
 

 

Конвектор с дистанционно управление 
Модел: R-019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унструкция за употреба 
 

 

 

 

 

 



Мерки за безопастност 
1. Извадете от опаковката и се уверете, че уредът е непокътнат. Ако имате съмнения, не го използвайте и се 

свържете с нашия Център за техническа помощ. Опаковъчните материали (пластмасови торби, 
полистирол, скоби и др.) Трябва да се съхраняват далеч от деца, тъй като те могат да бъдат опасни. 

2. Внимание:  
- Уредът трябва да се използва само от възрастни; 
- За собствена им безопасност децата и лицата с намалена умствена способност не трябва да 

използват уреда, освен ако не са под наблюдението на възрастни; 
3. Преди да свържете уреда, проверете дали указаното  на уреда съответства на мрежовото захранване. 
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или по друг начин от 

квалифицирано лице, за да се предотврати нараняване. 
5. Този уред трябва да се използва само за целта, за която е произведен, т.е. за допълнително електрическо 

отопление в стаите. Всяка друга употреба се смята за неправилна и следователно опасна. 
Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно, неподходящо или неразумно 
използване. 

6. Преди почистване или извършване на поддръжка на уреда, изключете го от електрическата мрежа, като 
извадите щепсела от контакта или изключите превключвателя. 

7. Ако уредът е повреден и / или работи неправилно, изключете го. Ако гореизброеното не се вземе под 
внимание, безопасността на уреда може да бъде нарушена. 

8. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта, когато не го използвате.  
9. Използването на електрически уреди изисква познаване на някои основни правила, като например: 

- не използвайте уреда в близост до източници на вода като вани, душове или плувни басейни 
- не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце или крака 
- Не оставяйте уреда изложен на атмосферни влияния 

10. Не използвайте уреда в близост до запалими или експлозивни течности или газове. 
Важно 
1. За да избегнете прегряване, препоръчително е да развиете цялата дължина на захранващия кабел. 
2. Проверете дали електрическата мощност на системата и електрическите контакти са достатъчни за 

максималната мощност, посочена на уреда. Ако имате съмнения, свържете се с квалифициран 
специалист. 

3. Не оставяйте уреда включен, когато не е необходим. Изключете уреда от електрическата мрежа, след 
като го изключите, когато не го използвате. 

4. Не поставяйте препядствия пред вентилационните отвори или отворите за топлинна дисперсия. 
5. Захранващият кабел не трябва да се подменя от потребителя. Ако кабелът е повреден или се нуждае от 

подмяна, свържете се сервиз. 
6. Избягвайте контакт с горещите повърхности на уреда, кагато проверявате дали кабелът не е пред 

решетката за горещ въздух. 
7. Не използвайте близо до вани, душове или басейни (минимално разстояние 1 метър). 
8. Използвайте го в изправено положение. 
9. Поддържайте предпазната решетка чиста. 
10. Не използвайте уреда непосредствено под контакт. 
За да избегнете прегряване, не покривайте нагревателя. 
 
Внимание 
1. Някои части от този продукт може да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено внимание 

трябва да се обърне на това, къде се намират децата и уязвимите хора. 
2. Уредът не трябва да се намира непосредствено под гнездото на контакта. 
3. Не използвайте този нагревател в непосредствена близост до баня, душ или басейн. 



4. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и 
са под наблюдение. 

5. Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години. 
6. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен 

агент или еквивалентно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 
7. Децата на възраст под 3 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под непрекъснат надзор. 
8. Децата на възраст между 3 и от 8 години трябва да включат / изключат уреда само ако уреда е инсталиран 

в нормално работно положение и са под наблюдение или указания относно използването на уреда в 
безопасно начин и да разберат свързаните с това опасности. 

9. Децата на възраст между 3 и 8 години няма да включат, не регулират и почистват уреда или не извършват 
поддръжка. 

 

 

 

Поставяне на крачетата на конвектора 
Преди да използвате нагревателя, краката (включени в комплекта) трябва да 
бъдат монтирани на устройството. Те трябва да бъдат свързани към основата на 
нагревателя, като се използват предвидените 8 винта, като се гарантира, че те 
са разположени правилно в долните краища на страничните профили на 
нагревателя. 
 

 

 

 

Описание на уреда 
 
1. Дисплей 
2. Крачета 
3. Вход за въздуха 
4. Сензор за температурата 
5. Превключвател 
6. Дръжка 
7.Дистанционно 
8. Контролен панел 
9. Изход на въздуха 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Описание на контролния панел 

 

 

             

13* Инфрачервен приемник за дистанционно 

 

Дистанционно управление 
 

 1. Бутон Вкл./Изкл. 

 2. Бутон на вентилатора 

 3. Увеличаване на температурата 

 4. Бутон Таймер 

 5. Бутон за настройка на степента на отопление 

 6. Бутон за избор на мерна единица за температурата 

 7. Намаляване на температурата 

 

 

 

 

1 Избрана степен на отопление 

 

   14 Бутон за избор на мерна единица за температурата 

2 Символ "Вентилатор" 15 Бутон за настройка на степента на отопление 

3 Символ "Защита от замръзване"   

4 Избрана мернма единица за температура  

5 Бутон на вентилатора  

6 Увеличаване на температурата  

7 Намаляване на температурата  

8 Бутон Таймер  

9 Зададено време за работа  

10 Температурна настройка  

11 Стайна температура  

12 Бутон Вкл./Изкл.   



Функции на конвектора 
POWER function 
Включете щепсела в подходящ контакт. След като включите захранването, компютърната платка издава звук 
"клик", екранът показва текущата стайна температура и зададената температура, а други дисплеи не се 
показват. Понастоящем други ключови операции са невалидни, с изключение на бутона ON \ Off. 
Натиснете еднократно бутона за включване / изключване, за да влезете в режим на готовност и да покажете 
текущата стайна температура и да настроите температурата едновременно; 
 
Настройка на таймера и темпарурата 
Таймер 
Първо натиснете бутоните за време и температура два пъти, температурната функция е включена, символа 
на температурата започва да мига, Натиснете бутона "+" или "-", за да настроите температурата (зададената 
температура трябва да е по-висока от текущата). Натиснете бутона на таймера, всеки път, когато натиснете 
времето ще се увеличи с 1 час, когато времето на таймера е 24:00, натиснете бутонът за таймера, след което 
функцията е изключена, когато е зададена функцията таймер, таймера се активира за 5 секунди и след като 
таймерът е приключил, уреда влиза в режим на готовност; 
 
Температура 
Натиснете бутона за промяна на температурата, за да промените режима на показване на температурата. 
Мерната единица по подразбиране е Celsius. Преобразувайте 1 степен до Фаренхайт и 2 пъти конвертиране. 
За Целзий през всеки път, когато уредът се стартира, се показва стайната температура. Температурата може 
да бъде зададена, когато уредът е в режим на готовност или отопление. Когато стайната температура 
достигне зададеното ниво, високата степен на мощност спира и ниската степен остава активна. Когато 
стайната температура е 2 градуса над зададената температура, двата режима на мощност мощности ще 
спрат да работят. Устройството ще започне да работи отново само когато температурата се понижи с 2 
градуса спрямо зададената температура. Диапазонът на регулиране на температурата е 15 ° C-37 ° C. 
 

Режим на работа 
Можете да избирате между 4 режима на работа 1000W /1300W/2300W/ANTI-FROST(режим против 
замръзване).  
 
Вентилатор 
Натиснете бутона за вентилатора, можете да включите вентилатора или да изключите вентилатора (на 
дисплея се появява икона на вентилатор, когато функцията е спряна тя изчезва); 
 
Режим против замръзване  
В режим на готовност  когато стайната температура е по-ниска от 5 ° C автоматично се включва режим ниския 
режим на отопление (1000 W). Когато стайната температура достигне 9 ° C, отоплението се изключва и уреда 
преминава в режим на готовност.Едновременното натискане на  бутоните "+", който може да блокира 
машината или да отключи функцията. 
 
Звуков сигнал 
Уредът издава звуков сигнал при всяка настройка на работа. 
 
Показване на стайната температура на дисплея: уредът ще спре, когато температурата надвиши 2 градуса 
по отношение на зададената температура. 
 



Памет 
Уредът може да поддържа последната настройка на температурата в паметта си. Тази температура ще се 
показва при всяко стартиране. 
Ако настройките за захранване са различни, нулирането при стартиране ще премине към тези, зададени по 
подразбиране. 
 
Поддръжка 
Преди да извършвате рутинно почистване, изключете устройството и изключете главното захранване. 
Използвайте само мека, влажна кърпа и не използвайте абразивни вещества. 
Забележка: Не потапяйте никаква част от уреда във водата. 
 

Спесификация 
Модел R-019 R-019 

Напрежение AC220-240V/50/60Hz AC220-240V/50/60Hz 

Мощност 2300W 2300W 

 

 

 

 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ 
подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни 
последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява 
повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. 
Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му 
изхвърляне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Модел:R-019 

Показател Символ Стойност Ед Показател Ед 

Топлинна мощност Тип на топлинния вход за елекрическо съхранение 
на локални отоплителни тела (изберете един) 

Номинална топлинна 

мощност 
Pnom 2.0-2.3 kW 

 Ръчно управление на топлинното 

зареждане с вграден термостат не 

Минимална топлинна 

мощност (индикативна) 

 
Pmin 1.0 

 
kW 

Ръчно управление на зареждането на 
топлина с обратна връзка за стайна 
темеператураи/или външна тепература не 

Максимална 

непрекъсната 

топлинна мощност 

 
Pmax,c 

 
2.0-2.3 

 
kW 

Електронно управление на топлиното 

зареждане с обратна връзка за стайна и / 

или външба темепература 

 
     не 

Спомагателно 
потребление на 
ел.енергия 

   Вентилаторът подпомага топлинната 

мощност 
   Да 

При номинална 

топлинна мощност 

elmax N/A kW 
Тип топлинене изход/регулиране на стайната 
температура (изберете един) 

При минимална 
топлинна мощност elmin N/A kW 

Едностепенна топлинна мощност, без 

регулизране на стайната температура 
не 

В режим на готовност elSB 0.00043 kW 
 Два или повече механични етапа, без 

контрол на стайната температура 
не 

    С механичен термостат контрол на 

стайната температура 
не 

    С електронен контрол на стайната 

температура 
не 

    С електронно управление на стайната 

температура плюс дневен таймер 
Да 

    С електронен контрол на температурата 

плюс седмичен таймер 
не 

    Други опции за управление (възможни са 
множество селекции) 

    Контрол на стайната температура с 
откриване на присъствие не 

    Управление на стайната температура при 

отворен прозорец 
не 

    С възможност за дистанционно 
управление 

не 

    С адаптичвен стартов контрол Да 

    С ограничаване на работното време не 

    Със сензор за черна крушка не 

За контакт Произведено в Китай 
Вносител: Василиас Интернешънъл ЕООД 

 

 

Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или за не честа употреба. 


	Унструкция за употреба

