
Кварцова печка R-8013 
Инструкция за употреба 

 
 
 
         
Мерки за безопастност 
1. Печката трябва да бъде поставена и използвана на подходящо място, забранено е 
поставянето под контакта.  
2. В обхвата на работа на уреда е забранено поставянето на запалими материали. Уредът не 
може да се използва, ако в помещениято има запалими газове и прах. 
3. Печката трябва да е на повече от 1 метър от запалимия материал и да се избегне 
фиксирано облъчване за дълго време. 
4. Уредът трябва да се постави върху гладка твърда повърхност или основа по време на 
работа.  
5. Кабелът трябва да се постави добре и да се избегне препъване в него при минаване 
покрай уреда. Кабелът трябва да държи далече от горната част на печката, кабелът не трябва да 
е близо до решетката. 
6. Не можете да закачате дрехи, които капят или са подгизнали от дъжда над печката, 
избягвайте навлизането на вода в уреда. Не поставяйте премети във решетка за избегнете пожар 
или токов удар.  
7. Кабелът трябва да се включи в заземен контакт. 
8. Напрежението, мощността, честотата трябва да съответстват на технически параметри на 
печката.  
9. Силата на тока и захранващият кабел, трябва да могат поемат мощността на нагревателя, 
също така трябва да се има предвид и включването на други електрически уреди по едно и също 
време.  
10. Забранете докосването на решетките, когато уредът работи, за да предотвратите 
изграряне на кожата от висока температура. 
11. Забранете работа при махната препазна решетка. 
12. Когато спрете да използвате, трябва внимателно да издърпате щепсела и да изключите 
уреда, без да дърпате кабела с ръка.  
13. Трябва да съхранявате печката добре, когато няма да я използвате дълго време, да 
предотвратите натрупването на прах, да я поставите на сухо и проветриво место.  
14. Моля не използвайте уреда в помещение с  дете, животно, хора, които нямат самоконтрол 
или трудно се движат без надзор. 
15. Този уред не е оборудван с устройство за контрол на стайната температура, не 
използвайте този уред в малка стая, където има лице, което не може да напусне само стая, освен 
ако не е осигурен постоянен надзор. 
16. Ако печката не работи нормално, моля, свържете се със сервиз, избягвайте 
разглобяването й и смяната на части.  
17. Не покривайте уреда и не го поставяйте в неправилна позиция, това може да причини 
пожар, не бива да настройвате печката да се включва автоматично; Тя трябва да бъде изключена, 
когато захранването е прекъснато, да се избегне автоматичното включване когато няма никой в 
стаята.  
18. Когато печаката, се постави помещение с температура -20 ℃ тежко студено място, трябва 
да се повиши стайната темщература преди да го използва, да се предотврати изменения на 
характериските на материала на на уреда. 
19. Не използвайте този уред с програматор, таймер или друго устройство, което автоматично 
включва уреда, тъй като съществува опасност от пожар, ако уредът е покрит или поставен 
неправилно. 
20. Не използвайте уреда  в непосредствена близост до баня, душ или басейн. 
21. Внимание: За да избегнете прегряване, не покривайте печката. 
22. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, 
неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. 
23. Уредът не е предназначен за употреба от хора (включително деца над 8 год.) с намалени 
физически, сетивни или психически способности или липса на опит и познания, освен ако не са 
били подложени на надзор или указания относно използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност. 
24.      Децата трябва да бъдат подлагани на надзор, за да се гарантира, че те не играят с уреда 



25.  За да избегнете прегряване, не покривайте уреда 
26.  Уредът не трябва да се намира непосредствено под контакта 
27.  Не използвайте този уред в непосредствена близост до баня, душ или басейн 
28.  Не използвайте този уред, ако е бил изпускан 
29.  Не използвайте, ако има видими признаци на повреда  
30. Използвайте този уред върху хоризонтална и стабилна повърхност 
31.  Внимание: Не използвайте този уреда в малки помещения, заети от лица коитоне могат сами 
да напуснат стаята, освен ако не е осигурен постоянен надзор 
32. Внимание: За да се намали рискът от пожар, трябва да държите завеси или друг запалим 
материал на минимално разстояние от 1 м от изхода за въздух на уреда 
 
 
Сглобяване 

1. Внимателно завъртете уреда с главата надолу, за да се поставят колелцата. 
2. Плъзнете пластината на колелото в правилното му положение. 
3. Закрепете пластината на колелото с гайката. 
4. Поставете уреда в изправено положение. 
5. Извадете кабела от задната страна. 

 
 
 
Начин на работа 

1. Включете печката и изберете една от двете степени на отопление: 
• I – ниска степен на отопление; 
• II – висока степен на отопление; 
•  

Забележка 
Това устройство ще се охлади бавно след изключване на захранването. Оставете уреда да се 
охлади преди преместване. Вградената дръжка трябва да се използва за лесно пренасяне. 
Когато това устройство се прегрее, то автоматично се изключва от специалната система за 
сигурност. Изключете устройството и го оставите да се охлади, преди да го използвате отново.  
 
2. След като приключите с използването на нагревателя, поствете превключвателя в 

положение "ИЗКЛЮЧЕНО", след това изключете от захранването.  
 
 
Почистване 

1. Ако не се използва дълго време, почистете повърхността на уреда и го оставете в 
оригиналната опаковка. Дръжте уреда на проветриво и сухо място. 

2. Използвайте влажна кърпа, за да почистите повърхността на уреда, да избягвате 
навлизането на вода в уреда и да изсушите уреда преди да го използвате или 
съхранявате. 

 
 

Съхранение 
1. Запазете оригиналната опаковка за съхранение извън сезона. 
2. Почистете нагревателя според указанията за почистване по-горе.  
3. Свалете колелцата. 
4. Поставете печката и колцата в оригиналната опаковка и ги съхранявайте на сухо място. 

 
 

Поддръжка 
1. Моля, извадете щепсела и го охладете до нормалната температура, преди поддръжка.  
2. Лесно се натрупва прах по външната част, трябва често да се почиства с мека кърпа. Трябва 

да отвиетевинтовете и гайката, да свалите капака на решетката, преди да почистите 
вътрешната повърхност. Избягвайте да използвате мокра или кърпа напоена със запалима 
течност, за да почистите, също така избягвайте да окачите мека кърпа или други запалими 
неща върху нея. Той трябва да настрои и да се сглоби след почистване. 

3. Когато повърхността е твърде замърсена, може да се полира с вода с температура дот 50 ℃ и 
да се смеси с неутрален препарат, след това да се изсуши. 

4. Когато почиствате, избягвайте да използвате бензин, разредител, киселина или други 
химически вещества и материали, които могат лесно да повредят повърхността на уреда.  



5. Трябва да се охлади до нормалната температура, да се изсуши и внимателно да се опакова, 
след това да се постави на сухо и проветриво място.  

 

Серзиз 
1. Ако нагревателят не се нагрява след включване на машината, моля проверете дали 

захранването е нормално, дали гнездото на контакта е нормално, опитайте отново след 
внимателна проверка. 

2. Моля, изпратете я в сервиза за други препятствия. 
3. Има предпазител в долната част на  уреда и когато падне, превключвателят автоматично ще 

прекъсне захранването и ще спре да работи, след като уреда се върне в правилната позиция 
включете уреда, ще работи нормално. 

 
 
 
Спесификации 
Напрежение: 220-240V 
Честота:50/60Hz 
Две степени на отопление: 1100W/2200W 
Кварцов нагревател 
Защита на термостата 
Защита против преобръщане 
Използване на открито 

 
 
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. 
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