
 

 

 
 

MICA Конвектор R-072 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция за употреба 
 

 
 
 
 
 
 
 
Внимателно прочетете тези инструкции и ги запазете 
Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или по-рядка употреба 
употреба 

 
 
 
 

 
 
 



 
Мерки за безопасност 

 

1. Прочетете инструкциите, преди да използвате уреда за първи път. 

2. Уредът трябва да бъде инсталиран съгласно националните разпоредби за употреба. 

3. Необходимо е да бъдете внимателни и да наблюдавате уреда, докато децата са наблизо. 

4. Този уред е предназначен само за домашно ползване. Не използвайте на открито. Използвайте уреда 
само, както е указано в инструкциите.  

5.  Всяка друга употреба, която не съответства на инструкциите, може да причини материални щети или 
телесни наранявания 
Всяка друга употреба, която не е в съответствие с инструкциите, може да доведе до материални щети 
или телесни наранявания. Не използвайте този уред за други цели, освен предвидените от 
производителя. 

6. Използвайте този уред в добре проветриво помещение. Не покривайте уреда или въздушните отвори. 

7. Никога не се опитвайте да отваряте уреда, да отстрявате контролните копчета,да поставяте предмети в 
отворите. Производителят не носи отговорност. 

8. Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен. Когато не използвате, винаги се уверете, че е в 
позиция "Изключено" (O) и е изключен от контакта.  

9. Трябва да се внимава, когато се използва от деца или в присъствието на деца на по-възрастни хора. 

10. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от 
следпродажбения му сервиз или от подобно квалифицирано лице, за да се избегнат опасностите. 

11. Не поставяйте кабела под мокет или тежки предмети и не покривайте. 

12. За да избегнете инциденти, дръжте уреда далеч от местата, където хората минават. Не поставяйте 
върху нестабилни повърхности 

13. За да избегнете риск от пожар или токов удар, е важно уредът да не бъде изложен на дъжд или влага 
и да не се отваря. Уредът съдържа електрически части, които могат да ви изгорят или да изгорят.  

14. Не поставяйте този уред близо до запалими тъкани, повърхности или течности, за да избегнете 
пожар. Дръжте го далеч от източници на опасност и да го поставяте на безопасно разстояние 
(независимо дали това е предната, задната или страничната част). Не използвайте уреда в места като 
гаражи, складове и т.н., където се съхраняват опасни или запалими продукти (боя, гориво, алкохол и др.). 

15. Уредът не трябва да се поставя точно под контакта.  

16. Този продукт е горещ, когато е включен. За да избегнете наранявания или изгаряния, не го 
докосвайте и използвайте ръкавици или други средства. 

17. Не използвайте този уред близо до баня, душ или басейн 

18. Проверете дали напрежението съответства на това на захранването (230 V мрежов контакт) За да 
избегнете токов удар, включете уреда с правилно поставените щифтове в контакта. 

19. В случай, че се нуждаете от удължителен кабел, уверете се, че той е подходящ за нивото на мощност 
на уреда. 

20. Докато уредът остава включен в контакта, той не е изключен от захранването, дори и да е изключен . 
Уредът трябва да бъде напълно изключен преди почистване, обслужване, поддръжка или дори 
преместване от едно място на друго. 

21. Внимание: За да избегнете прегряване, не покривайте уреда. 

22. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или 
умствени способности или липса на опит и познания, ако те са били подложени на надзор или 
инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не 
трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без 
надзор. 

23. Препоръчително е да наблюдавате децата, за да се уверите, че не играят с уреда. 

24. Уредът не е проектирани да се използват заедно с отделен таймер или с контролна система, 
използвана от разстояние. 

25. Този уред е предназначен да се използва само за домашно и вътрешно ползване. 

26. Внимание: За да избегнете прегряване, не покривайте уреда. 
Този символ означава, че не трябва да покривате уреда 
 
 
 
 

27. Децата на възраст под 3 години трябва да стоят далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснат 
надзор. 



28. Децата на възраст между 3 и 8 години трябва да включат / изключат уреда само при положение, че е 
поставен или инсталиран в предвиденото нормално работно положение и са били наблюдавани или 
имат указания относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове.  

29. Децата на възраст от 3 до 8 години не трябва да включват, да регулират и почистват уреда или да 
извършват поддръжка. 

30. Уредът не трябва да се монтира на стена и да се използва като нагревател на стена. 

31. Подробна информация за това как да поставите краката върху уреда, вижте секцията "Сглобяване". 

32. За инструкции за почистване и поддръжка вижте съответния раздел 

33. Инструкциите за употреба трябва да бъдат осигурени с устройството, така че да могат да се 

използва безопасно. 

 
Внимание — Някои части на продукта могат да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено 
внимание трябва да се обърне на децата и уязвимите хора " 
 
Предупреждение: Включете уреда правилно и не оставяйте на деца без надзор. 

 
 

Описание на уреда 
 

 
A – Бутон ON/OFF и настройка на мощността 
B  - Термостат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Сглобяване 
 
Разопаковайте уреда и аксесоарите. 

A. Обърнете го наобратно 

B. Поставете двата крака 2 върху осватаand и 
ги закрепете с винтовете 

C. Обърнете отново така че да стъпи на 
крачетата 

 
 

Използвайте радиатора само в нормално 
изправено положение, с крака, монтирани на 
дъното 

Не монтирайте уреда на стената 

 
 
 

 
 



Начин на употреба 
 
Предпазни мерки преди използване 

1. Преди да използвате този уред, уверете се, че той е поставен върху равна, стабилна повърхност. 
Това устройство има защита против предобръщане, който спира машината в случай, че тя падне или 
не е поставена върху стабилна повърхност. 

2. Поставете уреда на поне 100см от стената, мебелите или завесите. 
3. Проверете дали напрежението съответства на напрежението на захранването (230 V мрежов контакт) 
4.  Оставете уреда да го охлади и го изключете от захранването, преди да го преместите, и използвайте 

дръжката, за да го преместите.  
 

 
Използване на уреда 

1.  Поставете продукта във вертикално положение върху равна, устойчива, стабилна, топлоустойчива 
повърхност..  

2. Уверете се, че няма нищо запалимо или чувствително към температурата в рамките на 1 метър. 
Работата на продукта във всяка друга позиция може да доведе до опасност. 

3. Извадете захранващия кабел от мястото за съхранение на кабела и поставете щепсела в контакта.  

4. Включете уреда на някоя от следните позиции : 
- Мощност (1) :   750 W 
- Мощност (2) : 1250 W 
- P Мощност (3) : 2000 W 

5. Температурата на околната среда може да се настрои с термостата. Завъртете термостата по посока 
на часовниковата стрелка, за да увеличите температурата или обратно на часовниковата стрелка, за да я 
намалите до желаната температура. 

6. Когато не използвате уреда, поставете тези два бутона на следните позиции « 0 » и « MIN. », след 
което изключете от контакта. 

7. Нагревателят има защитасрещу прегряване.  

8. Не покривайте и не поставяйте предмети върху нагревателя, когато се използват. 

 
            

Защита против замръзване 

 

Когато термостата е на позиция          и се избира една от спените на мощност, уреда поддържа стайна 

температура от  5°C за да се избегне замръзване. 

 

                    
Забележка: Когато не използвате, моля, изключете от превключвателя и изключете от контакта. 

 
Почистване и поддръжка 
1. Винаги изваждайте щепсела от контакта и го дръжте далеч от електрическата мрежа преди почистване.  
2. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха върху решетките. 
3. За да почистите външната повърхност на уреда, използвайте леко влажна кърпа. След това изсушете 
добре с мека, суха кърпа, преди да използвате отно. 
4. Не използвайте никакви почистващи препарати или химически продукти. Не оставяйте водата да влезе в 
отворите на конвектора. Не използвайте восък или продукти, които създават блясък, тъй като те могат да 
реагират на топлина и да причинят промяна в цвета. 
5. Когато уредът не се използва продължително време, уверете се, че той е напълно изключен от контакта и 
съхранява в опаковката му. Почистете конвектора, както е посочено по-горе, и извадете краката. 
 

 
Когато не се използва, захранващият кабел може да се навива на държача на кабела.  

  
                 Извадете държача на кабела                                            Навийте кабела на държача 

 
 



Спесификации: 
Модел N° : R-072 Мощност  1 : 750 W 

Описание : mica конвектор Мощност  2 : 1250 W 

Напрежение : 220-240V~  50Hz Мощност  3 : 2000 W 

IP24 

CLASS II 
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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-072 

Показател Символ Ст-ст Ед Показател Ед 

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

Номинална топлинна 
мощност Pnom 2,4 kW 

 Ръчно управление на топлинното 
зареждане с вграден термостат      Не 

Минимална топлинна 
мощност (индикативна) 

 
Pmin 

0,9 

 
kW 

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

Не 

Максимална непрекъсната 
топлинна мощност 

 
Pmax 

 
2,4 

 
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      Не 

При номинална топлинна 
мощност elmax 2,503 kW 

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

При минимална топлинна 
мощност elmin 1,122 kW 

Едностепенна топлинна мощност, без 
регулизране на стайната температура Не 

В режим на готовност 
elSB N/A W 

Два или повече механични етапа, без 
контрол на стайната температура Не 

    С механичен термостат контрол на 
стайната температура Да 

    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 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 Не 

    С ограничаване на работното време Не 

    Със сензор за черна крушка Не 

За контакт Произведено в Китай 

Вносител: Василиас Интернешънъл ЕООД 

 


