
 
 

Стъклен конвектор с дистанционно 

Модел : R-030 
 

 

 

Инструкция за употреба 
 

 

 

Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или за не 
редовна употреба 

 
Моля, прочетете и запазете тези инструкции 

 

 



Преди първа употреба 

Прочетете и следвайте всички инструкции, дори ако смятате, че сте запознати с продукта  и ги зазете за 

бъдещи справки. За ваше удобство запишете пълния номер на модела (намиращ се на 

идентификационната табела на продукта) и датата, на която сте получили продукта, заедно с касовата 

бележка и прикрепете към гаранционната и сервизна информация. Запазете в случай, че се изисква 

гаранционно обслужване. 

Забележка:  Оценката на този продукт (както е отбелязано върху идентификационната табела на 

продукта) се основава на специфични тестове за натоварване. Нормалната употреба или използването 

на други препоръчани приспособления може да намали значително мощността. 

 

Важни предохранителни мерки 
Когато се използва електрически уред, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, 

включително следните: 

Внимание 一 за намаляване на риска от пожар. токов удар или нараняване на хора или имущество: 

Прочетете всички инструкции преди да използвате този уред и ги запазете за бъдещи справки. 

Използвайте само напрежението, посочено на табелката с данни на уреда. 

Не покривайте и не ограничавайте въздушния поток на отворите по какъвто и да е начин, тъй като уредът 

може да прегрее и да има риск от пожар. 

Не покривайте решетките, блокирайте отворите за въздух, като поставите уреда върху която и да е 

повърхност. Съхранявайте всички обекти поне 1 метър от предната, страничната и задната част на уреда. 

Не поставяйте уреда близо до източник на лъчиста топлина. 

Не работете в места, където се използват или съхраняват бензин, боя или други запалими течности.  

Този уред се нагрява, когато се използва. За да избегнете изгаряния, не позволявайте на кожата да се 

допира до гореща повърхност. 

Изключете и оставете  да се охлади преди да го местите. 

Не използвайте уреда за сушене на дрехи. 

Не поставяйте и не позволявайте да попадат чужди предмети или метални прибори във вентилационни 

или изпускателни отвори, тъй като това може да причини токов удар, пожар или повреда на уреда.. 

Не потапяйте в течност или не позволявайте да навлиза във вътрешността на уреда, тъй като това може 

да създаде опасност от токов удар. 

Не пипайте уред, който е паднал във вода. Незабавно включете захранването и изключете захранването. 

Не работете с уреда ако е с повреден кабел, щепсел или след повреда на уреда или ако е бил изпускан 

или повреден по някакъв начин. Върнете на квалифициран електротехник за проверка, електрическа или 

механична настройка, сервиз или ремонт. 

Не използвайте уреда с мокри ръце. 

Най-честата причина за прегряване е отлагането на прах или мъх в уреда. Уверете се, че тези отлагания 

се отстраняват редовно с прахосмукачка. 

Не използвайте този уред до прозореца, тъй като дъждът може да причини токов удар. 



Не използвайте абразивни почистващи продукти на този уред. Почиствайте с влажна кърпа (не мокра), 

изплаквайте само с гореща сапунена вода. Преди почистване винаги изключвайте от захранването. 

Не свързвайте уреда към мрежовото напрежение, докато бъде напълно сглобен и настроен. 

Този уред не е предназначен за използване на открито. 

Не използвайте този уред в непосредствена близост до баня, душ или плувен басейн или други течности. 

Винаги работете с уреда в изправено положение. 

Изключете и оставете да се охлади преди да се мести. 

Не работете с комплект кабели, нагънат нагоре, тъй като има вероятност от нагряване, което може да е 

достатъчно, за да се превърне в опасност. 

Не се препоръчва използването на удължител с този уред. 

Не изваждайте щепсела от контакта, докато уредът не бъде изключен. 

Не изваждайте щепсела от контакта, като дърпате захранващия кабел - винаги хващайте щепсела. 

Винаги изключвайте уреда, когато не го използвате. 

Внимание:  Този продукт НЕ е подходящ за използване върху килими с дълъг косъм или килими Flokati. 

Не позволявайте кабелът да влезе в контакт с нагретата повърхност по време на работа. 

Не поставяйте кабела под килими или други подови настилки. Разположете кабела далеч от зоните за 

движение, така че да не се спъвате в него. 

Не усуквайте, прегъвайте или увивайте кабела около уреда, тъй като това може да доведе до отслабване 

и разцепване на изолацията.  

Уверете, че всички кабели са били извадени от всяко място за съхранение на кабела. 

Не използвайте на открито или на влажен под. 

Не съхранявайте уреда, докато е все още горещ. 

Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или лица с намалени физически възможности 

без надзор. 

Малките деца трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда 

Уредът не трябва да се намира непосредствено под контакта. 

Не използвайте този уред с таймер или друго устройство, което включва автоматично нагревателя, тъй 

като съществува опасност от пожар, ако уредът е покрит или неправилно разположен. 

Всички капаци на този уред са предназначени да предотвратят директен достъп до нагревателните 

елементи и трябва да са на място, когато уредът се използва. 

Внимание:   За да се избегне претоварване, не покривайте нагревателя. " 

За да намалите риска от токов удар, не потапяйте и не излагайте продукта или захранващият кабел на 

дъжд, влага или каквато и да е друга течност, освен необходимите за правилната работа на продукта. 

противопожарната защита не дава пълна защита на малките деца и на немощните. 

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифициран електротехник, за да 

се избегне опасност. 

Не използвайте уреда навън на мокри повърхности. Избягвайте разливане на течността върху уреда 

Внимание: За да се избегне опасност от неволно нулиране на термичния изключвател, този уред не 



трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, такъв таймер, или да се свързва към 

верига, която редовно се включва и изключва от уреда. " 

Използвайте този уред, както е описано в инструкциите. Всяка друга употреба, която не се препоръчва от 

производителя и може да причини пожар, токов удар или нараняване. 

Този уред е предназначен само за домашна употреба, а не за търговска или промишлена употреба. 

 
 
Описание на уреда 
 

 
 

 

Електрическа верига  

 
 

 

 

 



 

Фиг.2  Контролен панел 

 
 

 “1” – Индикатор за отворен прозорец                “12” - Индикатор за работа на нагревателния елемент 

“2” –Индикатор за седмичен таймер                    “13” – Вкл./изкл. 

“3” – Индикатор за дневен таймер                        “14” – Бутон за намаляване 

“4” - Индикатор за периода на таймера               “15” - Бутон за увеличаване 

“5” – Индикатор за часа                                             “16” – Бутон за настройка (на дисплея) 

“6” – Индикатор за седмицата                                 “17” – Индикатор за температурата 

“7” – Индикатор за минутите                                     “18” - Настройка (на дистанционното) 

“8” – Мерна единица за температурата                  “19” - ECO Бутон 

“9” – Индикатор на таймера                           “20” - Бутон за превключване на таймера за ден / седмица 

“10” – Индикатор висока мощност                           “21” - Избор на висока / ниска мощност 

“11” - Индикатор ниска мощност                                “22” - OK Бутон 

 

Начин на употреба 
 

Внимателно извадете уреда  от кашона. Моля, запазете кашона за съхранение извън сезона. 

Уверете се, че превключвателят на захранването е в положение OFF, преди да го включите. 

Уверете се, че конвекторътт е напълно сглобен съгласно ръководството за монтаж. 

По-добре е да не използвате един и същ електрически контакт с други електрически уреди с висока 

мощност, за да избегнете претоварване на веригата. 

 

Включване на уреда 

Включете уреда и включете превключвателя на захранването, той е в режим на готовност и показва 



текущото време, със светещи бутони“  ” / “  ” / “ ” / “ ”. След 10 секунди бутоните “ ” 

/ “  / “ ” ще изгаснат. 

 

2.3 Настройка на времето 

Натиснете бутона “ ”и “ ” едновременно за 3s, Индикаторът за седмицата мига и настройката за 

време е активирана. Изберете ден от седмицата с  “  ” или “  ” ; натиснете “  ” след това 

мига индикатора за час за “5 сек., и отново с бутоните “  или “ ”настройте часа. Отново 

натиснете“ ”за астройка на минутите ( индикатора мига 7 пъти ), настройте минутите с бутоните 

“  ” или “ ” , след това натиснете бутона“ и запазете настройките, или оставете за 5 секунди 

 и всички настройки ще бъдат запазени. 

 

2.4 Настройка на температурата 

1.Натиснете бутона“ ”,индикаторът за температурата мига и настройката му е активирана. 

Натиснете бутоните ” ”или” ”  за да настроите температура и бутона “  ” за да запазите 

Настройката или оставете за 5 секунди и всички настройки ще бъдат запазени. 

2.Натиснете бутоните “ ”/ “ ”на дистанционното за необходимата температура и запаметете 

настройката с OK. 

 

2.5 Настройка на мощността 

“  ”бутона активира ниската степен на мощност (индикатора “  ” светва), “  ” бутона 

активира високата степен на мощност (индикатора “  ” светва), или чрез бутона за превключв 

“  ” на дистанционното, за да изберете висока или ниска мощност. 

 

2.6 Настройка на функцията Защита от деца 

Натиснете бутона “  ” или “  ” за 3 секунди, индикатора на функцията “  ” светва, 



системата е заключена и не може да се направи настройка. След 3 секунди дисплеят показва отново 

температурата. 

Метод за спиране на функцията: 

Натиснете бутона “  ” или бутона“  ” за 3 секунди, ще спрете функцията. 

 

2.7 Активиране на бутони на дисплея 

Обикновено светлинните индикатори дисплея са изключени, когато устройството работи, докосват 

зоната на панела под температурата, отново са включени. 

 

2.8 ECO Функция 

Натиснете бутони за настройка “  ” или бутона “  ” за 3 секунди ( или натиснете бутона “ ” на 

дистанционното), ECO функцията се активира. В този режим дисплеят показва само някои индикатори 

(в зависимост от това какви настройки са били направени преди ECO) 

 

Метод за спиране на функцията  

1) Натиснете бутона на дисплея 2) Натиснете бутона “  ” на дистанционното. 

 

2.9 Режим за пестене на електроенергия 

След 10 секунди, ако не се натисне бутон, когато устройството се нагрява, той преминава в 

енергоспестяващ режим и показва само температурата в помещението. 

 

2.10 Функция отворен прозорец 

Когато температурата в помещенето се понижи с 3 ° C или повече за 2 минути, нагревателят активира 

откриването на отворения прозорец и показва индикатора “  ” ще чуете звуков сигнал, след това 

спира отоплението. 

 

2.11 Смяна Дневен/Седмичен таймер 

Натиснете бутона “  ” за превключване между видове таймери. В режим седмичен таймер, светва 

индикатора“ ”; в режим дневен таймер, светва индикатора “  ”. 
2.12 Дневен таймер（Време за спиране на отоплението) 

Надисплея светва индикатора “Day Timer ” при този режим. Първо настройте часа, натиснете бутона 

“  ” на дистанционното,“  ” или“ ”бутони за кратко. След това настройте минутите, с 



натискане н а бутона “ ” или отново с бутоните “  ” или“ ”бутони за кратко, натиснете бутона 

“  ” ги запазете. 

2.13 Незабавно отменяне 

За да изтриете всички предишни настройки（дневен или седмичен таймер), прото трябва да натиснете 

бутона “  ” на дисплея за 10 s. 

 

2.14 Седмичен таймер (Таймер за започване на отоплението) 

Режимът на седмичния таймер позволява “4” периода през деня, и “7” дни в седмицата. На дисплея се 

показва индикатора“ Week Timer ” в този режим; натиснете“ ” на дистанционно първо за настройка 

на деня (индикатор “6” мига), с натискане на бутоните “  ” или “ ” ; след това това първия период: 

натиснете бутона “  ” за време на стартиране, също с натискане на бутоните“ ” или “ ”，

след което натиснете бутона “ ” за време за спиране，и отново с бутоните“  ”или“  ”. След 

определяне на първия период, след 2-ри период .... 3-ти период ... 4-ти период. И 2-ри ден - 3-ти 

ден ... ... ... 7-ми ден. 

Когато всички необходими настройки са завършени, натинете бутона “  ” и ги запазете. 

 

2.15 Изключване  

Натиснете бутона за да изключите “ ”, уреда спира да работи, изключете от контакта, след което 

вече уреда е изключен. 

 

Почистване 
Конвекторът изисква редовно почистване, за да се осигури безпроблемна му работа: 

Преди почистване изключете уреда от контакта. 

Уверете се, че конвекторът е бил оставен да изстине напълно преди почистване. 

Използвайте влажна кърпа (не мокра), за да избършете външната страна, за да отстраните праха и 

замърсяванията. 

Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха и мъха от решетките. 

Уверете се, че уредът е сух, преди да го включите отново в захранващата мрежа. 

 



Внимание 

1. Фиксирайте конвектора правилно на стената или поставете в правилната позиция. 

2. Конвекторът  трябва да се монтира така, че да не може да се докосва от лице, използващо вана или 

душ. 

3. Конвекторът трябва да се монтира така, че да не е разположен директно под контакта. 

4. Когато уредът е свободностоящ, моля, не го използвайте в близост до баня, душ или плувен басейн. 

5. Когато уредът е монтиран на стената, не докосвайте устройството за управление, когато го 

използвате в близост до баня, душ или плувен басейн. 

6. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник Ако захранващият кабел е 

повреден. 

7. НЕ покривайте конвектора, когато работи. 

8. Винаги съхранявайте уреда, когато не се използва за дълго време. 

9. Уверете се, че уредъте охладен преди да го съхраните. 

 

Монтаж на стена 

Спесификация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Издърпайте нагревателя 10 мм 

след това свалете нагревателя 

 

Монтаж на стена                                           Свалете конвектора от стената 

 

R-030  



 

Този конвектор ТРЯБВА да се монтира на минималните разстояния околните обекти. 

 

 

Монтаж/Демонтаж на колелца 

 

Ако колцата са поставени правилно,                                            Натиснете бутона нагоре, 
Ще чуете щракване.                                                                          и свалете колецата 
 
 

Спесификации 

Мощност: 1000W/2000W 

Напрежение: 220-240V ~ 50Hz 

Размери: 832*97*400 

 

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. 

 
Модел:R-030 

Показател Символ С-ст Ед Показател Ед 

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

Номинална 
топлинна мощност 

Pnom 2,0 kW 
 Ръчно управление на топлинното 
зареждане с вграден термостат      Не 

Минимална 
топлинна мощност 
(индикативна) 

 
Pmin 

1,0  
kW 

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

Не 

Максимална 
непрекъсната 
топлинна мощност 

 
Pmax,c 

2,0  
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 1,875 kW Тип топлинене изход/регулиране на 
стайната температура (изберете един) 

При минимална 
топлинна мощност elmin 0,936 kW 

Едностепенна топлинна мощност, 
без регулизране на стайната 
температура 

Не 

В режим на 
готовност 

elSB 0,53 kW 
 Два или повече механични етапа, 
без контрол на стайната 
температура 

Не 

    С механичен термостат контрол на 
стайната температура Не 

    С електронен контрол на стайната 
температура Не 

    С електронно управление на 
стайната температура плюс дневен 
таймер 

Да 



    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 Да 

    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 
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