
 

 
 

 

КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА СЪС СТЪКЛЕН ПАНЕЛ 

МОДЕЛИ: R-028B / R-028W   

               

 

Инструкция за употреба 
 

Въведение 
За да получите най-доброто от новата печка, прочетете внимателно настоящите инструкции и 
разпоредбите за безопасност преди употреба. Запазете инструкциите, в случай, че имате нужда от тях в 
бъдеще. 
 
Технически спецификации 
Детайли R-028B / R-028W 
Напрежение  220-240V~ 
Честота 50-60Hz 
Мощност  1000/2000W 
IP водоустойчивост IP24 

 
 
 
 
 



Важно 
Преди да включите уреда в електрическата мрежа, уверете се чрез визуална проверка, че уредът е 
непокътнат и не е понесъл никакви повреди по време на транспорта. 
 
Внимание 
Уредът винаги трябва да се поставя на равна и стабилна повърхност.  
За да се избегнат опасностите, дължащи се на неподходящо нулиране на термичния извод, уредът не може 
да се захранва чрез външни превключващи устройства, като таймери или свързани вериги, и трябва да се 
включва и изключва от превключвателя. 
 
Предохранителни мерки 
1. Прочетете цялата информация преди да използвате печката. 
2. Свързвайте печката само към еднофазни контакти със захранващо напрежение, съответстващо на 

посоченото върху табелата на уреда. 
3. Не оставяйте дома си без наблюдение, когато уредът работи. Уверете се, че превключвателят е в позиция 

ИЗКЛ. (0) и термостатът е на минимум. Винаги изключвайте уреда. 
4. Съхранявайте запалимите предмети, като мебели, възглавници, спално бельо, хартия, дрехи завеси и 

други поне на 100cm от печката. 
5. Не окачвайте нищо върху печката и не го поставяйте пред нея. 
6. Винаги използвайте печката изправена. 
7. Не поставяйте печката в близост до стени, мебели, завеси и др. 
8. Не използвайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4m². 
9. Винаги изключвайте печката, когато не я използвате. Не дърпайте кабела, за да изключите печката. 
10. Не поставяйте предмети върху входовете и изходите за въздух и в пространството на 1m пред и 50cm зад 

печката. 
11. Не поставяйте печката непосредствено под контакта. 
12. Не позволявайте на животни или деца да докосват и играят с печката. Обърнете внимание, че изходът за 

въздух се нагорещява по време на работа. 
13. Не покривайте. Ако покриете уреда, съществува риск от прегряване. 
14. Не използвайте печката в близост до душове, вани, умивалници или зони на плувни басейни. 
15. Не използвайте печката в помещения, съдържащи експлозивен газ, възпламеними разтвори, лакове или 

лепила. 
16. Пазете печката чиста. Не позволявайте проникване на чужди тела във вентилационните или 

изпускателни отвори, тъй като това може да доведе до токов удар, пожар или повреда. 
17. Ако печката бъде изпускана или повредена, не трябва да се използва докато не бъде проверена от 

упълномощен сервизен център. 
18. Необходимо е наблюдение, когато печката се използва в близост до деца, болни хора или домашни 

любимци. 
19. Не използвайте за подсушаване на дрехи или други тъкани. 
20. Не използвайте печката за подсушаване на пране. Никога не възпрепятствайте решетките за постъпване 

или изпускане на въздух (опасност от прегряване). 
21. Не местете уреда по време на работа, за да избегнете преправяне и пожар. 
22. Ако дадена част на печката или захранващия кабел бъде повредена, е необходимо да бъде сменена от 

квалифициран техник. За да избегнете опасностите: 
23. Печката не трябва да се разполага непосредствено под захранващия контакт. 
24. Не използвайте печката с програматори, таймери или други уреди, които включват устройства за 

включване на печката или автоматична работа, тъй като съществува риск, ако уредът бъде покрит или 
разположен неправилно. 

25. Не оставяйте печката включена, когато напускате дома си или се оттегляте за сън. 



26. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с уреда. 
27. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, осезателни 

или умствени възможности или с липса на опит и познания, ако бъдат наблюдавани или инструктирани 
относно безопасната употреба и разбират присъщите опасности. 

28. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършва от 
деца без надзора на възрастен. 

29. Пазете далеч деца под 3 годишна възраст, освен ако не бъдат наблюдавани. 
30. Децата на възраст над 3 години, но по-малки от 8 години трябва да включват/изключват уреда, само ако е 

поставен в нормална работна позиция и са наблюдавани или инструктирани относно използването му по 
безопасен начин и разбират всички свързани с уреда рискове. 

31. Децата на възраст от 3 до 8 години не трябва да включват, регулират и почистват уреда или да го 
поддържат. 

32. Не оставяйте без наблюдение включен в захранването уред. 
 
Внимание 
Някои части на продукта могат да се нагорещят и да причинят изгаряния. Не докосвайте горещите 
повърхности. 
Особено внимание трябва а се отделя, ако присъстват деца или уязвими лица. 
 
 
Забележка 
Печката е предназначена само за битова употреба. Може да се използва като подвижен уред или да се 
монтира на стена. 
 

Монтаж (При използване на пода, като подвижен уред) 
Прикачете краката към корпуса на печката и ги фиксирайте с доставените винтове ST4x10x3mm. 
 

 
Монтаж на стена (При използване като фиксиран уред) 
Обърнете внимание, че продуктът трябва да се монтира поне на 15 cm от пода и на 50 cm от тавана. 
-Разгледайте схемата за монтаж на стена  
1.Първо демонтирайте скобата с винтовете. Вижте илюстрация 1 
2.Пробийте отвори във всяка от страните на стената и поставете пластмасови дюбели.                        
Фиксирайте скобата в стената с винтовете. Вижте илюстрация 2. 



3.Монтирайте печката в стабилна позиция, като се уверите че отворите са подравнени със скобата. Вижте 
илюстрация 3. 
4. Затегнете винтовете от горната страна на скобата, за да захванете добре. 

 
 
Начин на работа 
Поставете щепсела в подходящ променливотоков контакт с напрежение, което съвпада с това на табелата на 
уреда. 
Бутоните на сензорния екран на продукта съответстват на функциите на дистанционното управление.: 
 
 

        
 
 
Режим готовност 
Преди да работите с уреда, трябва да включите превключвателя отстрани. На дисплеят се показва 
изображение  

1, Това е режим готовност,  символът се показва на дисплея.  

Продължителното натискане на бутона  служи за настройка на часа, с продължително натискане на 

бутона  се настройват минутите, с продължително натискане на бутона  настройвате деня.  
Вижте илюстрация 1. 

 
 
 
 
 

Илюстрация 1 
 

1. Дисплей  
2. Приемник  
3. Бутон за минутите 
4. Бутон за режим  
5. Бутон за настройка 
6. Бутон за отопление 
7. Бутон за температура “+”  
8. Бутон за температура “-“ 
 



 
 
Режим работа 

Натиснете бутона  за да смените режима от режим готовност на работен режим, на дисплея ще се 

покаже следното: Виж илюстрация 2, . 

Натиснете бутона  за да направите настройка на отоплението, отопление на ниска степен когато се 

появи символа  на дисплея, отопление на висока степен когато се появи символа  на дисплея, Виж 
илюстрация  3. 

Натиснете бутона  или бутона  за да изберете желаната от Вас температура в диапазона  
5°-40°C. температурата на дисплея излиза с два параметъра, в ляво излиза текущата температура, в ляво 
излиза настроенета вече температура, Виж илюстрация  4. 

         
Илюстрация 2                             Илюстрация 3 

 
 Илюстрация 4 
 

Режим седмичен таймер 

Натиснете бутона  за да смените режима от режим готовност на работен режим, показва се следното на 

дисплея илюстрация 5,  се показва на екрана. 

Натиснете бутона  за да изберете период от седмицата Например, От понеделник до петък, 2. От 
понеделник до събота, 3, Сряда, Петък......, Виж илюстрация 6. 

Натинснете бутона  за да настроите стартовото време, натиснете бутона  за да настроите 

крайното врем,е. Например, натиснете бутона  докато стигнете до 9:00, това означава че от 0:00 до 9:00, 



уреда ще работи в този интервал, натиснете бутона  за да настроите времето за спиране, ако сте 

нагласили за 12:00, уредът ще спре в 12:00, и след това натиснете бутона  или бутона  отново 24 
часа всички настройки, ще се показва текущото време, когато настройката е завършила, Виж илюстрация 7. 

    

илюстрация 5                         илюстрация 6 

 

илюстрация 7 
 

Заключване от деца 

Натиснете продължително бутона , този символ  ще се появи на екрана, с тази натройка не можете 
да правите нищо , Отмяната на заключването от деца се извършва чрез повторно докосване на бутона. 
 
 
Работа с дистанционно управление и контролния панел 

1. “SET”    P, W, S можете да избирате между 3 режима и настройка за седмица. 
2. “MODE” Настройка за седмицата. Настройте 24-часов таймерв режим S. 
3. “ ”     Настройте режим защита от деца. 

4. “ ” Регулирайте мощността. 

5. “+”  Настройка на стартово време и увеличаване на температурата. 
6. “-”  Настройка на крайно време и намаляване на температурата. 

 
 
 
Температура 



Вътрешната температура се показва при всяко включване на уреда. Температурата може да се зададе, когато 
уредът е в режим на готовност или в режим на нагряване. Когато стайната температура достигне зададеното 
ниво, уредът преминава към мощност за поддържане на температурата. Когато стайната температура 
надхвърли с 2 градуса зададената, се изключват едновременно нагряването с ниска и висока мощност. 
Уредът ще продължи да работи, само когато температурата се понижи с 2 градуса по отношение на 
зададената. Грешка в отчитаната температура и реалната температура в помещението ≤ 4 градуса. 
 
Звук при работа 

Уредът издава звуков сигнал пра всяка настройка. 
 

Почистване и поддръжка 

Преди да почистите уреда винаги изключвайте щепсела от контакта. 
Почиствайте често решетките за постъпване и извеждане на въздух. 
Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители. 
 

 

 
 
 
 
 
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. 

 


	Монтаж на стена (При използване като фиксиран уред)

