
 

 

Керамична печка HANDY HEATER 

 

Модел: R-8065 

 

 

Инструкция за употреба 

 

Само за домашна упореба 

Моля прочетете инструкциите внимателно и ги запазете за бъдещи 

справки 

 

Мерки за безопастност 

Благодарим Ви, че закупихте нашият продукт. Всяко устройство е 

произведено, за да гарантира безопасността, надеждността и лесното 

ползване.  

• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и 

лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или 

липса на опит и познания, ако същите са надзиравани или 

инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и са 

наясно със свързаните рискове. 

• Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на 

уреда не трябва да се извършват от деца без надзор. 

• Деца на възраст под 3 години трябва да се държат настрана, освен 

ако не са под непрекъснат надзор. 

• Децата от 3 до 8 години могат да включат / изключат уреда само при 

условие, че уреда е в нормално работно положение и са подложени на 

надзор или инструкция за безопасно използване на уреда и да 

разберат свързаните с това опасности. 

• Деца на възраст от 3 до 8 години не трябва да регулират и почистват 

уреда или да извършват поддръжка. 

• ВНИМАНИЕ  

- Някои части от този продукт могат да станат много горещи и да 

причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обърне на 

децата и уязвимите хора. 

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

производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани 

лица, за да се избегне опасност. 



• ВНИМАНИЕ: За да избегнете опасност от невнимателно 

пренастройване на термичния предпазител, този уред не трябва да се 

захранва чрез външно превключващо устройство, например таймер, 

или да е свързан към електрическата верига, която редовно се 

включва и изключва от уреда , 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете прегряване, не покривайте 

нагревателя. 

• Нагревателят не трябва да се намира непосредствено под гнездото. 

• Не използвайте този нагревател в непосредствена близост до баня, 

душ или басейн. 

 

Контролен панел 

Символ      Функции 

Power Switch Бутон ON/OFF 

“   ”  ON/Режим готовност 

“Speed”  Скорост на вентилатора (нис/вис) 

“Temp. +” Увеличаване на температурата 

“Temp. -”  Намаляване на температурата 

“Timer”  Таймер 

 

Соесификации 

Voltage: 220-240V 50Hz 

Power: 500W 

 

 

 

Начин на употреба 

Заб: Изключването на уреда ще спре само процеса на отопление. 

Вентилаторът ще продължи да работи за около 1 минута, за да може 

вътрешните компоненти да се охладят. Вентилаторът автоматично ще 

се изключи. 

1. Включете уреда в подходящ електрически контакт, спазвайки всички 

указания относно позиционирането и включете превключвателя за 

отстрани на нагревателя. 

Заб: Печката трябва да бъде поставен изправен (контролният 

панел е отгоре). Разстоянието между дъното на уреда и пода 

трябва да е повече от 30 см, разстоянието между страната на 

уреда и стената или друг предмет трябва да е повече от 50 см. 

2. Натиснете “On/ Off бутона на уреда позиция “On” включва уреда. 

3. Натиснете бутона “   ” , печката започва да работи авоматично; 

4. Натиснете бутона “Temp. +” за да увеличите температурата; 

5. Натиснете бутона “Temp. -”  за намаляване на температурата; 

6. Натиснете бутона “Speed” (бутони “Temp. -” и “Temp. +” заедно) за 

регулирате на скоростта на вентилатора; 

7. Натиснете бутона  “Timer”  за да настроите таймера (0-12 hr), 

Настройка при включен уред: Когато уреда е в режим на работа, 

натиснете "Таймер", на цифровият дисплей се променя показването 

на "температурата" с "часовете". Продължете да натискате бутона на 

таймера, за да промените часа, през които бихте искали уреда да 

работи, преди да се включи. Часовите опции за таймера са от 0 до 12 

часа. (с увеличение от 1 час). 



Настройка при изключен уред: Когато уреда е изключен, натиснете 

бутона "Таймер", цифровият дисплей показва "часове" за таймера. 

Продължете да натискате бутона за таймера, за да промените броя 

часове, през които искате вътрешният часовник на нагревателя да 

отброява, преди да се включи. Часовите опции за таймера са от 0 до 

12 часа. (с увеличение от 1 час). 

8. Когато приключите, натиснете бутона "  ", нагревателят ще се 

изключи автоматично в рамките на 1 минута, натиснете 

превключвателя в положение "OFF" и извадете щепсела от контакта. 

 

Защита от прегряване 

- Термостатът ще изключи уреда за да не прегрява. 

- Прегряването може да бъде причинено от запушване на въздушните 

отвори на гърба на машината или на предната решетка. Ако това се 

случи, моля, изключете устройството и го оставете да изстине за 30 

минути. Премахнете всяка пречка и включете машината отново. 

 

Почистване и поддръжка 

- В устройството няма части, които изискват вашето внимание или 

обслужване. Не се опитвайте да отворите външния корпус. По този 

начин може да повредите мотора и отоплителния елемент и да 

обезсилите гаранцията. Ако имате проблем с нагревателя или ако 

захранващият кабел се повреди по какъвто и да е начин, ТРЯБВА да 

занесете уреда на квалифициран инженер или сервизен център. 

- Преди да почистите уреда моля, уверете се, че тя е изключена от 

захранването и е напълно охладена. 

- Преди да почистите уреда се уверете че е изключен от захранването 

и е напълно охладен. 

- Никога не почиствайте машината с вода и не я оставяйте да се 

намокри при никакви обстоятелства. 

- Външната части се почиства, като се използва леко влажна кърпа без 

мъх [може да се използва малко количество перилен препарат, ако е 

необходимо]. 

- За да отстраните всички прахови частици и т.н. във вътрешността на 

предната решетка или в задните всмукателни вентилатори, можете да 

използвате обикновена прахосмукачка. 

- Уверете, че машината винаги е напълно суха, преди да я използвате. 

- Ако няма да използвате уреда за известно време, най-добре е да се 

уверите, че е чист и сух и след това го съхранявайте в пластмасова 

торбичка на хладно и сухо място. 

- С внимателна експлоатация и внимание този уред може да работи 

много години като осигурява икономично отопление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Изхвърлянето на електроуреди трябва да се извършва отделно от 

домакинските отпадъци, за да се избегне отрицателното влияние 

върху околната среда и човешкото здраве, което се дължи на 

неподходящото изхвърляне, както и да се позволирециклиране на 

важни компоненти и да се осигурят значителни спестявания на 

енергия и ресурси. Като напомняне да се изхвърля разделно от 

домакинските отпадъци, продуктът е обозначен със задраскано кошче 

за отпадъци. 

 

 


