
 

 

 

 
 

Еко керамичен панелен конвектор 
Модел R-057 

 

 

 Инструкция за употреба 
Спестете повече от 50% от разходите си за отопление на стаите 
Прочетете и следвайте всички инструкции. Поставете инструкциите на безопасно място за 
бъдещи справки. Не допускайте никой, който не е прочел тези инструкции, да монтира, 
осветява, настройва или управлява уреда. 



 

 

Важни предохранителни мерки 
Когато използвате електрически уреди, трябва винаги да спазвате основните предпазни мерки, 

за да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване на хора, включително следното 

Прочете инструкциите преди да използвате уреда. 

Не използвайте уреда близо до бани, душ или плувен басейн. 

Внимание: Уредът не е снабден с устройство, което да следи стайната температура. 

Не използвайте уреда в малки помещения обитавани от хора, които са трудно подвижни само 

ако под наблюдение по време на работа на уреда. 

Деца под 3 год. трябва да стоят далеч от уреда. 

Деца от 3 до 8 год. могат да включват или изключват уреда ако е правилно монтизиран или 

позоциониран след като бъдат инструктирани за безопастното ползване на уреда и са под 

наблюдение. Деца от 3 до 8 год. не трябва да включват уреда в контакта, да го настройват или 

почистват. 

Уредът може да се използва от деца над 8 год и лица с намалени физически, сензорни или 

умствени способности, или такива, които нямат опит или познания, освен ако не бъдат 

наблюдавани или инструктирани относно употребата от отговорно за тяхната безопасност лице. 

Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се прави от 

деца. 

Ако е повреден захранващият кабел, трябва да бъде подменен от производителя и някои не 

негов сервизен агент или квалифицирант персонал за да се избегнат опасности. 

Внимание: Някои от частите на уреда могат да много нагорещени и да причинят изгаряне.Трябва 

да се обърне сериозно внимание на децата и уязмите хора. 

Не покривайте уреда, за да избегнете прегряване. 

Конвекторът не трябва да се използва ако панелите са повредени. 

Уредът е горещ, когато се използва. За да избегнете изгаряне, не докосвайте горещите 

повърхности. Дръжте запалими материали, като мебели, възглавници, постелки, хартии, дрехи и 

завеси уреда на най-малко 0,9 м от всички страни на уреда. 

Необходима е изключителна предпазливост, когато този уред се използва от деца или инвалиди 

или в близост до тях, и когато е оставен на работа и без надзор.  

Винаги изключвайте нагревателя, когато не го използвате. 

Не използвайте уреда ако е с повреден кабел или щепсел или след неизправност, ако е изпускан 

или е повреден по някакъв начин. Върнете го в оторизиран сервиз за проверка, за регулиране 

или ремонт. 

Само за домашна употреба, само за монтаж на стена. Не използвайте на открито.  

Този нагревател не е предназначен за използване в бани, перални и други подобни места на 

закрито. Никога не поставяйте нагревател, където може да попадне във вана или друг съд за 



 

 

вода. 

Не покривайте кабела с килими, пътеки или подобни. Не използвайте уреда, след като не работи 

добре. Не използвайте уреда с алармата. Изключете захранването и преди да го използвате 

отново, да бъде проверен от електротехник. 

За да предотвратите възможен пожар, не блокирайте пространството между уреда и стената, 

както и циркулацията на въздух по какъвто и да е начин. 

Уредът има горещи и искрящи части вътре. Не го използвайте в местата, където се използват 

или съхраняват бензин, боя или запалими течности. 

Използвайте уреда само, както е описано в това ръководство. Всяка друга употреба, която не се 

препоръчва от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване на хора. 

Избягвайте използването на удължителен кабел, тъй като удължителният кабел може да прегрее 

и да предизвика опасност от пожар. 

За да предотвратите претоварване на ел. верига, не включвайте заедно с други уреди. Не 

поставяйте уреда под контакта. 

Нормално е щепселът да е топъл; обаче, свободното прилягане между контакта и щепсела може 

да доведе до прегряване и изкривяване на щепсела. Свържете се с квалифициран 

електротехник, за да смените износения контакт. 

Температурата на въздуха, която излиза от уреда може да варира и да е достатъчно горещ за да 

причии изгаряне. Използването на този уред не се препоръчва за лица с намалена 

чувствителност към топлина или неспособност за реагиране, за да се избегнат изгаряния. 

Не покривайте нагревателя при никакви обстоятелства. 

 
Разопаковане на уреда и монтаж на стена 
Отворете опаковката си и намерете конвектора заедно с комплекта аксесоари за стена 
1.Маркирайте позициите на четирите дупки, които трябва да бъдат пробити на стената. 
(По-добре инсталирайте уреда на височина от 20 см до 100 см от пода, за да получите най-добра 
производителност.) 
2. Пробийте дупките със боргията от комплекта аксесоари. 
3 Поставете пластмасовите релси в дупките. 
4 Монтирайте нагревателя на панела върху фитингите с четири релса, отговарящи на четирите 
дупки в нагревателя. 
5 Завийте четирите закрепващи болта в пластмасовите релси. 
6 Поставете капачките върху закрепващите болтове. Препоръчително е да използвате малко 
обикновено лепило, за да залепите стабилно капачките на болтовете. 
7 За да махнете устройството от стената, просто отваряйте капачките на болтовете и отвийте 
болтовете с винт и след това свалете нагревателя. 
8 Уверете се, че разстоянието между дъното на нагревателя и пода е не по-малко от 20 см, 
когато е инсталиран нагревателят 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Съдържание на опаковката на уреда 
-конвектор 
-комплект аксесоари 
1xсвредло(8mm) 
4xпластмасови релси 
4xболта 
4xкапачки на болтовете 
1xИнстркция за употреба 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Начин на работа 
За да започнете да използвате нагревателя, моля, следвайте тези инструкции:  
1. Проверете нагревателя, за да сте сигурни, че не е повреден.  
2. Настройка на дата и час 
Завъртете превключвателя на позиция ON отстрани на печката за да започне работа, натиснете 

 , включете уреда, натиснете “SET”  за 3 сек за настройка на времето, часа светва на 

дисплея, натиснете “△” или “▽” за да изберете час от 01 до 23, натиснете “SET”, след това 
светват минутите, натиснете  “△” или “▽”за да изберете от 00 до 59. Натиснете “SET”, светва 
кода за ден от седмицата, натиснете “△” или “▽”  за да избере ден MO-SU, натиснете “ SET” за 
да запазите настройки или след 5 сек. ще се запазят автоматично. 
 
3.Копче за захранването 

Натиснете  и включвате уреда, на LCD дисплея ще се покажат стойностите на: стайната 

температура, програма, седмично състояние, на уреда при нормален режим на работа, 

натиснете  за да изключите уреда, LCD угасва. 

  
4.Бутонът „M“ 
Натиснете бутона “M” за да изберете нормален режим или седмична настройка на режима, при 
нормален режим няма настройка за стартиране и спиране на таймера 
 
5.Бутон за температурата  

Натиснете бутона  , и бутона “M”, при нормален режим, след това натиснете “SET”, на LCD 

дисплея се показва стайната температура, натиснете “△” или “▽” за да натроите желаната 
температура, натиснете отново за да запазите настройката или след 5 сек ще бъде запазена 
автоматично. (избраната от Вас температура трябва да е по-висока от тази на стайната) 
 
6. Таймер 

Натистене бутона  , и бутона “M”, изберете седмичния режим，на LCD дисплея излиза ден от 

седмицата (MO-SU) в горната част, а в лявата част на дисплея се показва , натиснете бутона 

“SET”, на дисплея излиза темературата, натиснете ”△” или “▽”  за да настроите желаната 
температура, натиснете “SET”, на дисплея ще се появи “ON” за да се стартира настройката на 
таймера,  първо се настройва часа, натиснете “△” или “▽” за да изберете часа, следва 
настройката на минутите. Натиснете “SET”, на дисплея ще се покаже  “OFF”  за да прекратите 
настройката на таймера, светва часа,  настройте часа на спиране на таймера, натиснете  “△” 
или  “▽”  изберете час за спиране, следва настройката и на минутите. Крайното време трябва 
да е след началното зададено време, ако крайното време е преди началното функцията няма да 
е активна за този ден. 
 

  
 



 

 

7. Спиране на фунцията таймер 
Натиснете “M”  за да изберете режим между седмичен таймер и стандартен режим.   
 
8. Функция отворен прозорец 
Процесът на отопление в стаята, при отворяне врати и прозорците на стаята или 
вентилационната система на помещенията, уреда има функция да спре да отоплява, когато 
температурата в помещението спадне повече от 3 ℃, за да се пести енергия, отоплителна 
мощност; Ако трябва да продължите отоплението, трябва да затворите вратите и прозорците и 
да включите захранването на устройството, за да може устройството да влезе в работно 
състояние и да продължи да се загрява. 
 
9.Спиране на функцията отворен прозорец 
Адаптивната функция е заложена във фабричните настройки на продукта, в процеса на 
използване, като например необходимостта от отмяна на адаптивната функция, трябва дълго да 
натиснат "▽" за 5 секунди", да чуете "di" сигнал, спрете да натискате  "▽"  и адаптивната 
функция ще бъде отменена; Ако потребителят трябва да възстанови функцията ", ще трябва да 
натисне "△"" за 5 секунди. След като чуете "tick", спрете да натискате "△", тогава адаптивната 
функция ще се върне към нормалното. 
 
10. Ако уреда не работи дълго време, моля, изключете нагревателя от захранването. 
 
Описание на контролния панел 

 
А: Вкл./Изкл.                               D: Температурен сензор 
В: Контролен панел                         E: Цифров дисплей                    
С: Корпус на конвектора 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Електрическа схема на уреда 
 

 
 
Отстраняване на неизправности 
Ако уреда спре да работи следвайте тези инструкции:  
 Уверете се, че вашият прекъсвач или предпазител работи правилно. 
 Уверете се, че уредът е включен и че електрическата мрежа работи правилно. 
 Ако ключът ON / OFF не свети в положение ON, изпратете го директно до сервизен център 

за поправка. 
 

Забележка:  
Ако имате проблем с вашия конвектор, моля, вижте указанията за гаранция за инструкциите. 
Моля не се опитвайте да раглабяте и ремонтирате уреда сами. По този начин нарушавате 
гаранция и има опасност от наранявания. Ако проблема продължава се обърнете към сервиз.  
 
Почистване и съхранение 
Преди да почистите уреда, го изключете и го оставете да се охлади. Изключете електрическото 
захранване от уреда. Отвън може да се почисти, като се избърше с мека влажна кърпа и след 
това се изсуши. Не използвайте абразивни почистващи прахове или лак за мебели, тъй като това 
може да увреди повърхността. За да освободите нагревателя от стената, за почистване или 
боядисване, просто отворете капачката на винта и извадете болтовете, за да извадите от 
стената. 
За краткосрочно съхранение просто изключете нагревателя и го оставете; за дългосрочно 
съхранение, можете да го демонтирате от стената и да го покриете. 

 



 

 

 
 
Спесификации 
Модел.: R-057 
Напрежение: 220-240V, 50/60Hz 
Мощност: 425 W,  
Толеранс на всички спесификации: В диапазона +5%, -10%.  
Площ на помещението: 12m2 (425W)  
 
 

 

 
 
 
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-057 

Показател Символ С-ст Ед Показател Ед 

Топлинна мощност Тип на топлинния вход за елекрическо 

съхранение на локални отоплителни тела 

(изберете един) 

Номинална топлинна 
мощност 

Pnom 0.425 kW 
 Ръчно управление на топлинното 

зареждане с вграден термостат      Не 

Минимална 

топлинна мощност 

(индикативна) 

 

Pmin 0 

 

kW 

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

Не 

Максимална 

непрекъсната 

 

Pmax,c 

 

0.425 

 

kW 

Електронно управление на 

топлиното зареждане с обратна 

връзка за стайна и / или външба 

 

Не 



 

 

топлинна мощност темепература 

Спомагателно 
потребление на 
ел.енергия 

   Вентилаторът подпомага 

топлинната мощност 
Не 

При номинална 
топлинна мощност 

elmax 0 kW 
Тип топлинене изход/регулиране на 
стайната температура (изберете един) 

При минимална 
топлинна мощност elmin 0 kW 

Едностепенна топлинна мощност, 

без регулизране на стайната 

температура 

Не 

В режим на 
готовност 

elSB 0 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 

Не 

    С електронен контрол на 

температурата плюс седмичен 

таймер 

Да 

    Други опции за управление (възможни са 
множество селекции) 

    Контрол на стайната температура с 
откриване на присъствие Не 

    Управление на стайната 

температура при отворен прозорец 
Да 

    С възможност за дистанционно 
управление 

Не 

    С адаптичвен стартов контрол Да 

    С ограничаване на работното 
време 

Да 

    Със сензор за черна крушка Не 



 

 

За контакт Произведено в Китай 
Вносител: Василиас Интернешънъл ЕООД 

 


