
1

ИНСТРУКЦИЯ 
ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР
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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 изхвърляни 
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 
неговото 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.

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.
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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 
огънете.


Докато палчето е по вдигнато, 
натиснете стой  ката надолу,  за 
да освободите горните скоби S2. 
Препоръчваме 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 
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 на стената
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Свързване на уреда към електрическата мрежа

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

• Уредът се свързва към електрическата мрежа посредством два захранващи кабела 
(кафяв=фаза, син=нула) или лустър-клема. Във влажни помещения 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, 

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

• Ако се използва управляващ кабел, защитен с 30 mА предпазител (напр. в бани), то и 
захранването 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 
устройство. 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



6

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 (намиращо 
се в горния ляв ъгъл на стойката зад уреда) към стена.
Повдигнете уреда, като държите палчето с отвертката. Наклонете уреда напред и го откачете от 
скобите S1.
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Управление

Детектор на присъствие
Индикатор 
за отворен прозорец
Индикатор за консумацията

Индикатор за заключени бутони
Индикатор за работа 
на нагревателя
Информация за програмите

Активиране 
на детектор на присъствие

Установяване  
на режим на програмиране

Установяване на дата и час

Сервизно меню

Работа на уреда

Панел за управление
Уредът е снабден с дигитален панел за управление. Той се използва за установяване на всички 
параметри на работа.

А – Изключване на уреда
B – Включване / преминаване в режим на програмиране
C – Индикация на текущия режим на работа
D – Индикатор за консумацията
Е – Избор на режима на работа
F, G – Бутони за избор на настройки

Индикации на дисплея

Режими на работа
Режим на работа Кога се използва този режим?

Комфортен режим Когато сте си вкъщи

Икономичен режим Когато отсъствате между 2 и 48 часа или когато спите

Защита срещу замръзване Когато отсъствате за повече от 48 часа. Температурата 
е фиксирана на 7ºC и не може да бъде променяна

Локално програмиране Когато искате уредът да работи съгласно някоя от 
петте възможни програми. Изборът на програма 
става, след като двукратно се натисне бутонът MENU

Централно програмиране Когато уредът се управлява централизирано.
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Употреба
Включване на уредa

За да включите уреда, на тис нете бутона .

На дисплея се изобразява „комфортната“ температура. При 
първоначално включване уредът започва да работи в режим 
“Комфорт”, 19ºC.

Активиране на дисплея

Ако дисплеят не свети, натиснете някой от бутоните , ,  или 

Поставяне на уреда в режим „Готовност“

За поставите уред в режим “Готовност”, на тис нете бутона 
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Установяване на ден от седмицата и час

За да започнете процеса на настройка, натиснете неколкократно 
бутона , докато на екрана се появи символът 

За да промените настройките 
за час, натиснете  или 

След като 5 s не е извършвана 
промяна, часът е установен и 
започват да мигат числата за 
минути.

След като сте установили 
текущия час, можете да 
натиснете , след което  
да промените настройките за 
минути, като натискате  
или След като 5 s не е извършвана 

промяна, минутите са установени

След като сте установили 
текущите час и минути, 
можете да натиснете  
и да установите деня от 
седмицата.

За да промените настройките 
за ден от седмицата, 
натискайте  или 

След като 5 s не е извършвана 
промяна, денят е установен 
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Отопляване на помещението:
как да използваме режим „Комфорт“?

Описание

Този режим Ви позволява да поддържате желаната от Вас температура в помещението. 
Индикаторът за консумацията на електроенергия Ви помага да оптимизирате настройките. 
Препоръчителната комфортна температура е 19ºC и може да бъде установена в диапазона 
12.5ºC-28ºC.

Как да активираме този режим?

Ако дисплеят не свети, натиснете произволен бутон, за да го активирате.

За да активирате режим „Комфорт“, натиснете бутона  
няколко пъти, докато на дисплея стрелката се премести на 
иконата за този режим ( )

Как да променим температурата в помещението?

За да започнете промяна 
на текущо избраната 
температура, на тис нете 

 или . Числата на 
дисплея започват да мигат. 
Натиснете отново някой от 
бутоните  или , за 
да промените настройката.

След като 5 s не е извършва-
на промяна, температурата е 
установена. Aко температура-
та в по ме щението е по-ниска 
от за дадената, на екрана се 
появява иконата за отопление 

.
Изчакайте поне 6 часа за да се стабилизира стахната температура.

Ако отново искате да 
промeните текущо избраната 
температура, на тис нете 

 или . Числата на 
дисплея започват да мигат. 
Натиснете отново някой от 
бутоните  или , за 
да промените настройката.

С повишаване на избраната 
температура, индикаторът за 
електрокинсумация се при-
движва надолу.
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Намаляване на температурата в помещението:
как да използваме икономичен (Eco) режим ?

Описание

Препоръчваме да използвате този режим, когато отсъствате между 2 и 24 часа, или през нощта, 
особено в спални. Максималната икономична температура е 19ºC

Как да активираме този режим?

За да активирате икономичен режим, натиснете няколко пъти 
, докато на дисплея стрелката се премести на иконата за 

този режим ( )
Подразбиращата се 

икономична температура е 
15.5ºC.

За да започнете промяна 
на текущо избраната 
температура, на тис нете 

 или . Числата на 
дисплея започват да мигат. 
Натиснете отново някой от 
бутоните  или , за 
да промените настройката.

Избраната Eco-температура 
се изобразява на екрана и 
след 5 s се установява

“Комфорт” “Еко”

При преминаване от комфортен в икономичен режим 
температурата се намалява с 3.5°C

Ако комфортната температура бъде намалена така, че да 
падне под икономичната температура, то икономичната 
автоматично се установява с 0.5ºC по-ниска от комфортната.

Ако впоследствие комфортната температура бъде увеличена, 
то икономичната не се променя.



12

Поддържаната стайна температура при режима против замръзване е предварително установена 
на 7°C и тази настройка не може да бъде променяна.

Как да активираме режим против замръзване?

Ако дисплеят не свети, натиснете произволен бутон, за да го активирате.

За да активирате режим против замръзване, натис кайте 
няколко пъти , докато на дисплея стрелката се премести 
на иконата за този режим 

При отсъствие за повече от 24 часа:
как да използваме режима против замръзване?

Програмиране на периодите на отопление:
как да използваме режим „Локално програмиране“?

Можете да програмирате смяната между режимите „Комфорт“ и „Икономичен“, използвайки 
една от петте предварително настроени програми. Преди да направите това, трябва да бъдат 
установени коректно ден и час (стр. 9) .

Разполагате с 5 предварително зададени програми: Pr1, Pr2, Pr3, Pr4 и Pr5, които не могат да 
бъдат променяни.

Pr1 е предвидена за дни, в които непрекъснато има хора в 
помещението, например в почивните дни – икономичен режим 
от 23 до 5 ч.  и комфортен режим в останалото време. 

Pr2 се използва, когато отсъствате през деня – икономичен 
режим между 23 и 0 часа и между 9 и 17 часа, комфортен 
режим в останалото време

Pr2 се използва, когато отсъствате през деня, но се прибирате 
по обяд – икономичен режим между 23 и 0 часа, между 9 и 12 
часа и между 14 и 17 часа, комфортен режим в останалото 
време

Pr4 – непрекъсната работа в комфортен режим

Pr5 – непрекъсната работа в икономичен режим
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Как да изберем програма за деня?

Преди  да програмирате устройството, трябва да установите реалните ден и час или да се 
убедите, че тези настройки са верни.

За да изберете програма за деня, натис кайте няколко пъти 
, докато на дисплея стрелката се премести на 

За ден 01 (понеделник) 
подразбиращата се програма 
е Pr2

Ако искате да запазите текущо 
избраната за поне делник про-
грама, натис не те 

На екрана се изобразява 02 
(вторник) с подразбиращата 
се програма Pr2.

Ако искате да изберете  
друга програма за поне-
делник, на тис кайте  или 

, докато на дисплея се 
изпише желаната от  Вас нова 
програма.

Избрали сте програма Pr1 
за понеделник и след 5 s 
бездействие, тя ще бъде 
установена.

как да използваме режим „Централно програмиране“?

За да активирате режим “Централно програмиране”, натиснете няколко пъти , докато на екрана 
не се появи . Ако не постъпва команда по управляващия кабел, уредът работи в комфортен 
режим. Превключването от комфортен в икономичен режим отнема около 12 s. Режимите “Против 
замръзване” и енергоспестяващите функции имат приоритет пред отоплителните режими. 
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Тези функции позволяват на Вашия уред да се адаптира към начина Ви на живот, без да 
е необходима намеса от Ваша страна. За да ги използвате, Ви препоръчваме да установите 
предварително комфортен режим или режим на програмиране. Тези функции са допълнение на 
функциите за програмиране.
Функцията позволява автоматично да се понижи температурата в помещението, в момента, в 
който го напуснете.

Как да използваме енергоспестяващите функции?

Засичането на присъствие се осъществява в зона, започваща на височина 45 cm от пода на 
помещението (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 поддържана температура на 18°C
 В 10:00 ч. уредът намалява поддържаната температура на 17°C

1. За достъп до функцията, натиснете , а след това , докато на екрана се появи 
2. За да деактивирате функцията, натискайте  и , докато на екрана се появи OFF.
3. За да активирате функцията, натискайте  и , докато на екрана се появи ON.
4. Изчакайте 5 s, докато на екрана се появи 

Функция “Детектор на присъствие”
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Тази функция Ви позволява докато проветрявате помещението временно да преустановите 
отоплението му с уреда, като това Ви помага да пестите енергия.
Не препоръчваме употребата на функция „Проветряване“  в коридори и стаи, намиращи се в 
близост до входната врата на жилището или до тази, водеща към гаража.
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.

Оптимална зона

1. За достъп до функцията, натиснете , а след това , докато на екрана се появи 
2. За да деактивирате функцията, натискайте  и , докато на екрана се появи OFF.
3. За да активирате функцията, натискайте  и , докато на екрана се появи ON.
4. Изчакайте 5 s, докато на екрана се появи 

Функция “Проветряване”

Електричеството, консумирано от всеки електрически конвектор зависи, освен всичко друго, от 
желаната температура в помещението. Препоръчваната температура е 19°С в комфортен режим 
и 15.5°С – в икономичен.

Индикаторът за консумацията Ви позволява да се придържате към тези препоръчителни 
температури.

В тази връзка, в зависимост от желаната температура:

• ако черната стрелка на екрана се намира преди втория оранжев или преди 
червения маркер, можете да спестите енергия като значително намалите целевата 
температура.

• ако черната стрелка на екрана се намира преди първия оранжев маркер, можете да 
спестите енергия като леко намалите целевата температура.

• ако черната стрелка е пред зеления маркер, вече сте достигнали целевата 
температура и реализирате икономии на енергия.

Индикатор на консумацията
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За да защитите таблото за управление от неправилна употреба Ви препоръчваме да го заключите.

Как да заключим бутоните за управление?

За да заключите бутоните 
за управление, натиснете 
едновременно  и  
и ги задръжте натиснати за 
няколко секунди.

На дисплея се изобразява 
икона с катинар и настройките 
не могат повече да бъдат 
променяни

Как да отключим бутоните за управление?

За да отключите бутоните за управление, натиснете едновременно  и  и ги задръжте 
натиснати за няколко секунди. Иконата с катинарчето изчезва от дисплея.

Заключване на бутоните за управление

Установяване на максимална температура

–––– СЕРВИЗЕН РЕЖИМ ––––

Вашият уред има възможността да установява максимална температура, която не може да бъде 
превишавана в комфортен режим. Температурният обхват е между 19°C и 28°C.

Натиснете едновременно  
и  и ги задръжте натис-
нати за няколко секунди. На 
екрана се изобразява t° MAX 
28°C.

Установете желаната от Вас 
максимална температура, 
като натискате  и  
Ако в продължение на 5 s 
не предприемете никакво 
действие, текущата настройка  
автоматично се запаметява.

За да деактивирате тази 
функция натиснете едновре-
менно  и  и ги за-
дръжте натиснати за няколко 
секунди. 

Дисплеят изобразява текущия 
режим на работа.
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Калибриране на уреда
След няколко часа работа е възможно да установите, че реалната температура е различна от 
показваната на дисплея на Вашия уред. В този случай е възможно да калибрирате конвектора с 
±2°C.

Натиснете едновременно  
и  и ги задръжте натис-
нати за няколко секунди. На-
тиснете , докато на дис-
плея се изобрази t° OFFSET.

Калибрирайте, като натискате 
 и .

Ако в продължение на 5 s 
не предприемете никакво 
действие, текущата настройка  
автоматично се запаметява.

За да деактивирате тази 
функция натиснете едновре-
менно  и  и ги за-
дръжте натиснати за няколко 
секунди. 

Дисплеят изобразява текущия 
режим на работа.

Заключване на настройките
Възможно е да заключите настройките на конвектора и по този начин да предотвратите всякакви 
промени в режимите на работа. Включване, изключване и другите основни функции остават 
достъпни.

Натиснете едновременно  
и  и ги задръжте натис-
нати за няколко секунди. На-
тиснете , докато на дис-
плея се изобрази „br no”.

Изберете “yes”, като натискате 
 и . Изчакайте 5 s. За 

да излезете от тази функция, 
натиснете едновременно  
и  .

За да деактивирате тази 
функция натиснете едновре-
менно  и  и ги за-
дръжте натиснати за няколко 
секунди.  Натиснете , до-
като на дисплея се изобрази 
„br yes”.

Изберете “no”, като натискате 
 и . Изчакайте 5 s. За 

да излезете от тази функция, 
натиснете едновременно  
и  .
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Установяване на код за достъп
Възможно е да установите персонален код за достъп до сервизните функции (“Установяване на 
максималната температура”, “Калибриране” и “Заключване”) .

Натиснете едновременно  
и  и ги задръжте натис-
нати за няколко секунди. На-
тиснете , докато на дис-
плея се изобрази „cp no”.

Установете Вашия код, като 
натискате  или . 
Изчакайте 5 s. За да излезете 
от тази функция, натиснете 
едновременно  и .
Достъпът до сервизните 
функции вече е кодиран.

Запишете тук Вашия код: 

За достъп до сервизните 
функции натиснете едновре-
менно  и  и ги за-
дръжте натиснати за няколко 
секунди.

Натискайте  и , за да 
въведете кода си.
Изчакайте 5 s, след което вече 
имате достъп до сервизните 
функции.

За да деактивирате кода си, 
върнете се към допълнител-
ните настройки и натиснете 
едновременно  и  
за няколко секунди.  Въве-
дете кода си. Изчакайте 5 s. 
Натиснете , докато на 
дисплея се изобрази „cp” и 
Вашият код.

Изберете “no”, като задържите 
натиснат  или  
(между 000 и 999). Изчакайте 
5 s. За да излезете от тази 
функция, натиснете едновре-
менно  и . Достъпът 
до сервизните функции вече 
не е кодиран

Възстановяване на фабричните настройки
Възможно е да възстановите фабричните настройки на Вашия уред.

Натиснете едновременно  
и  и ги задръжте натис-
нати за няколко секунди. На-
тиснете , докато на дис-
плея се изобрази „ru no”.

Изберете “yes”, като натискате 
 или . 

Изчакайте 5 s. 

Всички настройки се изобра-
зяват на дисплея.

За да излезете от тази фубк-
ция, натиснете едновременно 

 и  и ги задръжте на-
тиснати за няколко секунди, 
или изчакайте 1 min.

Уредът започва да работи в комфортен режим при 19°C. Икономичен режим ще бъде при 15.5°C. 
Енергоспестяващите функции и програмираните режими са деактивирани.


