
 
 

                             
  
 

Радиатор + Йонизация 
 

R-0410, R-0415，R-0420 
 
 
 
 

 
 

 
 

Инструкция за употреба 
 
 

Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения 
или случайна употреба. 

Моля прочетете инструкциите преди да използвате упреда 



Важни предохранителни мерки 
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се 
спазват основните предпазни мерки, включително следното: 
Внимание: За да намалите риска от пожар, токов удар или 
нараняване на човек: 
1. Уредът е предназнчен само за домашна употреба.    
2. Свържете уреда към захранване на напрежението, указано 
на табелата на уреда. 
3. За да избегнете прегряване, не покривайте радиатора. 
4. Никога не оставяйте уреда без надзор, докато се използва. 
Винаги оставяйте продукта в положение изкл. и го изключвайте 
от електрическата мрежа, когато не го използвате. 
5. Необходимо е внимание, когато всеки уред се използва от 
деца, инвалиди или възрастни хора или в близост до тях, и 
когато уреда е оставен да работи без надзор. 
6. Радиаторът не трябва да се намира непосредствено под 
електрически контакт. 
7. Не поставяйте захранващият кабел под килими и не 
покривайте с килими или други подобни. Поставете кабела 
далеч от зоната за движение и там, където няма да се спънете  
в него. 
8. Не работете с радиатора с повреден кабел или щепсел или 
след повреда, ако е изпускан или повреден по какъвто и да е 
начин.  
9. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен от производителя, неговия сервизен агент или 
подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 
10. Избягвайте използването на удължителен кабел, тъй като 
може да прегрее и да причини пожар.  
11. Използвайте радиатора в добре проветриво място. Не 
поставяйте и не позволявайте на предмети да влязат във 
всеки отворите за вентилация. За да предотвратите 
евентуален пожар, не блокирайте по никакъв начин отворите 
за въздух. Не използвайте върху меки повърхности, като легло, 
където отворите могат да се запушат. Използвайте радиатора 
само на плоски и сухи повърхности. 
12. Не поставяйте уреда близо до запалими материали, 
повърхности или вещества, тъй като има опасност от пожар. 
Дръжте запалими те материали, повърхности или вещества 
най-малко на 1 м от предната и задната страна на продукта. 



13. Не използвайте уреда в места, където се съхраняват 
бензин, боя или други запалими течности, напр. Гаражи или 
работилници като горещи, тък като има искрящи части в уреда.  
14. Не използвайте този уред в непосредствена близост до 
баня, душ или плувен басейн като свобдно стоящ уред. Никога 
не поставяйте радиатора там, където може да попадне във 
вана или друг съд с вода. 
15. Никога не докосвайте радиатора с мокра ръка. Уредът 
трябва да бъде инсталиран така, че да не може да се докосне 
човек, използващ вана или душ. 
16. Този уред се нагорещява, когато се използва. За да 
избегнете изгаряния и наранявания, не позволявайте кожата 
да има досег ссс горещите повърхности.  
17. Преди да преместите уреда, моля, изключете го от 
контакта и го оставете да се охлади за 15 минути. Ако е 
необходимо, използвайте дръжки при движение на продукта. 
18. Уверете се, че никакви други уреди не се използват в 
същата електрическа верига като вашия продукт, тъй като 
може да възникне претоварване. 
19. Този уред не е предназначен за употреба от лица 
(включително деца) с намалени физически, сензорни или 
умствени способности или липса на опит и знания, освен ако 
не са наблюдавани или инструктирани относно използването 
на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
20. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, 
че не играят с уреда. 
          
 
 

Спесификации 
Модел размери напрежение Мощност 

R-0410 420X585X80MM  230V/50Hz 1000W 

R-0415 580X585X80MM  230V/50Hz 1500W 

R-0420 740X585X80MM  230V/50Hz 2000W 

 
 



Описание на уреда 
 

 
1.Изход за въздух, 2 Дръжка, 3.LCD екран, 4.Контролен панел, 
5.Превключвател, 6.Корпус, 7. Странична преграда 
 
 

Характеристики на уреда 
 

1. 2 настройки 
2. Защита от прегряване 
3. LCD дисплей 
4. Настройка на стайната температура 
5. Сензор за стайна температура 
6. Седмичен таймер 
7. Избор на режим на работа 
8. Функция против замръзване 
9. Функция отворен прозорец 
10. Свободноостоящ или възможност за монтаж на стена  
11. Йонизираща функция 
12. Дистанционно управление 



Монтиране 
 

1. Свободностоящ: 
(1) Поставете краката в долната част на радиатора.  
(2) Затегнете краката на място с 4 винта.  

  
 
 
 
 
 
 
 
2. Монтииране на стена: 
Разстояние между фиксиращи точки 
 

Радиатор 1000W 1500W 2000W 
L1 (mm) 242 402 562 
L2 (mm) 242 402 562 

 

 Фиг. 2.  Фиг. 3 

 Фиг. 4 
 
 

    

 



1 – Пробийте дупки съгласно инструкциите на фиг. 2 
2 – Поставете дюбелите в дупките на стената.  
3 – Фиксирайте дръжките с винтове (Fig. 4) 
4 – Поставете Т. излъчвателя върху горните дръжки 
5 – Поставете дръжките надолу, за да поставите уреда към 
стената. 
6 – Винтовете се захващат надолу с винтове. 
Внимание: Преди да стартирате уреда, уверете се, че е 
монтиран на стената правилно. Ако не е успоредно на пода, 
могат да възникнат технически проблеми. 
 

Начин на употреба 
Контролен панел и LCD дисплей 

 Отопление,  Захранване,  Температура,  

Функция отворен прозорец,  Режим Комфорт,  Режим 

ECO,  Йонизация,  Седмичен таймер 
 

   
 

Вкл./изкл 

Настройки на мощността 

Седмичен таймер 

Настройка на 
температурата 

Настройка Режим 

Увеличаване 

Намаляване 

Йонизация 



Начин на упореба 
1. Включване 
Включете и включете устройството, след това натиснете 

бутона за . За първи път използвайте като режим на 
комфорт и настройка на ниска мощност. Зададената 
температура по подразбиране е 22 ℃. Екранът ще се покаже 
както по-долу: 

 
 
2. Настройка на мощността 

Натиснете бутона  за да изберете настройка. Има две 

настройки,  ниска и  висока. 
 
3. Йонизираща функция 

Натиснете бутона  за да включите функция, и на екрена 

ше се покаже този символ . 
 
4. Настройка на температурата 

Натиснете бутона  след това бутона  или бутона  



за настройка на температурата. Уредът показва стайната 
температура, а зададената температура е просто показана, 
докато я настройвате. Зададената температура ще бъде 
потвърдена след 10 секунди мигане и автоматично ще се 
върне към показване на стайната температура. Диапазонът на 
настройка на температурата е от 5 ℃ до 35 ℃. 
 
5. Смяна на режима на работа 

Има два режим на работа - Комфорт  и ECO . При тях 

може да се регулира температурата. Натинете бутона  за 
да смените режима. 
 
6. Седмичен и дневен таймер 

         
①             ②             ③             ④ 

   
⑤            ⑥             ⑦ 



 Натиснете бутона  за да стартирате насройка на 
седмичен таймер екран ①.  

 Натиснете и задръжте бутона  за 3 секунди екран ②, 
цифрите за час мигат, използвайте бутоните  ,  за 
да настроите часа.  

 След тонатиснете отново  екран ③, ще мигат 
минутите на екрана използвайте бутоните  м  за 
настройка.  

 Натиснете отново бутона  екран ④, седмичен таймер 
(от 1 tдо 7 са дните от седмицата) деня мига на екрана, 
използвайте бутоните  ,   за настройка.  

 Отново натиснете бутона  екран ⑤, използвайте 
бутоните  ,  за да изберете програма ( има 9 
програми – от P1 до P9) за понеделник (1). Моля обърнете 
внимание че иконата на екрана не мига при тази 
настройка P1 - P9.  

 Натиснете отново бутона  екран ⑥, използвайте 

бутоните  ,  изберете програма за вторник (2), и 
повторете настройка и за останалите дни до неделя 
накрая натиснете бутона  за да излезете от менюто. 

 Моля, обърнете внимание, че можете също да 
промените настройката по подразбиране на 9 
работещи програми. При екран ⑤, натиснете и задръжте 
бутона  за 3 секунди екран ⑦, иконата на работещата 
в момента P1 мига, след което натиснете бутоните  , 

 за промяна на стартираната програма по 
подразбиране и всяко натискане означава един час. 
символа  означава че уреда работи в режим комфорт, 

показва се на екрана ;  означава че уреда работи е 

режим ECO, на екрана се показва (празно). След  като 
настройка по подразбиране е променена, натиснете 
бутона  за да се върнете към екран ⑤, натиснете и 



задръжте бутона  за 3 секунди отново, след това 
натиснете  за да изберете P2, и с натискане на 
бутоните  ,  да направите P2 програма по 
подразбиране. Повторете стъпките за всички 9 програми и 
натиснете  за да излезете от настройката. 

     
Моля, обърнете внимание, че 9-те програми по подразбиране 
почти включват всички настройки, от които се нуждаете, така 
че обикновено няма нужда да ги променяте. 9 програми по 
подразбиране, работещи както следва: 
P1: комфортен режим 6:00 до 22:00, останалите всички ECO 
режим. 
P2: комфортен режим 19:00 до 6:00, останалите всички ECO 
режим. 
P3: комфортен режим 6:00 до 9:00 и 16:00 до 22:00, 
останалите всички ECO режим. 
P4: комфортен режим 6:00 до 9:00 и 12:00 до 14:00 и 16:00 до 
22:00, останалите всички ECO режим. 
P5: всички ECO режим. 
P6: всички удобни режими. 
P7: комфортен режим 16:00 до 22:00, останалите всички ECO 
режим. 
P8: комфортен режим 6:00 до 12:00, останалите всички ECO 
режим. 
P9: комфортен режим 8:00 до 17:00, останалите всички ECO 
режим. 

 
 
 
 



7. Функция отворен прозорец 
Функцията за отворен прозорец не е задължителна. 
Настройката на функцията по подразбиране е изключена, но 
можете да промените да бъде включена. В режим готовност, 

натиснете и задръжте бутона  за 3 секунди за да 

стартирате функцията, след това натиснете бутоните  ,  
за да включите или изключите функцията. На екрана излиза 

или  или . 
 
Когато функцията е включена, ако отворите прозорец широко в 
помещението, където се намира радиатора, сензора ще отчете 
рязкото спадане на температурата. Ако падне с 2 ℃ за 5 
минути, стартирайте функцията на отворения прозорец и 
радиаторът ще влезе в режим против замръзване и ще спре 

отоплението и ще покаже тази икона на екрана .  
Радиаторът ще се включи автоматично след 65 минути, но 
можете ръчно да включите отново радиатора преди да изтекат 

65 минути, като натиснете  и радиатора ще влезе в режим 

готовност, след това натиснете отново , и радиаторът ще 
се върне в предишния режим, който е работил преди 
стартирането на функцията за отворен прозорец. 
 
8. Функция против замръзване 
Нагревателят има функция против замръзване. Ако стайната 
температура е по-ниска от 5 ℃, нагревателят ще влезе в 



режим против замръзване и ще покаже този символ  на 
екрана, когато стайната температура стане над 8℃, функцията 
ще спре. 
 
9. Връщане на първоначлните настройки  

При режим на готовност, натиснет еи задръжте бутона  за 
10 секунди, и ще се върнат фабричните настройки на уреда. 
 
10. Допълнителн инструкции 
Ако няма действие след 30 секунди, екранът ще се изключи и 
потвърди окончателната настройка на натискане. 
Ако стайната температура е 2 ℃ по-ниска от зададената 
температура, тя ще започне да се нагрява; ако стайната 
температура е 1 ℃ по-висока от зададената температура, тя 
ще спре нагряването. 
В случай на прекъсване на захранването, времето се връща на 
00:00 и нагревателят ще се рестартира до последната функция, 
използвана преди рязане. 
 

Поддръжка 
1. Винаги изваждайте щепсела от контакта и оставете 
нагревателя да се охлади преди да го почисти.  
2. Избърсвайте външната повърхност на нагревателя от време 
на време с мека влажна кърпа (не капе мокра) и изсушете 
външната повърхност, преди да работите с нагревателя. 
ВНИМАНИЕ: 
Не потапяйте уреда във вода.  
Не използвайте почистващи химикали като почистващи 
препарати и абразиви.       
Не позволявайте върешността да се намокри, тъй като това 
може да създаде опасност.   
3. Натрупания прах може да се отстрани с мека суха кърпа.  
4. За да съхраните нагревателя, го поставете обратно в 
оригиналния му пакет и го съхранявайте на чисто сухо място. 
5. В случай на неизправност или съмнение, не се опитвайте 
сами да ремонтирате нагревателя, това може да доведе до 
пожар или токов удар. 



 
 

                  
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. 
 
 
                      



 
Модел:R-0410 

Показател Символ Ст-ст Ед Показател Ед 

Топлинна мощност Тип на топлинния вход за елекрическо съхранение на 

локални отоплителни тела (изберете един) 

Номинална топлинна 

мощност 

Pnom 1.0 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 

 

1.0 

 

kW 

Електронно управление на топлиното 

зареждане с обратна връзка за стайна и / или 

външба темепература 

 

      

Не 

Спомагателно 
потребление на 
ел.енергия 

   
Вентилаторна топлинна мощност       

Не 

При номинална топлинна 

мощност 

elmax N/A kW 
Тип топлинене изход/регулиране на стайната 

температура (изберете един) 

При минимална 
топлинна мощност elmin N/A kW 

Едностепенна топлинна мощност, без 

регулизране на стайната температура 
Не 

В режим на готовност elSB 0 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 

Енергийна ефективност 

за отопление на сезонно 

пространство 

ηs 38%  С електронно управление на стайната 

температура плюс дневен таймер 
Не 

    С електронен контрол на температурата плюс 

седмичен таймер 
Да 

    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 

Контакт  

 
Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или случайна употреба 



Модел:R-0415 

Показател Символ Ст-ст Ед Показател Ед 

Топлинна мощност Тип на топлинния вход за елекрическо съхранение на 

локални отоплителни тела (изберете един) 

Номинална топлинна 

мощност 

Pnom 1.5 kW 
Тип на топлинния вход за елекрическо 

съхранение на локални отоплителни тела 

(изберете един) 
     Не 

Минимална топлинна 

мощност (индикативна) 

 

Pmin 1.5 
 

kW 

 Ръчно управление на топлинното зареждане с 
вграден термостат 

Не 

Максимална 

непрекъсната топлинна 

мощност 

 

Pmax 

 

1.5 

 

kW 

Ръчно управление на зареждането на топлина с 

обратна връзка за стайна темеператураи/или 

външна тепература 

 

      

Не 

Спомагателно 
потребление на 
ел.енергия 

   
Електронно управление на топлиното 

зареждане с обратна връзка за стайна и / или 

външба темепература 

      

Не 

При номинална топлинна 

мощност 

elmax N/A kW 
Тип топлинене изход/регулиране на стайната температура 

(изберете един) 

При минимална 
топлинна мощност elmin N/A kW 

Едностепенна топлинна мощност, без 

регулизране на стайната температура 
Не 

В режим на готовност elSB 0 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 

Енергийна ефективност 

за отопление на сезонно 

пространство 

ηs 38%  С електронно управление на стайната 

температура плюс дневен таймер 
Не 

    С електронен контрол на температурата плюс 

седмичен таймер 
Да 

    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 

Контакт  

 



Модел: R-0420 

Показател Символ Ст-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 
Тип на топлинния вход за елекрическо 

съхранение на локални отоплителни тела 

(изберете един) 
     Не 

Минимална топлинна 

мощност (индикативна) 

 

Pmin 2.0 
 

kW 

 Ръчно управление на топлинното зареждане с 
вграден термостат 

Не 

Максимална 

непрекъсната топлинна 

мощност 

 

Pmax 

 

2.0 

 

kW 

Ръчно управление на зареждането на топлина с 

обратна връзка за стайна темеператураи/или 

външна тепература 

 

      

Не 

Спомагателно 
потребление на 
ел.енергия 

   
Електронно управление на топлиното 

зареждане с обратна връзка за стайна и / или 

външба темепература 

      

Не 

При номинална топлинна 

мощност 

elmax N/A kW 
Тип топлинене изход/регулиране на стайната температура 

(изберете един) 

При минимална 
топлинна мощност elmin N/A kW 

Едностепенна топлинна мощност, без 

регулизране на стайната температура 
Не 

В режим на готовност elSB 0 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 

Енергийна ефективност 

за отопление на сезонно 

пространство 

ηs 38%  С електронно управление на стайната 

температура плюс дневен таймер 
Не 

    С електронен контрол на температурата плюс 

седмичен таймер 
Да 

    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 

Контакт  

 


