
50 cm мин.

1 m мин.

30 cm мин

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

Някои препоръки:
Прочетете инструкциите преди да инсталирате уреда.
Изключете захранването на уреда преди инсталация и проверете токовото напрежение.
Запазете инструкциите дори след инсталиране на уреда.
Класификация на уреда: (показани на информационния етикет)
Категория С      В съответствие с европейските стандарти за тази
категория
IP24                    Защитен срещу водно действие
Клас II     Двойна изолация

Инсталация на уреда

1) Местоположение на уреда
- Този уред е предназначен за
инсталация в жилищни
помещения. В други случаи, моля
свържете се с Вашия дистрибутор.
- Инсталацията трябва да бъде
извършена в съответствие с
актуално действащите стандарти в
страната на приложение.
- Разположете уреда на минимално
разстояние от възможни
препятствия

Не инсталирайте уреда:
Ä на място, което може да окаже влияние върху
управлението му (под централна вентилационна
 система и т.н.)
Ä под лустер-клема
Ä в зона 0 и 1 на банята.

Отоплителният уред трябва да бъде инсталиран , така че
пултът за управление да бъде недостъпен за човек,
намиращ се във ваната или под душа.

2)Как да инсталираме уреда?
За да закрепите уреда на стената, следвайте инструкциите за
разстоянията, показани отсреща.

2-1).Закрепване на закачалката
за кърпи (ринг).
- Монтирайте ринга преди да
закрепите уреда за стената.
- Поставете уреда в легнало
положение и завийте четирите
закрепващи винта.

2-2) Закрепване на уреда за стената.

2-3)Свързване на уреда
- Уредът трябва да бъде
захранен с 230/240V 50Hz
Уредът се свързва към
електрическата мрежа
посредством два захранващи
кабела (кафяв=фаза, син=нула)
и лустер клема. Във влажни помещения като бани и кухни, лустер-клемата трябва да бъде
монтирана на минимум 25см. от пода.
- За да се предотвратят рискове от непреднамерено рестартиране на топлинния прекъсвач,
този уред не трябва да се задейства от външен ключ, например таймер, или да бъде
свързан към електрически кръг, който регулярно се включва и изключва от доставчика на
електрическа енергия.
-Инсталацията трябва да включва двуполюсен прекъсвач с контактен отвор от поне 3мм.
- уредът не трябва да се заземява.
-Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде подменен от производителя,
сервизната база или квалифициран техник, за да бъдат избегнати рискове.
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Отбележете трите
дупки за закрепване и
поставете дюбелите

Завийте двата горни
винта, оставяйки
минимум 8мм. между
главата на винта и
стената.

При плъзнете уреда в нишите,
създадени от горните два винта.
Затегнете уреда здраво,
посредством долния винт.

Винтове фиксиращи
ринга

Нула синьо=

ФАЗА

НУЛА
Ел.
мрежа

Кабела на конвектора

Фаза кафяво=



Употреба на уреда

     1).Описание на пулта за управление

2) Затопляне на помещението
За да нагласите положението на топлинния потенциометър �, направете следното:
- завъртете напълно потенциометъра � надясно и изчакайте помещението да

достигне желаната температура.
- Завъртете потенциометъра �обратно и оставете уреда да работи самостоятелно.
-    Впоследствие може да се наложи да коригирате настройките. За да повишите

температурата, завъртете потенциометъра � докато достигната температура Ви
удовлетворява.

      -    За да спрете уреда, завъртете потенциометъра � в минимална позиция.
 3) Бързо затопляне на помещението (версия с таймер)
- завъртете потенциометъра� до желаната температура.
- нагласете таймера � на желания период за бързо затопляне на помещението (работа
при 1800W). Уредът започва да работи при 1800W в режим на ускорено предварително
затопляне за избрания период от време, след което продължава работа при 1000W, за да
поддържа температурата, зададена чрез настройките на термостата.
4) Режим  против замръзване

Този режим Ви позволява да поддържате температура в помещението, приблизително
7ºС, по време на продължително отсъствие (обикновено за повече от 24 часа).
Завъртете потенциометъра � до позиция .
5) Поставяне на филтъра
Филтърът може да бъде поставен отляво или отдясно, в зависимост от инсталацията.

Препоръки за употреба

-  Не е необходимо да поставяте потенциометъра � на максимална мощност, тъй
като помещението няма да се затопли по-бързо.
- Когато проветрявате помещението, нагласете потенциометъра� на минимална
мощност.

Предупреждение
- Не позволявайте на деца да се облягат на предната част и ринговете на уреда.
- Уредът не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с физически,

психически и сетивни недостатъци, или от хора с липса на опит или знание, с

изключение на случаите, в които хората, отговорни за тяхната безопасност ги
съблюдават адекватно или са им предоставили предварителни инструкции за
употреба.

- Не позволявайте на деца да се катерят по уреда
- Не покривайте уреда: това може да предизвика неговото прегряване.
- Не позволявайте чужди предмети или хартия да попадат в уреда.
- Всякакъв тип работа по вътрешността на уреда трябва да се извършва от

квалифициран техник.
- Ринговете трябва да се използват единствено за изсушаване на хавлиени кърпи.

   Поддръжка

Предната част на уреда може да се почиства с влажна кърпа.
Никога не използвайте абразивни вещества за почистване.
За да поддържате ефективността на уреда, трябва да
премахвате праха от решетката  и филтрите в задната част
на уреда. Филтърът може да бъде поставен отляво или
отдясно, в зависимост от инсталацията. Извадете филтъра и го
почистете с прахосмукачка.

В случай на проблем

В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА: ПОТЪРСЕТЕ СЕРВИЗНАТА БАЗА ОТБЕЛЯЗАНА
НА ГАРАНЦИОННАТА КАРТА.

Възможе
н

проблем

Проверете

Уредът
не
отоплява.

-Проверете температурата на въздуха в стаята и настройките на термостата.
-Проверете дали прекъсвачите на инсталацията са затворени или дали
ключът за управление на уреда (ако има такъв) не е прекъснал захранването
на ток.
-Уредът е съоръжен със система срещу прегряване. Предпазителят срещу
прегряване автоматично ще спре подаването на ток, за да се избегнат
проблеми.
Процедирайте по следния начин, за да включите уреда отново:
-Изключете подаването на ток към уреда.
-Премахнете причините за неправилното функциониране на уреда (предмети
и/или замърсяване, които блокират решетката за изходящ въздух или
разстоянието между уреда и стената).
-Проверете филтъра и задната част на уреда и при нужда го почистете (виж
раздел „Поддръжка”).
- Изчакайте около 15 минути и отново включете уреда.

Уредът
отоплява
непрекъс
нато

-Проверете дали уредът не е монтиран на течение или дали температурните
настройки не са променени.

Версия с таймер Обикновена версия

 Таймерu

 Топлинен индикаторv

 Топлинен потенциомерw


