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МАСЛЕН РАДИАТОР 

 

Модел №: R-1507-16/R-2009-16/R-2511-16 

 

      

  

РАБОТНИ ИНСТРУКЦИИ 

САМО ЗА УПОТРЕБА У ДОМА 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА 

Когато използвате електрически уреди, е необходимо винаги да следвате посочените по-долу 

предохранителни мерки: 

1. 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. 

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

3. Свържете уреда към еднофазно променливотоково захранване  с посоченото върху табелата на 

уреда напрежение. 

4. За да избегнете прегряване, не покривайте печката.  

5. Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато го използвате. Винаги изключвайте уреда и 

изваждайте щепсела от контакта, когато не го използвате. 

6. Необходимо е изключително внимание, когато печката се използва в близост до деца, инвалиди или 

възрастни хора и когато печката се оставя да работи без наблюдение. 

7. Печката не трябва да се разполага непосредствено под захранващия контакт.. 

8. Не прокарвайте кабела под килими и не го покривайте. Разположете кабела далеч от зоната на 

преминаване и на място, на което не може да причини препъване. 

9. Не работете с уреди с повреден кабел или щепсел, след неправилното му функциониране или ако е 

изпускан или повреден по някакъв начин.  

10. 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. 

11. Избягвайте да използвате удължителни кабели, тъй като това може да причини прегряване и пожар.  

12. Използвайте печката в добре проветрени зони. Не поставяйте предмети във вентилационните или 

изпускателни отвори. За да предотвратите възможни пожари, не блокирайте отворите за постъпване на 

въздух или изпускателните отвори. Не използвайте върху меки повърхности, като легла, при които е 

възможно блокиране на вентилацията. Използвайте печката само на равни и сухи повърхности. 

13. Не поставяйте печката в близост до възпламеними материали, повърхности или вещества, тъй като 

съществува риск от пожар. Съхранявайте възпламенимите материали, повърхности или вещества на 

поне 1 m разстояние от предната част на продукта и далеч от страните и задната му част. 

14. Не използвайте печката в зони, в които се съхранява бензин, бои или други възпламеними течности, 

т.е. в гаражи или работилници, където се работи с волтова дъга.  

15. Не използвайте печката в непосредствена близост до бани, душове или плувни басейни. Никога не 

разполагайте печката на места, където може да падне във вана или друг пълен с вода контейнер. 

16. По време на употреба печката се нагорещява. За да избегнете изгаряния и наранявания, не 

излагайте незащитена кожа на горещи повърхности. Използвайте специални ръкохватки при 

преместване на продукта. 

17. Уверете се, че в същата електрическа верига не са включени други уреди, тъй като е възможно 

претоварване. 

18. Печката е оборудвана с прецизно дозирано количество специално масло.  

19. Ремонтите, които изискват отваряне на масления контейнер, трябва да се извършват само от 

производителя или техни сервизни агенти, към които трябва да се обърнете в случай на теч на масло. 

20. Следвайте разпоредбите за изхвърляне на масло при изхвърляне на уреда. 

21. Печката не трябва да се използва в помещения, чиято площ на пода е по-малка от  5 M2. 

22. Кабелът не трябва да се разполага в близост до горещата повърхност на уреда.. 

23. ЗАБЕЛЕЖКА:  Обикновено при първото включване на печката или при включване след дълъг 
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период на неизползване от нея да се чува шум. След кратко време шумът изчезва. 

Описание на радиатор Серия R-1507-16/R-2009-16/R-2511-16 

 

 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖА 

Печката е опаковане с непоставени крака Необходимо е първо да поставите краката, преди да 

работите с радиатора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работете с уреда, без да сте поставили краката. Работете с печката само 

в изправено положение (краката са на пода, а контролите - от горната страна). Всички останали 

позиции могат да доведат до опасни ситуации. 

 
1. Обърнете радиатора върху място, на което не може да се надраска и се уверете, че е стабилен и не 

може да падне. 

2. Развийте крилчатите гайки от доставения U-образен болт. Поставете U-образния болт към 

съответния фланец между първото и второ ребро (в близост до предния капак). 

3. Прикрепете монтажната пластина на колелото към корпуса на радиатора. Необходимо е да 

поставите резбованите краища на U-образния болт към отворите в монтажната плоча на колелото. 

4. Завийте крилчатите гайки към U болта и затегнете правилно.  

Забележка: не затягайте твърде много. Това може да доведе до повреди във фланеца на 

радиатора. 

5、Развийте сферичната гайка от колелото. Подравнете вала с отвора в монтажната плоча на 

колелото. Поставете и завийте сферичната гайка. 

6、Повторете 2,3,4 и 5 от задната част на радиатора, за да монтирате задните колела..  

Забележка: задните колела трябва да се монтират между задните две ребра. 

1. Дръжка за носене  4. Съхранение на кабела 

 

2. Бутон на термостата  5. Излъчващи ребра 

3. Ключ на захранването 6. Колела 

1 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

1. Преди да използвате печката се уверете, че е разположена на равна и стабилна повърхност. 

Възможни са повреди, ако е разположена на наклон. 

2. Установете всички контроли на позиция OFF (ИЗКЛ.) и поставете щепсела в контакт със заземяване. 

Уверете се, че щепселът пасва добре. 

3. Завъртете селектора на термостата по часовниковата стрелка до МАХ и включете печката, както 

следва: включете на I за слабо затопляне, включете на II за средно затопляне. Включете и двата 

превключвателя за силно затопляне. 

4. Когато температурата в помещението достигне желаната, бавно въртете селектора на термостата в 

обратна на часовниковата стрелка посока, докато изгасне светлинният индикатор. Можете да оставите 

термостата в тази позиция. Веднага след като температурата в помещението падне под зададената, 

уредът се включва автоматично до достигането й. По този начин температурата в помещението остава 

постоянна с най-икономично използване на енергия. 

5. Ако искате да промените настройките за стайна температура, завъртете селектора на термостата по 

часовниковата стрелка, за да увеличите температурата, или в обратна на часовниковата стрелка 

посока, за да я намалите. 

6. Тази печка има система срещу прегряване, която спира работата, когато частите на печката станат 

прекалено горещи. 

7. За пълно спиране на печката изключете всички контроли и извадете щепсела от контакта. 

 

ПОДДРЪЖКА 

1. Винаги изключвайте от контакта и оставяйте радиатора да се охлади преди да го почистите.  

2. Избършете радиатора с мека влажна кърпа (не мокра).  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Не потапяйте печката във вода.  

Не използвайте химикали за почистване, като абразиви.       

Не позволявайте вътрешните части да се навлажнят, тъй като това води до опасности.   

3. За да съхраните печката, навийте кабела и съхранете на сухо и чисто място. 

4. В случай или съмнение за неправилно функциониране, не правете опити да ремонтирате радиатора. 

Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар. 

 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВИТЕ 

Този продукт има маркировка СЕ, което означава, че съответства на Директиви 2006/95/EC (Ниско 

напрежение) и директивата за електромагнитни смущения (2004/108/EC), според поправките.  
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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. 
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