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Панелен конвектор с цифров таймер 

Модел : R-0520WT / R-0524WT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции за употреба 

 

Моля прочетете инструкциите внимателно и запазете за 

бъдещи справки 
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Преди първа употреба 

Прочетете и следвайте всички инструкции в това ръководство, дори ако смятате, че сте 

запознати с продукта и запазете инструкциите за бъдещи справки. 

За ваше удобство запишете пълния номер на модела (намиращ се на табелката с 

идентификационния номер на продукта) и датата, на която сте получили продукта, 

заедно с разписката за покупка и приложете информацията за гаранция и сервиз. 

Запазвайте се в случай, че се изисква гаранционно обслужване. 

Забележка: Класът на този продукт (както е отбелязан на мястото за идентификация на 

продукта) се основава на специфични тестове за натоварване. Нормалната употреба 

или използването на други препоръчани устройства може да доведе до значително 

по-малък разход на енергия 

 

Важни предохранителни мерки 

При използване на електрически уред, основните предпазни мерки винаги трябва да 

бъдат спазвани, включително следните: 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ 

ПРОДУКТА. 

Внимание: За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване на хора или 

имущество:    

● Преди да използвате този уред, прочетете всички инструкции и ги запазете за бъдещи 

справки.   

● Използвайте само ако напрежението, отговаря на посочено на табелката с данни на 

уреда.    

● Не покривайте и не ограничавайте въздушния поток към входящите или 

изпускателните решетки по какъвто и да е начин, тъй като уредът може да прегрее и да 

има риск от пожар.     

● Не покривайте решетките и не блокирайте входа или изхода на въздушния поток, като 

поставите уреда срещу която и да е повърхност. Дръжте всички предмети поне на 1 

метър от предната страна, отстрани и отзад на уреда. 

.● Не поставяйте уреда в близост до източник на топлина. 

● Не работете с уреда в места, където се използват или съхраняват бензин, боя или 

други запалими течности.                

● Този уред се нагрява, когато се използва. За да избегнете изгаряния, не докосвайте 

горещата повърхност. Изключете и охладете, преди да местите уреда. 

● Не използвайте уреда за сушене на дрехи. 

● Не поставяйте и не допускайте предмети или метални прибори да попадат в отворите 

на уреда,тъй като това може да причини токов удар, пожар или повреда на уреда. 

● Не потапяйте уреда във вода и не позволявайте да попаднат течности във 

вътрешността на уреда, тъй като това може да създаде опасност от токов удар. 

● Не пипайте уреда, ако е попаднал във вода. Изключете уреда и захранваето 

незабавно. 

● Не използвайте уреди с повреден кабел, щепсел или след неправилно функциониране 

на уреда, изпускане или повреда по какъвто и да е начин. Връщане към квалифициран 
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електротехник за проверка, електрическо или механично настройване, сервиз или 

ремонт. 

● Не работете с мокри ръце. 

● Най-честата причина за прегряване е натрупването на прах или мъх в уреда. Уверете 

се, че тези отлагания се отстраняват редовно, като изключите уреда и почистете с 

прахосмукачка вентилационните отвори. 

● Не използвайте този уред при отворен прозорец, тъй като дъждът може да причини 

токов удар. 

● Не използвайте абразивни почистващи продукти на този уред. Почиствайте с влажна 

кърпа (не мокра), изплаквайте само с гореща сапунена вода. Винаги изваждайте 

щепсела от захранването преди почистване. 

● Не свързвайте уреда към мрежовото напрежение, докато не бъде напълно монтиран и 

окомплектован. 

● Този уред не е предназначен за използване на открито. 

● Не използвайте този уред в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн 

за други течности. 

● Винаги работете в изправено положение. 

● Изключете и охладете уреда преди да преместите. 

● Не навивайте кабела около уреда, тъй като е възможност от прегряване. 

● Не се препоръчва използването на удължителен кабел с този уред. 

● Не изваждайте щепсела от контакта, докато уредът не бъде изключен. 

● Не изваждайте щепсела от контакта като дърпате захранващия кабел - винаги 

хващайте щепсела. 

● Винаги изключвайте уреда, когато не го използвате 

● Внимание: Този продукт НЕ е подходящ за употреба върху дълги килими или малки 

вълнени килими. 

● Не позволявайте на кабела да влиза в контакт с нагрята повърхност по време на 

работа. 

● Не поставяйте кабела под килими или пътекии т.н. Поставете кабела далеч от местата 

за движение, така че да не се преобърне уреда. 

● Не усуквайте, не огъвайте и не обвивайте кабела около уреда, тъй като това може да 

доведе до отслабване и разделяне на изолацията. Винаги се уверявайте, че всички 

кабели са били отстранени от зоната за съхранение на кабели. 

● Не използвайте на открито или докато стоите на влажен под. 

● Не съхранявайте уреда, докато е все още горещ. 

● Този уред не е предназначен за използване от малки деца или инвалиди без надзор. 

● Малките деца трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не играят с уреда. 

● Уредът не трябва да се поставя непосредствено под контакта. 

● Не използвайте този уред с друг таймер или друго устройство, което превключва 

автоматично конвектора, тъй като съществува опасност от пожар, ако уредът е покрит 

или неправилно позициониран. 

● Всички капаци на този уред са предназначени да предотвратят директен достъп до 

отоплителните елементи и трябва да са на място, когато уредът работи. 

●Внимание: За да избегнете претоварване, не покривайте нагревателя. 
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● За да намалите риска от токов удар, не потапяйте и не излагайте продукта или кабела 

на влага или дъжд. 

● Защитната от пожар не осигурява пълна защита на малките деца и на инвалидите. 

● Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифициран 

електрически човек, за да се избегне опасност. 

● Не използвайте този уред на открито или на мокри повърхности. Избягвайте 

разливане на течността на уреда. 

Внимание: За да избегнете опасност поради непреднамерено настройване на 

термичния предпазител. Този уред не трябва да се подава през външно превключващо 

устройство, таймер или да е свързан към електрическата верига, която редовно се 

включва и изключва. 

● Използвайте този уред само, както е описано в това ръководство. Всяка друга 

употреба не се препоръчва от производителя и може да причини пожар, токов удар или 

нараняване. 

● Този уред е предназначен само за домакински нужди, а не за търговски или 

промишлени цели. 

 

Описание на уреда (Фиг.1) 

 

 

1.Въздуховод 

2.Контролен панел 

3.Превключвател 

4.Стойка с колеца 
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1.Функционален модул 

 

Схема на ел.мрежата 

 
1.Нагревател 

2.Генератор 

3.Термостат 

4.Сензор за температурата 

5. Защита против преобръщане 

6. Превключвател 

 

Фиг.2    Контролен панел 

 

Описание на контролния панел 

“1”- Индикатор за захранване             “12” – Бутон за потвърждение на програма 

“2”- Heater element power                 “13” – Избор на програма 

“3”- Индикатор за отоплението            “14” – Символ за градуси по Целзий 

“4”- Индикатор половин мощност          “15” – Индикатор за темепературата 
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“5”- Индикатор пълна мощност            “16” – Индикатор за минути 

“6”- Индикатор за отворен прозорец       “17” – Индикатор за час 

“7”- Индикатор за ръчна настройка         “18” – Индикатор за ден от седмицата 

“8” – Индикатор за авоматична функция    “19” – Бутон за смяна режима на работа 

“9” – Индикатор таймер  

“10” – Бутон за увеличаване (+)           “20” – Бутон за захранванване    

“11” – Бутон за намаляване (-)            “21” - Превключвател 

 

2.  Начин на употреба 

2.1 Стартиране 

2.1.1 Извадете внимателно конвектора от кутията. Моля, запазете кутията за 

съхранение извън сезона 

2.1.2 Уверете се, че ключът за захранване (21) е в положение OFF, преди да го 

включите. 

2.1.3 Уверете се, че уредът е монтиран съгласно ръководството за монтаж. 

2.1.4 По-добре е да не използвате същия електрически контакт с други електрически 

уреди с висока мощност, за да избегнете претоварване на вашата верига. 

 

2.2 Включване  

Когато уредът е включен в захранването, червеният / синият индикатор "1" ще се включи. 

Натиснете бутона за захранване "20", следва кратък звуков сигнал и уреда е включен, , 

"18" показва ден от седмицата (настройката по подразбиране е MON), "17" показва 

текущ час, "16" показва текуши минути, "15" показва стайната температура, градуси 

Целзий "С"; Автоматичен режим "А" включен (при стартиране на този режим 

настройките са по подразбиране). Ако внезапно спре тока, докато уреда работи, при 

повторното пускане, уреда ще работи според последния избран режим. 

 

2.3 Настройка на час и дата 

Когато натиснете”12” и “13” едновременно за 5 сек., ”18” светва, натиснете “10” и “11” за 

да настроите  датата,  след това натиснете”13” за да потвърдите, ”18” изгасва, ”17” 

светва,  натиснете “10” и “11” за да настроите часа , след това натиснете ”13” за да 

потвърдите, ”17”изгасва, ”16”светва, натиснете ”10” и “11” за да настроите минутите, 

след това натиснете “13”, натиснете “12” запазете настройите и излезте.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.4 Настройка на температурата (Автоматичния режим е същия като ръчния): мерна 

единица ℃    

Когато включите уреда, натиснете “10” и “11” за да настроите температурата, докато 

настройвате “15” светва, след приключите и 10 сек правите настройки, системата ще 

запази автоматично вкараните от Вас параметри. 

 

2.5 Настройка на таймера 

2.5.1 Настройката на таймера при зададен ръчен режим (24-часов таймер) 

Натиснете “19” за да изберете ръчната настройка. “M” ще се покаже на дисплея “7”. 

Натиснете ”13” за да настроите таймера. Натиснете “10” и :11” за да настроите часа 
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(Когато часът е по-малък от текущия час, системата автоматично ще премине на 

следващия ден.) 

Натиснете ”12” за да завършите и запаметите настройката. Уредът ще се изключи след 

като изтече зададеното време. 

2.52 Настройката на таймера при зададен автоматичен режим (Таймер за ден от 

седмицата) 

Натиснете ”19” за да изберете ръчната настройка, “A” ще се покаже на дисплея “8”. 

Натиснете ”13” за настройване на таймера на конвектора. 

Натиснете”10” и “11”  за да изберете ден от седмицата. 

Натиснете”13” отново за да зададете първия таймер, за този ден. 

Натиснете”10” и “11” за  да настроите часа за стартиране, натиснете ”13” отново и 

използвайте ”10” и “11” за  да настроите часа за спиране. 

Натиснете ”13” за да завършите първия етап. Ще се покаже на диплея“15”. Има 4 вида 

настройки за всеки ден от седмицата. Повторете процеса за да настроите времето за 

осталите етапи.(Когато зададено начлно време е същото като зададеното крайно време 

системата ще откаже този таймер). 

 

2.6 Включване и изключване 

Натиснете "20" за да включите или изключите, ако изключите уреда работещ при 

автоматичен режим, уредът ще продължи да работи по зададената настройка, ако 

трябва да изключите уреда за по-дълъг период, трябва да преминете на ръчен режим и 

да изключите уреда. Ако системата е извън определеното работно време, след като 

натиснете "20" за да включите уреда и не правите нищо за 10sec, системата ще се 

изключи. 

 

2.7 Избор между половин мощност и пълна мощност 

Натиснете "2" и можете да избирате между половин и пълна мощност, при избор на 

пълна мощност "5""HI"светва,"4""LO"угасва, при избор на половин мощност”4" 

"LO"светва,"5" "HI" угасва. 

 

2.8 Ръчен и автомачичен режим 

Натиснете "19 "за да изберете режим на работа, при ръчен режим "M" светва, при 

автоматичен режим "A"светла. 

 

2.9 Функция за запаметяване на настройките 

Натуснете бутона "20" изключете и включете отново или ако уреда не работи и когато го 

включите отново уреда ще работи с последно зададената температура. Настройката на 

таймера за автоматичен режим и на таймера за механичен режим имат функция за 

изключване на паметта. 

 

2.10 Функция за запаметяване след спиране на захранването 

Ако внезапно спре захранването, уредът ще спре само индикаторът "1" ще е включен, 

натиснете "20" за да включте уреда, и уреда ще работи съгласно последната настройка. 
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2.11 Изтриване 

Натиснете "12" за 5сек докато чуете звуков сигнал, всички направени настройки на 

таймера ще бъдат изтрити. 

 

2.12 Фуккция отворен прозорец 

Когато има отворен прозорец уреда спира да работи. 

 

 

2.13 Отмяна на функцията отворен прозорец 

Натиснете първо Off после On, индикаторът "WO" ще изгасне, уреда ще бъде в 

нормален режим на работа 

 

2.14 Звуков сигнал  

При всяко натискане на някои от бутоните ще чуете звуков сигнал, При продължително 

натискане ще се чуе еднократен сигнал 

 

2.15 Защита за деца 

Когато уредът работи, натиснете "10"и "11" едновременно за 3 сек , уредът ще се 

заключи, ще се покаже "15""[]",това продължава 5 сек и преминава към стайна 

температура, ако няма никакво действие,"[]"ще се показва 5сек,ще чуете звуков сигнал, 

и преминава към стайна температура. 

Метод за изключване на функцията:  

①  Изключете                

②  Влезте в неработен режим        

③  Натиснете“10” и “11” за 3 сек, системата ще се отключи. 

 

3. Почистване 

Уредът е снабден с прекъсвач, нагревателят автоматично ще се изключи ако е в 

състояние на прегряване. 

Конвекторът автоматично ще се включи отново, след като се охлади. 

Нагревателят ще изисква редовно почистване, за да се осигури безпроблемна работа: 

● Преди почистване изключете нагревателя от захранването. 

● Уверете се, че нагревателят е оставен да се охлади напълно преди почистване. 

● Използвайте влажна кърпа (не мокра), за да избършете външната част на уреда, за да 

премахнете праха и мръсотията. 

● Уверете се, че конвектора е сух, преди да го включите отново в електрическата мрежа. 

 

4.Внимание 

1. Прикрепете конвектора правилно на стената и поставете нагревателя в правилната 

позиция. 

2. Уреда трябва да се монтира така, че превключвателя да е достъпен за човек, 

използващ вана или душ. 

3. Конвекторът трябва да бъде монтиран така, че да не се намира директно под 

контакта. 
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4. Когато конвекторът работи, в свободно стоящ режим с комплекта крака, моля, не го 

използвайте в близост до баня, душ или басейн. 

6. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако 

захранващият кабел е повреден. 

7. НЕ покривайте уреда, когато работи. 

8. Винаги съхранявайте уреда, когато не го използвате. 

9. Уверете се, че уредът е охладен, преди да го съхраните. 

 

5.Сервиз 

Когато се нуждаете от сервиз, свържете се с местния дилър. 

Смяна на захранващ кабел. 

 

Схема за монтаж 

 

 

 

 

A: Монтаж на стена 

В:Свалете конвектора от стената 

b:издърпайте конвектора 10 мм и го свалете от стойката 
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Схема за инсталиране на колелцата 

 

А: Ако колецата са инсталирани правилно ще чуете щракване 

В: Натинете бутона нагоре за да свалите крачетата 

b: Натиснете копчето 

 

 

 

 

Спесификация 

Модел Мощност 

(W) 

L (mm) H (mm) L1 (mm) H1 (mm) 

R-0520WT 1000 / 

2000W 

830 400 250 254 

R-0524WT 1200 / 

2400W 

950 400 250 254 

  

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 


