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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
Моля, прочетете внимателно инструкциите преди да използвате уреда и ги 
съхранявайте за бъдещи справки.  
Внимание: Никога не покривайте уреда и внимавайте да не се опарите от него. 
 
Инструкции за употреба 
Благодарим ви за закупуването на тази керамична вентилаторна печка. Моля, 
прочетете внимателно тези инструкции и ги съхранявайте на сигурно място за 
бъдещи справки. 
Когато включите уреда за първи път може да се появи слаб мирис в 
продължение на няколко минути. Това явление е безвредно и се среща при 
повечето нагреватели, когато по тях са останали леки следи от прах или 
смазочни масла, които са останали при сглобяването на уреда. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 
● МОЛЯ, не поставяйте този уред, където деца, болни или домашни любимци 
могат да го достигнат. 
● Предната решетка на уреда се нагрява много силно когато уреда се използва, 
много внимавайте да не се докоснете до решетката. 



● Не покривайте уреда когато е в употреба и се уверете, че има най-малко 30,5 
см разстояние зад него, така че въздушните отвори да не са запушени. 
● Никога не използвайте уреда в близост до вана, душ или басейн. 
● Уверете се, че няма никакви предмети от всякакъв вид в рамките на два метра 
от уреда, когато е в употреба. 
● Никога не използвайте уреда в близост до всякакъв запалим материал. Не 
трябва да се поставя в близост до или в контакт с каквито и да е горива, нефт, 
газ или експлозиви. 
● Не използвайте на открито. 
● Не поставяйте уреда директно под електрически контакт. 
● Винаги поставяйте уреда върху равна хоризонтална повърхност. 
● НИКОГА не местете или вдигайте уреда, когато е включен. 
● Не използвайте уреда с програматор или времево устройство, което да 
включва уреда автоматично. Използването на такива устройства е опасно и 
може да доведе до риск от пожар. 
 
СИМВОЛ      ФУНКЦИЯ 
“OFF”          ИЗКЛЮЧЕНО 
“FAN”          Само вентилатор, без отопление 

“I”           Ниска топлинна мощност 
 “II”           Пълна топлинна мощност 
 
ТЕРМОСТАТ: 
Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите производството 
на топлинна енергия. 
РАБОТА: 
Включете щепсела в подходящ стенен контакт, като спазвате всички инструкции 
относно позициониране и включване на уреда. 
За да използвате уреда като вентилатор: 
● Завъртете контролния ключ на позиция "Вентилатор". Вентилаторът ще 
започне да духа въздух при стайна температура. 
● Ако вентилаторът не работи, температурата в помещението е по-хладна от 
вградения термостат на ниво "OFF". Завъртете термостата постепенно по 
посока на часовниковата стрелка и вентилаторът ще започне да духа. 
● Веднага след като уреда започне да роботи, светлинният индикатор в 
предната част на устройството ще светне. 
За да използвате уреда за отопление: 
● Завъртете контролния ключ на "I" за ниско ниво на отопление и "II" за пълно 
ниво на отопление. 
● Настройте нивото на топлина чрез завъртане на термостата постепенно по 
посока на часовниковата стрелка за най-ниската топлина и докрай по посока на 
часовниковата стрелка за максимална топлина. 
● Термостатът ще изключи уреда, когато избраната температура на отопление е 
постигната и когато температурата падне той отново ще се включи автоматично. 



● За максимална топлинна мощност се използва "II" с термостат завъртян 
докрай по посока на часовниковата стрелка. 
ПРЕГРЯВАНЕ: 
● Термостатът ще изключите уреда ако той прегрее. 
● Прегряването може да бъде причинено от запушване на въздухопроводите в 

задната част на уреда или от решетката в предната част. Ако това се случи, 
моля, изключете устройството и го оставете да се охлади за 30 минути. 
Отстранете всички запушвания и блокажи и включете устройството отново. 

● Ако уредът спре да функционира, най-вероятната причина за това е изгорял 
предпазител, моля свържете се с сервизен център за ремонт. 

ЗАЩИТЕН ТЕРМОИЗКЛЮЧВАТЕЛ: 
Уредът е снабден със защитен термоизклювател при преобръщане. Когато 
използвате уреда в изправено положение върху равна и стабилна повърхност, 
термоизключванелят е включен. В случай на преобръщане на уреда 
термоизклювателя автоматично ще изключи уреда. 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА: 
● Няма части във вътрешността на машината, които изискват вниманието ви 

или сервизно обслужване. Не се опитвайте да отваряте външната страна на 
корпуса. По този начин бихте могли да повредите двигателя и нагревателния 
елемент и гаранцията да бъде анулирана. Ако имате проблем с уреда или 
ако захранващият кабел се повреди по някакъв начин, трябва да занесете 
устройството на ремонт при квалифициран електротехник или в сервизен 
център. 

● Преди да почистите машината, се уверете, че е изключено захранването и 
уредът се е охладил напълно. 

● Никога не почиствайте уреда, ако той не се е охладил напълно и не е 
изключен от електрическата мрежа. 

● Никога не почиствайте уреда с вода и не позволявайте тя да намокри уреда 
при никакви обстоятелства. 

● Корпусът се почиства с леко навлажнена кърпа без власинки [малко 
количество препарат може да се използва, ако е необходимо]. 

● За да се отстранят всички частици като прах и др. от предната решетка, или 
задните въздухопроводи, можете да използвате обикновена прахосмукачка 
за да ги почистите. 

● Винаги се уверявайте, че уредът е напълно сух, преди да го използвате. 
● Ако не възнамерявате да използвате уреда известно време, най-добре е да 

се уверите, че той е чист и сух и след това да го съхраните в найлонова 
торбичка на хладно и сухо място. 

● При правилно използване и грижи този уред ще ви даде много години на 
добро обслужване и икономично отопление. 

 
 



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. 
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