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РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ 

 

 

 

 

 

Общи предупреждения за безопасност: 



1. Прочетете внимателно всички инструкции преди употреба. 

2. Уверете се, че напрежението на захранващия контакт съвпада с посоченото върху табелата 

на уреда. 

3. Не работете с уреда, ако кабелът или щепселът са повредени. 

4. Пазете уреда и кабела далеч от източници на топлина, остри предмети и всичко, което 

може да го повреди.  

5. Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от производителя, 

негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности. 

6. Уверете се, че уредът е изключен преди да го свържете към захранването. 

7. Изключвайте от бутона и от щепсела, когато не използвате уреда, преди почистване или 

друга поддръжка. 

8. Изключете от осветения превключвател и извадете щепсела от контакта. 

9. Конвекторът трябва да се разположи непосредствено под извода на контакта. 

10. Не работете на места, където се използват и съхраняват газови бутилки, бои и други 

възпламеними течности. 

11. Само за употреба на закрито. 

12. За да избегнете прегряване, не покривайте печката. 
13. За да предотвратите възможни пожари, не блокирайте отворите за постъпване на въздух 

или изпускателните отвори. 

14. Не докосвайте горещите повърхности. 

15. НЕ поставяйте и не позволявайте проникване на чужди тела във вентилационните или 

изпускателни отвори, тъй като това може да доведе до токов удар, пожар или повреда на 

уреда.  

16. Ръцете Ви трябва да бъдат сухи преди да работите или регулирате превключвателите на 

продукта или да докосвате щепсела и контакта.  

17. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) 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. 

18. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с уреда. 

19. Не оставяйте уреда без наблюдение при ползването му. 
20. Най-честата причина за прегряване са наслагванията на прах и замърсявания по уреда. 

Редовно отстранявайте праха и замърсяванията като изключите уреда и почистите с 

прахосмукачка въздушните вентили и решетки.  

21. Не поставяйте конвектора върху килими. Не поставяйте кабела под килими. Разположете 

кабела далеч от зоната на преминаване и на място, на което не може да причини препъване.  

22. Не използвайте уреда в непосредствена близост до бани, душове или плувни басейни. 

23. Се прибирайте уреда за съхранение докато не се охлади. Съхранявайте на сухо място, 

когато не го използвате. 

24. При употреба на уреда е необходимо разстоянието между прозореца (стената) да бъде 

поне 50cm 

 

Технически спецификации: 

Модел R-070 / R-075 

Номинално 

напрежение 
220 V -240V~ 

Номинална честота 50 Hz. 

Номинална мощност 2000W 

 



1. Поставете колелата в долната част на поддържащия крак и се уверете, че са достатъчно 

стегнати. 

2. Поставете уреда с горната част надолу, и фиксирайте с помощта на винт. 

 

Използване на R-070 

⚫ Свържете уреда към захранването. 

⚫ Въртете бутона на термостата  по часовниковата стрелка до максимална позиция.. 

⚫ Завъртете селектора на мощност на желаната позиция 

o  Позиция "I" : Минимална мощност 

 

o  Позиция "II" : Максимална мощност 

 

o  Позиция "0" : Изключено 

 

   Позиция “0” Позиция “I” Позиция “II”  

  R-070 ИЗКЛ. 1000 W 2000 W  
       

       

 

Използване на R-075 (с дистанционно управление) 

⚫ Свържете уреда към захранването. 



⚫ Дистанционно управление                   

⚫ Включете от превключвателя на захранването под таблото за управление 

  

⚫ Показват се времето и че уредът е в режим на готовност. 

⚫ ВКЛ./ИЗКЛ.: След това натиснете бутона на уреда или на дистанционното управление. 

Уредът стартира при ниско ниво на захранването и мощност (1000W).При това, ако 

натиснете бутона за ниско ниво на мощност, съответната мощност се показва на дисплея. 

Натиснете високо ниво на мощност, а след това ниско. 

⚫ Високо ниво:При натискане на бутона уредът отоплява при голяма мощност (2000) 

⚫ Ниско ниво: След като помещението се загрее, можете да изберете ниско 

ниво на мощност. 

⚫ Температура: можете да регулирате температурата между 18℃ до 30℃ с помощта на 

бутона за температура. Всяко натискане добавя по 1℃ , което се отчита от знака за 

термометър .При ниско ниво на мощност можете да регулирате между 18-24℃, а при 

високо ниво - между 25-30℃. 

⚫ На дисплея се показва околната температура и знака за термометър ,докато 

настройвате температурата. Този знак отчита зададената температура. Когато 

температурата достигне зададената, уредът прекратява работа. Когато температурата в 

помещението е с  2℃ по-ниска от зададената, уредът възобновява работата си.   

⚫ При настройка с ниско ниво на мощност можете да зададете температурата от 18 до 24 

градуса. След 24 градуса при натискане на бутона за настройка на температурата, 



функцията за настройване се прекратява и нагревателният елемент работи до достигане 

на 24 градуса.. При позиция с високо ниво на мощност настройката е от 24 до 30 градуса. 

⚫ Таймер :Можете да зададете таймера от 0,5 часа до 12 часа. Едно натискане 

добавя 0,5 часа. След достигане на 12 часа натискането води до отмяна на настройката. 

Ниско ниво на мощност  1000W 

Високо ниво на 

мощност 

2000W 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете 

прегряване, не покривайте печката. 

 

Устройство за защита от прегряване 

⚫ Конвекторът е оборудван с обезопасително устройство, което го изключва в случай на 

прегряване. Ако обезопасителното устройство сработи, изключете конвектора, извадете 

щепсела от захранването и изчакайте да се охлади. Проверете дали входовете и 

изходите за въздух не са блокирани. След това опитайте да включите уреда отново. 

⚫ Ако конвекторът откаже да работи или обезопасителното устройство го изключи отново, 

отнесете уреда в най-близкия сервизен център за ремонт и поправка. 

Поддръжка: 

1. Винаги изключвайте уреда и го оставяйте да се охлади напълно преди поддръжка. 

2. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха от решетките. 

3. Почиствайте уреда отвън с влажна кърпа и подсушете. Никога не потапяйте уреда 

във вода и не позволявайте проникване на вода в него.  

Съхранение.  

1. Винаги изключвайте уреда и го оставяйте да се охлади напълно преди почистване и 

съхранение. 

2. Ако не използвате уреда за продължителен период от време, го поставете заедно с 

инструкциите в оригиналната опаковка и го съхранявайте на сухо и проветриво място. 



3. Не поставяйте тежки предмети върху опаковката по време на съхранение, тъй като 

могат да повредят уреда. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


