
КОНВЕКТОР 
Инструкции за употреба 

 
Модел: R-012 

 
Технически характеристики 
Конвекторен отоплител с турбо и термостат 
Мощност: 2000W 
Волтаж: AC 230V 50Hz 
 
Важно: Прочетете тези инструкции напълно преди да използвате уреда. 
Запазете инструкциите за бъдеща утопреба. 
 

 Сглобяване на конвектора                                          

Преди да използвате уреда, краката (поставени отделно в картона), трябва да 
бъдат поставени на уреда. Трябва да се прикрепят към основата на уреда, като 
използвате 4 винта, уверявайки се, че са поставени правилно в долната част на 
уреда. 
 
ВНИМАНИЕ (прочетете преди да работите с уреда) 

1. Не използвайте уреда ако краката не са поставени правилно. 
2. Включете в контакта, като се уверите, че волтажа на уреда и на контакта 

съвпадат. 
3. Дръжте кабела далече от горещия конвектор. 
4. Внимание: Не използвайте конвектора в непосредствена близост до баня, 

душ или басейн. 
5. Внимание: За да избегнете прегряване, не покривайте уреда. 
6. Само за вътрешна употреба. 
7. Не поставяйте конвектора върху дебел мокет. 
8. Уверете се, че конвектора е поставен върху здрава дебела повърхност. 
9. Не поставяйте конвектора  близо до завеси или мебели за да избегнете 

пожар. 
10. Внимание: конвектора да не се поставя непосредствено под контакт. 
11. Не поставяйте предмети във въздушните отвори за топлия въздух. 
12. Не използвайте уреда на места, където има запалителни материали. 
13. Винаги изключвайте уреда, когато го местите. 
14. Внимание: Ако кабела е повреден, трябва да се замени от производителя, 

негов агент или квалифицирано лице. 
15. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени 

физически, сензорни или умствени възможности, освен ако са под 
наблюдение. 

16. Винаги наблюдавайте децата, когато са близо до уреда. 
 
 
 

 



 
РАБОТА С УРЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Дръжка 
B. Контролен панел 
1. Бутон за мощност 
2. Термостат  
C. Крака 
D. Решетка за входящ въздух 
E. Решетка за изходящ въздух 
 
Забележка: Нормално е когато уредът се включи за първи път или когато се 
включва и не е бил използван дълъг период от време да излъчва миризма. 
Миризмата изчезва, след като уредът поработи за кратко. 
Термостат и вентилатор 
Изберете подходяща локация за конвектора, като вземете предвид 
инструкциите за безопасност. 
Включете в подходящ контакт. 
Завъртете копчето на термостата напълно по посока на часовниковата стрелка 
на максимум. Завъртете загряващия елемент отстрани на уреда. Когато уредът 
е включен светлинните индикатори ще се осветят. За максимална мощност и 
необходимо да се включат и двете копчета.  
Когато е достигната желаната стайна температура, копчето на термостата 
трябва да се завърти леко обратно на часовниковата стрелка, докато не чуете 
термостата да се изключи както и светлинните индикатори ще угаснат. След 
това уредът ще поддържа тази температура, като се включва и изключва 
автоматично. 
 
Този модел също така включва вътрешен вентилатор, който може да бъде 
включен независимо от нагревателните елементи. 
 
Функция затопляне:  включете уреда като поставите нагревателните елементи 
(термостата) на символа " ON " и включете вентилатора. 
Функция охлаждане: За охлаждане на помещението в топло време, поставете 
нагревателните елементи (термостата) в положение "OFF" и включете 
вентилатора. 
 

 

 



ПОЧИСТВАНЕ 

Винаги изключвайте уреда от контакта и го оставяйте да се охлади преди да го 
почистите. Почиствайте външната страна на уреда с влажна кърпа и след това 
забършете със суха кърпа. Не използвайте почистващи препарати или абразиви 
и не допускайте влизане на вода в уреда.  

СЪХРАНЕНИЕ 

Когато уреда не се използва за дълъг период от време, той трябва да бъде 
защитен от прах и да се съхранява на чисто и сухо място.  

МОНТАЖ НА СТЕНА 
Внимание: - трябва да оставите минимално разстояние от поне 40 см между 
долната част на уреда и пода. 
- Краката трябва да бъдат отстранени преди да монтирате уреда на стената. 

1.Измерете разстоянието между двете дупки, разположени в задната част на 
уреда (виж снимка-A) 
2.Пробийте две дупки на същото разстояние в стената и поставете дюбел във 
всяка дупка. Поставете скобите пред дупките, както е показано на снимка В и ги 
монтирайте с приложените винтове. 
3.Преди да поставите уреда върху скобите, поставете другите две конзоли под 
уреда, както е посочено на снимка C. 
4.Закрепете уреда на стената. За да направите това, задръжте го по такъв 
начин, че слотовете да сочат скобите; поставете уреда върху скобите, докато 
уреда влезе в каналите на скобите. 
5.След като уредът е поставен правилно, с молив отбележете точка във всяка 
от двете скоби намиращи се отдолу на уреда. 
6.Свалете уреда от стената.  
7.Пробийте дупки в стената на всяка точка, която сте маркирали и поставете 
дюбели. 
8.Поставете уреда на стената, както е посочено в точка 4, поставете винта през 
скобите отдолу на уреда и затегнете без да насилвате. 



                                                                
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ  
С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО.  
 
Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов 
отпадък.  
Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно 
събиране на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга.  
Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните 
негативни последствия за околната среда и здравето, произтичащи от 
неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го 
материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня 
за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е 
маркиран със задраскан контейнер на колела. 
 
 


