу, така че скобите 
да го фиксират към стойката. Трябва да чуете леко 
щракване.

Палчето фиксира конвектора към стойката.

  

ЗАКРЕПВАНЕ НА УРЕДА КЪМ РАМКАТА НА СТЕНАТА
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• Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде подменен от производителя, серви-
зната база или квалифициран техник, за да бъдат избегнати рискове.

• Уредът не трябва да се заземява!
• Не свързвайте черния кабел към "земя"!
Ако контролиращо или контролирано устройство са защитени с прекъсвач 30mA (напр. в 
баня) захранването на пилотния кабел трябва също да е защитено с този прекъсвач.

Свързване на електрическите връзки
Изключете централното захранване и свържете кабелите, както е показано подолу.

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 

негативно
115 V 

позитивно
230 V за 3 s 230 V за 7 s

Поддръжка
Почиствайте  горните  и  долни  отвори  на  уреда  два  пъти  годишно  с  помощта  на прахосмукач-
ка или четка.

Вътрешната част на уреда трябва да бъде проверявана от квалифицирано лице на всеки 5 г. 

Външните повърхности на уреда трябва да бъдат почиствани с влажен парцал, като се забранява 
употребата на абразивни почистващи препарати.
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Панел за управление
Достъп до настройките 
и информация за състоянието

Включване / 
Режим готовност

Показване на информация/ 
Подаване на инструкции

Увеличаване на стойности / 
Движение нагореИндикатор за консумация

Намаляване на стойности / 
Движение надолу

Потвърждаване

Назад

Включване/режим на готовност
За да включите уреда, натиснете .
Кръгчето около бутона светва в зелено .
За активиране на режим готовност, натиснете и задръжте .
Зелената светлина около бутона изгасва.

Заключване/изключване на бутоните за управление
Можете да заключите таблото за управление, за да предотвратите промяна на настройките от 
неоторизирани лица.
За да заключите таблото за управление, натиснете едновременно двата бутонастрелки за 5 се-
кунди. Единствено бутонът  остава достъпен за използване. За да отключите таблото за упра-
вление, повторете същото действие.

Бутон ON/OFF

Бутонът за включване/изключване е разположен в задната част на уреда. Из-
ползвайте този бутон само в случай на изключване за продължителен период 
от време (извън отоплителния сезон). Уверете се, че бутонът е в положение 
I (вкл.).
ВНИМАНИЕ! След продължително изключване е възможно да се наложи пов-
торна настройка на датата и часа.

ВКЛЮЧВАНЕ
При първоначален пуск, следвайте инструкциите, показани на дисплея.

Избор на език

Променете езика с  и потвърдете с . 
Впоследствие можете да промените настройката през меню Expert, Language (Виж раздел „Екс-
пертно меню“).
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Дата и час
Настройте датата с  и потвърдете с . По същия начин настройте месец, година, час, минути. 

Впоследствие можете да промените настройките.

Промяната на часовото време става автоматично. Можете да изключите промяната на часовото 
време (виж раздел „Експертно меню“). 

Фабрични настройки

При първоначален пуск, 

• Фабрично зададеният режим на работа е AUTO (виж раздел „ Ра-
ботни режими“) 

• Фабрично зададената температура е 19°С,

• Сензорите за отворен прозорец и присъствие са задействани (виж 
раздел „ Сензори за присъствие и отворен прозорец“)

• Максималната стъпка за понижаване на зададената температура 
(по време на отсъствие) е 3°С.

Преди да започнете, натиснете някой от бутоните, за да включите таблото за управление.
Това меню ви дава достъп до настройките за сдояване на устройства.
Нашите уреди са съвместими със системата за интелигентено управление iO-homecontrol .
Тази изключително сигурна, безжична комуникационна технология е внедрена в широка гама 
уреди за дома.
Чрез iO-homecontrol , посредством менюто Connectivity можете:

• Да свържете няколко съвместими уреда заедно в едно и също помещение.  
За оптимални резултати само уреди, намиращи се  в едно и също помещение трябва да бъ-
дат свързвани заедно (максимум до 10 уреда).

• Да свържете вашето мобилно устройство чрез приложението Cozytouch, за дистанционно 
управление на уредите (от приложението).

Достъп до меню Connectivity:

Сдвояване на устройства (меню Connectivity)
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Уреди  , които се намират в едно и също помещение могат да бъдат свързани заедно с цел 
споделяне на команди и информация. Например, когато няколко уреда са свързани помежду си, 
промяна в температурата или режима на работа на един от уредите незабавно се отразява на 
останалите. По същия начин, ако един от уредите в помещението засече присъствието Ви, той ще 
предаде информацията към останалите.

Достъп до менюто за свързване на уредите

Пример: свързване на 3 уреда в едно и също помещение

Преглед на свързаните уреди
Можете да видите уредите, които са свързани заедно:

Разделяне на свързаните уреди
Тази операция премахва всички връзки между уредите
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Свързване на допълнителен уред
Съществуващата връзка между уредите трябва да бъде премахната (виж раздел „Разделяне на 
свързани уреди“). Започнете отначало, за да свържете отново всички уреди.

Свързване към мобилно устройство 
Този уред е съвместим с нашата система Cozytouch (цялата информация е достъпна 
на уеб сайта на Atlantic) и с iO-homecontrol  устройства.
Необходими аксесоари:

• Приложение Cozytouch съвместимо с iOS и Android. Може да бъде свале-
но безплатно от App Store и Google Play.

• Приемник Cozytouch – Може да бъде закупено от нашите дистрибутори и 
от онлайн магазина ни.

• Интернет рутер.
Тази система Ви позволява да управлявате, програмирате и наблюдавате Вашите уреди дистан-
ционно, посредством смартфон или таблет. Например, можете да променяте зададената темпе-
ратура или режима на работа, да управлявате периодите на отсъствие като изпращате дата на 
връщане, или да проверите консумацията на уредите.
Можете да свържете един или група от свързани уреди към приложението.
Цялата комуникация и управление трябва да се извършва през приложението (Следвайте 
инструкциите на Вашия смартфон или таблет).

Свързване на мобилното устройство:
Следвайте инструкциите на приложението:

Ако уредите са вече свързани помежду си,  мобилното устройство трябва да бъде свързано само 
към един уред.

Настройки на температурата 
Преди да започнете, натиснете някой бутон, за да включите таблото за управление.

Настройване на температурата
За да настроите температурата, използвайте .
Фабрично зададената температура е 19°С (препоръчителна температура) и може да бъде проме-
няна в диапазона от 12°С до 28°С. 
Използвайте индикатора за консумация, за да оптимизирате настройките. Когато индика-
торът е на нивото на зеления символ, температурата е пониска или равна на препоръ-
чителната температура.
Необходими са поне 6 часа за стабилизиране на температурата в помещение.
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Настройване на защитата срещу замръзване
Използвайте тази функция, когато отсъствате за повече от 48 часа. За да задействате защитата 
срещу замръзване, натиснете , докато на дисплея не се появи 7.0°С.

Когато се приберете, независимо от избрания режим на работа, пренастройте температурата, за 
възстановите нормалната работа на уреда.

Режими на работа
Преди да започнете, натиснете някой бутон, за да включите таблото за управление.
Изберете режима на работа, който на добре отговаря на нуждите Ви.
Можете да избирате между 3 режима: AUTO, BASIC и  PROG

Достъп до режимите: 

Режим AUTO
Този режим дава възможност за интелигентно управление на уреда. 
След като настроите желаната температура, докато сте в помещението, 
уредът оптимизира Вашия комфорт, като в същото време пести пари.
Уредът:

• Записва ежедневния Ви ритъм на живот и сам променя настройките си през седмицата.

• Предварително настройва режима на отопление, така че да постигне найподходящата тем-
пература в момента, в който се върнете в помещението.

• Засича Вашето присъствие и непланирани отсъствия и автоматично настройва температу-
рата.

• Засича отваряния и затваряния на прозорци и намалява температурата на 7°С в моментите, 
когато проветрявате.

Достъпни функции в режим AUTO
• Намаляване на температурата

Позволява да настроите максималното намаление на температурата по време на отсъствие (от 
2°С до 4°С). Фабрично зададеното намаление на температурата е 3°С.
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• Сензори за присъствие и отворен прозорец

Сензорът за присъствие е постоянно активиран.
Сензорът за отворен прозорец е фабрично задействан и може да бъде дезактивиран (виж раздел 
„Сензори за присъствие и отворен прозорец“).

• Преглед на функциите за интелигентен контрол

Автопрограмиране
Показва периодите на присъствие, записани от уреда за всеки ден от седмицата. Вашият уред за-
писва, запазва и оценява непрекъснато ежедневния Ви ритъм на живот, като променя и адаптира 
температурата в помещението.
След първоначален пуск е необходима една седмица работа, за да се задейства автопрограми-
рането. Вследствие то се развива и става попрецизно с времето.
Време за реакция
За оптимално отопление преди да се приберете, уредът записва и запомня времето за увеличе-
ние на температурата, в зависимост от характеристиките на помещението (размери, изолация, 
външна температура…).
Икономия на енергия
Уредът Ви уведомява за всички реализирани икономии, като показва процента от времето, през 
което е работил при понижена температура за последните 7 дни.
След първоначален пуск е необходима една седмица работа, за да бъдат генерирани първите 
резултати. След това, те биват постоянно актуализирани.

Основен режим
Уредът поддържа зададената температура. Всички функции на интели-
гентно управление са дезактивирани.

Режим Програмиране
Този режим работи на базата на вътрешно или външно програмиране. Уредът следва:

• Вътрешната програма, определена за всеки ден от седмицата

или

• Външните команди от Вашето мобилно устройство
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• Определяне на източника на програмиране

• Вътрешно програмиране
Този източник на програмиране е фабрично зададен.
Уредът следва зададената програма.
Програмите са предварително записани. Можете да ги променяте (виж раздел „Промяна на 
вътрешното програмиране“).

• Външно програмиране
Уредът следва външни команди, подадени чрез жична или безжична iO връзка.
За да управлявате уреда/уредите чрез iO връзка, Вие трябва да:
1. Потвърдите кода за сигурност. За целта, изпратете или получете кода за сигурност (виж раз-

дел „Меню Expert“).
2. Потвърдите връзката на всеки уред, ако системата Ви е оборудвана с модул за управление 

iO (виж раздел „Меню Expert“).
Ако някои от уредите са свързани помежду си, изпратете кода за сигурност само от един 
уред. Ако някои уреди не са свързани помежду си, изпратете кода за сигурност до всеки 
уред.
Промяна на вътрешната програма:
Можете да програмирате до 3 периода на работа при температури на комфорт за всеки ден от 
седмицата.
През останалото време, уредът ще намалява температурата (фабричната настройка е 3.5°С).

Можете да променяте зададените периоди с  и да ги запазите с ОК.

Примери за програмиране:

Два периода на работа при 
температура на комфорт:

• От 6:00 до 8:00

• От 17:00 до 23:00

Три периода на работа при 
температура на комфорт:

• От 6:00 до 8:00

• От 12:00 до 14:00

• От 17:00 до 23:00

Един период на работа при 
температура на комфорт:

• От 6:00 до 23:00
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• Копиране на програма
Можете да копирате програмите от един ден и да ги прехвърлите за друг/ други ден/дни.
Прелистете дните с ОК. Копирайте с  . Върнете се към предишния ден с  BACK.
Пример: Копирайте програмата от понеделник за вторник

Достъпни функции в режим Програмиране:
• Намаляване на температурата

Регулира нивото на намаление на температурата, извън периодите на работа при температура 
на комфорт (от 2°С до 9°С). Фабричната настройка е на 3.5°С (ако настроената температура е 
19С, извън периодите на работа при комфортна температура, тя ще падне на 15.5С).

• Сензори за присъствие и отворен прозорец

Сензорът за присъствие е фабрично дезактивиран, а сензорът за отворен прозорец е фабрично 
активиран (виж раздел „Сензори за присъствие и отворен прозорец“).
Задействане на сензора за присъствие: дава възможност температурата да бъде автоматично 
променяна при неочаквано присъствие.
Например: За понеделник е зададен период за работа при комфортна температура от 17:00 до 
23:00. Прибирате се 15:00 часа. Уредите засичат Вашето присъствие и автоматично преминават 
към работа при комфортна температура.

• Ръчна промяна на настройките
При дезактивиран сензор за присъствие
Дава възможност температурата да бъде ръчно променяна при неочак-
вано присъствие.
Например: За понеделник е зададен период за работа при комфортна 
температура от 17:00 до 23:00. Прибирате се 15:00 часа и уредът работи 
при понижена температура. Можете ръчно да повишите температурата.
Ръчната промяна на настройките е активна до следващо активиране на 
програма. След това, уредът възстановява нормална работа.

Натискайте 
продължително 

докато
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Сензори за присъствие и отворен прозорец
Преди да започнете, натиснете някой бутон, за да включите таблото за управление. 

Отворен прозорец/Затворен прозорец
Засича промяната в температурата, причинена от отваряне или затваряне на прозорец.
Ако забравите да изключите уреда, когато прозорец е отворен за продължителен период от вре-
ме, тази функция ще предотврати ненужно отопление. Уредът автоматично ще превключи в ре-
жим срещу замръзване (7С) в момента, в който засече отворен прозорец и ще превключи към 
комфортна температура, когато засече, че прозорецът е затворен.
Уредът реагира на отваряне и затваряне на прозорец в резултат на 
няколко променливи и поконкретно:

•  Желаната температура в помещението

•  Външната температура,

•  Конфигурацията на инсталацията (разположението на уреда по 
отношение на прозореца).

Не се препоръчва употребата на функцията в коридори и стаи, раз-
положени в близост до външен вход или гараж.

• Активиране/ Дезактивиране на функцията

Ако уредите са свързани помежду си, можете да дезактивирате функцията само на един уред 
(виж раздел „Настройки“ в „Меню Expert“).

Сензор за присъствие
Задейства отоплението в помещението единствено, когато има присъствие на човек. Уредът при-
лага записаната температура на комфорт. Движение не се улавя под нивото на сензора.

• Активиране/ Дезактивиране на функцията
Функцията винаги е активирана в режим AUTO

Например: Уредът е настроен на 19°С в режим Комфорт 
 В 9:00 отчита Вашето отсъствие;
 В 9:30  температурата намалява до 18°С;
 В 10:00 температурата намалява до 17°С;

Оптимиална зона
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Меню Expert
Преди да започнете, натиснете някой бутон, за да включите таблото за управление. 

Information

 
Settings
(Настройки)

General 
(Общи 
настройки)

Clock 
(Часовник)

Автоматично превключване между лятно/зимно астрономическо време; 
Дезактивиране на автоматичното превключване между лятно/зимно ас-
трономическо време; Тази функция е фабрично активирана.
Дата и час.

Language (Език) Избор на език: Френски, Английски, Испански, Датски, Португалски, Немски
Reset 
(Възстановя ване 
на фабричните 
настройки)

За възстановяване на фабричните настройки (автоматичен режим на 
19С намаляване на температурата с 3С, сензори за присъствие и от-
ворен прозорец  активирани).Свързването на уреди, свързването към 
приложение или към външно управление ще бъде изтрито.

Setup 
Functions 
(Настройки)

Calibration Т° 
(Калибриране на 
температурата)

Калибрира уреда, за да настрои температурата спрямо температурата 
в помещението в случай , че забележите разлика след няколко часа ра-
бота. Стъпката на калибриране е между 3°С и +3°С. Напр., ако темп. в 
помещението е = 18°С, а зададената темп. = 20°С, изберете 2°С.

Window Detection 
(Сензор 
за отворен про-
зорец)

Ако няколко уреда са свързани помежду си, дава възможност функцията 
да бъде дезактивирана само на този уред. Може да бъде необходимо в 
зависимост от конфигурацията на системата. Дезактивирането на функ-
цията на този уред не я дезактивира на останалите. Уредът следва функ-
цията за отворен прозорец на останалите свързани уреди.

Peack control 
(Контрол дневна/
нощна тарифа)

Намалява темп.  с от 1С до 2С през периоди с повисока тарифа. Тези 
периоди се определят чрез лично съобщение, което се изпраща в зави-
симост от използваната система за управление. Тази функция изисква 
употребата на приложението Cozytouch.

Сила на LED Контролира силата на светене на светлинния индикатор.
Restrictions
Ограничения

Max temperature 
(Максимална 
температура)

Записва максималната зададена температура, която не може да бъде 
надвишавана. Фабричната настройка е за 28С и може да бъде проме-
нена (от 19С до 28С).

Access control
(Контрол 
на достъпа)

Частично или напълно ограничава достъпа до настройките.

PIN code
(Персонален 
идентификацио-
нен код

Дава възможност за въвеждане на личен код за достъп в меню Expert. 
След първоначалното въвеждане, достъпът до меню Expert става коди-
ран. За да го дезактивирате, влезте в меню Expert, въведете Вашия PIN 
код, и се върнете в Settings > Restrictions > PIN code

Connectivity 
(Свързване)

Sending secutity 
key
Изпращане на 
код за сигурност

Кодът за сигурност ще защити системата iO от нарушения от съседни 
уреди. Размяната на кодове за сигурност Ви дава възможност да свър-
жете модул за управление iO към Вашата система. Можете да изпратите 
код за сигурност към модула за управление iO. Тази опция се препоръч-
ва в случаите, когато уредите не са свързани.

Receiving secutity 
key 
Получаване на 
код за сигурност

Дава възможност за получаване на код за сигурност от модул за упра-
вление iO. Възможно е да възникне проблем във връзката между уреди, 
ако кодът за сигурност не бъде изпратен към другите свързани уреди.

Потвърждение 
на свързването 
Authorize the 
association

След изпращане на кода за сигурност, това действие е необходимо, за 
да позволи свързването към модула за управление iO.

Изтриване на 
връзките 
Reset Connectivity

Изтрива всички връзки (свързани уреди, връзки към приложението, връз-
ка към централизиран модул за управление).

Натискайте 
едновременно

+
 

в продължение 
на 5 s
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Test
(Тест)

Main Heat. 
Elem. 
(Нагревател)

Включва уреда за 5 минути, за да провери работата му.

Presence 
Sensor  
(Сензор за 
присъствие)

Активира сензора, за да провери правилната му работа

Радио 
(Radio)

Test signal 
emission 
(Тест на изходя-
щия сигнал)

Проверява правилната комуникация между 2 уреда, като изпраща сиг-
нал към един уред и получава сигнал при друг.
Ако сигналът е слаб, съществува риск от загуба на комуникация. Прове-
рете системата (разстояние и/или препятствия).

Test signal 
reception 
(Тест на входя-
щия сигнал)

    

• Дисплеят на таблото за управление не се включва – Уверете се, че бутонът в задната част 
или отстрани на уреда е в позиция I.; Уверете се, че уредът е свързан към електрическата 
мрежа.

• Светлинният индикатор около бутона „On/ Standby“ не светва – Проверете настройките 
за сила на светлинния индикатор (виж раздел „Експертно меню“).

• Уредът не отоплява – Ако уредът работи в режим „Програмиране“, уверете се, че е зададена 
програма Комфорт; Уверете се, че токовите прекъсвачи не са прекъснали захранването към 
уреда; Ако температурата в помещението е повисока от зададената температура е нормално 
уредът да не отоплява.

• Уредът отоплява през цялото време – Уверете се, че уредът не е монтиран в близост до 
течение, или че зададената температура не е била увеличена.

• Уредът не отоплява достатъчно – Увеличете зададената температура на комфорт; Ако тем-
пературата на комфорт е настроена на максимум, проверете: дали в помещението няма друг 
уред, който работи в различен режим; дали уредът отоплява само помещението (затворени 
врати); електрозахранването на уреда; дали мощността на уреда отговаря на размерите на 
помещението (препоръчваме средно по 100 w/m2 при височина на тавана 2.5 m или 40 W/m3).

• Повърхноста на уреда е прекалено гореща – Уверете се, че мощността на уреда е съо-
бразена с площта на отопляваното помещение (препоръчваме 100 W/m2) и че уредът не е 
поставен на течение, което би се отразило на настройките му.

• Уредът не следва вътрешно зададената програма – Проверете датата и часа; Уверете се, 
че уредът е в режим Програмиране и е избрано вътрешно програмиране.

• Уредът не следва външно зададената програма – Уверете се, че програмиращият модул 
се използва правилно  (виж инструкциите за работа с модула за управление). Уверете се, че 
уредът е в режим Програмиране и е избрано външно програмиране.

• Свързан уред не комуникира с другите уреди – Уверете се, че уредът е правилно свързан 
(виж раздел „Свързване“). Изтрийте всички връзки и ги създайте отново; Максималният брой 
уреди, които могат да бъдат свързани заедно е 10; Максималният обхват е 100 m на отворено 
пространство / 20 m2 бетонова плоча.

• Нямате достъп до меню Expert – Запазили сте PIN код. Трябва да въведете Вашия PIN код, 
за да получите достъп до меню Expert (виж раздел „Меню Expert“). В случай, че сте забравили 
Вашия PIN, въведете код 081.

• На стената около уреда се появяват петна от замърсяване – Петната от замърсяване се 
дължат на лошото качество на въздуха в стаята. В такъв случай Ви съветваме да проверите, 
дали помещението се проветрява правилно, дали въздухът е чист и дали има пушек в поме-
щението. Уредът не подлежи на гаранционна подмяна заради петна от замърсяване.

Възможни проблеми и решения


