
 

 

КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА 

Модел: FCH-1820 BG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този продукт е предназначен за домашна употреба ! 

Моля прочетете инструкцията преди употреба и я запазете за бъдещо 

ползване ! 

 



Инструкция за употреба 

Технически данни 

Модел FCH-1820 BG  

Напрежение AC220-240V/50/60Hz  

Мощност 2000-2300W  

 

Основни правила: 

1. Извадете от опаковката и се уверете, че уреда е здрав. Ако се съмнявате, моля свържете се с техника. Опаковъчните 

материали (торбички, стиропор и други ) трябва да бъдат държани далеч от досег на деца, защото могат да бъдат 

опасни.                                                                                     

 Внимание:  

- Уреда може да се използва само от отговорни възрастни хора. 

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с 

ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен 

опит и познания, освен ако те са наблюдавни или инструктирани относно използването 

на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност 

2. Преди да включите уреда, се уверете че напрежението указано на етикета, отговаря на напрежението на 

електрическата мрежа. 

3. Ако кабела е наранен, трябва да бъде заменен от квалифициран техник за да се предотваратят наранявания. 

4. Този уред трябва да бъде използван само по предназначение, тоест като допълнително отоплително тяло за стая. 

Всяка друга употреба е смятана за неправилна и съответно за опасна. Производителят не е отговорен за всякакви щети 

и повреди, причинени от неправилна употреба на уреда. 

5. Преди почистване или пренасяне на уреда, изключете от електрическата мрежа като издърпате щепсела от контакта, 

или чрез изключване на електрическия бушон. 

6. Ако уреда е повреден или не работи правилно, моля изключете от ел. мрежа и не се опитвйте да го поправяте. Ако 

пренебрегнете горното, вашата безопасност не е гарантирана. 

7. Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате. 

8. Използването на всеки електрически уред изисква спазване на основни правила: 

- Не използвайте уреда близо до източници на вода като бани, душове или басейни 

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или крака 

- Не оставяйте уреда на влиянието на външни атмосферните условия 

9. Не използвайте уреда в близост до потенциално горими, запалими или експлозивни течности или газове. 

Важно: 

1. С оглед да предотвратите прегряване, е препоръчително да развиете цялата дължина на кабела. 

2. Проверете дали капацитета на ел.мрежа е достатъчен за захранването на максималната мощност на уреда. Ако се 

съмнявате, моля свържете се със специализиран техник. 

3. Не оставяйте уреда включен, когато не е необходимо. Изключвайте от ел.мрежа след като приключите с употребата му. 

4. Не затваряйте отворите за вход и изход на въздуха, разположени на уреда. 

5. Кабела на уреда не трябва да бъде заменян от потребителя! Ако кабела е повреден или се нуждае от смяна, моля 

свържете се с оторизиран техник. 



6. Избягвайте загряването на кабела и щепсела, като проверявате дали не са разположени пред отворите за изходящ 

топъл възздух. 

7. Не използвайте уреда близо до източници на вода като бани, душове или басейни 

8. Използвайте в изправено положение само ! 

9. Пазете решетката на входящите отвори чиста. 

10. Не използвайте уреда, поставен под контакт, за да избегнете загряването на контакта. 

Предупреждение 

За да избегнете прегряване, не покривайте уреда ! 

Внимание  

1. Някой части от този уред могат да бъдат силно загрети и да предизвикат изгаряния. Особенно внимание трябва да се 

обръща, когато деца и застрашени хора са покрай уреда. 

2. Не използвайте уреда, поставен под контакт, за да избегнете загряването на контакта. 

3. Не използвайте уреда в непосредствена близост до бани, душове и басейни. 

4. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и не са наблюдавани от 

отговорен възрастен човек.  

5. Дръжте уреда далеч от деца под 8 години!. 

6. Ако кабела е повреден, трябва да бъде заменен от техник за да се избегне нараняване. 

7. Деца под 3 години не трябва да се приближават до уреда. 

 

Характеристики на уреда 

 

1. Алуминиево тяло 

2. Бързо загряващ отоплителен елемент  

3. LCD дисплей 

4. 24 часов таймер 

5. Удобни крачета за поставяне 

Сглобяване на краката 

 

Преди да използвате уреда, краката му трябва да бъдат монтирани. Монтирайте ги на 

дъното на уреда, използвайки 4-те видии. Уверете се, че са добре поставени в на дъното 

на конвектора.  

 

 

 

 

 

Забележка: Напълно нормално е, когато уреда се включи за пръв път или не се е използвал дълго време, да се появи 

миризма и лек дим. Те ще изчезнат след кратко използване на уреда. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание на контролния панел 

 

 

1 Избор на степен на отопление 13  Инрачервен сензор за дистанционно управление 

2 Символ "Вентилатор" 14 Бутон за Wi-Fi 

3 Символ "Защита от замръзване" 15 Бутон за избор на степен на загряване 

4 Избор на мерни единици 16 WiFi индикаторна лампа 

5 Бутон за вентилатор  

6 Увеличаване на температурата  

7 Намаляване на температурата  

8 Бутон за таймер  

9 Дисплей за време на работа  

10 
Дисплей настройка на 

температура 

 

11 Дисплей измерване температура  

12 Бутон Вкл/ Изкл.  

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Бутон Вкл/ Изкл.                  5. Бутон Таймер 

  2. Бутон Вентилатор                6. Бутон за избор на температурна настройка 

3. Бутон Wi-Fi                      7. Намаляване на температурата 

  4. Увеличаване на температурата 

 

 

Въведение в основните фунции на уреда  

Включване на уреда 

Включете щепсела в подходящ контакт. След включване на главния ключ(от дясната страна на уреда), ще се чуе звук „ 

клик“, на дисплея ще се изпише моментната стайна температура. След включване от бутона на контролния панел ще 

влезете в режим „Stand By“, на дисплея ще се изпише моментата стайна температура и настроената предварително 

температура. Няма да се показват други символи. 

  След това натиснете бутона за избиране на степен на загряване, може да изберете между1000/1300/2300W/ „Против 

замръзване“. Ако изберете 1000W, 1300W или 2300W  уреда ще загрява спрямо вашия избор. 

 

Таймер и температурни настройки 

Таймер за време за работа 

Натиснете бутона за таймера, с всяко натискане времето се увеличава с 1 час и можете да изберете време на 

продължителност на работа. Ако достигнете до 24:00 и натиснете отново бутона, фукнцията ще се изключи. Когато сте 

готови с настройката на времето, уреда ще започне работа след 5 секунди. Когато времето изтече, уреда ще се изключи и 

ще влезе в „Stand By“ режим; 

 

Температура 

Натиснете бутона за избор на мерни еденици, ако искате да ги промените. По подразбиране са настроени на „градуси по 

Целзий“ Натиснете еднократно, за да смените по „Фаренхайт“ и отново за да смените по подразбиране.  

Натиснете "+" или "-" бутона, за да настроите температурата(настроената температура трявба да бъде по-висока от 

настоящата). 

Стайната температура ще се показва на дисплея всеки път когато включите уреда. Можете да настройвате желаната 

температура когато уреда работи или е “Stand By‘ режим. Когато желаната температура е достигната, уреда ще се изключи 

автоматично. Когато стайната температура е 1 градус по-висока от желаната температура, уреда ще се изключи също 

автоматично. Той ще се включи отново автоматично, когато стайната температура падне с 1 градус под желаната 

температура. Уреда работи между 5°C-37°C. 

 

Степен на загряване 

Натиснете бутона за да изберете степен на нагряване:1000W /1300W/2300W/ Против замръзване. 

 

Вентилатор 



Натиснете бутона „Вентилатор“ за да включите или изключите вентилатора; 

В режим „Против замръзване“: Ако температурата в стаята падне под 5°C,уреда се включва на максимална степен 

(2300W) .Когато температурата в стаята достигне до 9°C, уреда се изключва автоматично. Цикъла се повтаря, ако 

температурата падне отново.. 

 

Звук 

Уреда издава звук при всяка промяна на настройките. 

LCD дисплей, за стайна температура: Уреда ще спре автоматично, ако температурата в стаята надхвърли с 1 

градус настроената от вас температура. 

Памет: 

Уреда може да запази в паметта си последната настроена температура. Тази температура ще бъде показвана при всяко 

стартиране. 

 

 

СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА С WIFI 

СВАЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВАШИЯ ТЕЛЕФОН 

Свалете ”TUYA SMART” app от избрания от вас магазин за приложения, използвайки QR кодовете по-долуw, или чрез 

търсене на проложението в онлайн магазин за приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТРОЙКИ 



Уреда има един метод за настройка, чрез AP (Access Point). AP връзката използва директна WiFi връзка между вашият 

телефон и уреда, за да качи необходимите настройки. 

 

Когато стартирате за пръв път уред от бутона за включване, WiFi ще бъде изключен. За да включите WiFi, натиснете и 

задръжте Wi-Fi бутона за 3 секунди. WiFi индикатора ще премигне бързо, за да покаже, че уреда е в AP режим за 

свързване. 

 

Моля уверете се, че вашият уред е в правилния режим за свързане с WiFi мрежа, премигващият индикатор на уреда ще ви 

покаже това. 

 

Connection Type – множество бързи премигвания 

AP (Access Point) – еднократни премигвания през период от 1 секунда 

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА WIFI 

 

За да изключите WiFi, уреда може да бъде изключен от главния бутон или задръжте бутона за Wi-Fi за период от 5 

секунди . Когато включите уреда отново, WiFi ще бъде изключен и трябва да следвате отново стъпките по-горе, за да го 

включите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО 



 

 

 

 

 

 

НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ „ДОМ“ В ПРИЛОЖЕНИЕТО 



 

TUYA е проектирано да работи с множество смарт уреди във вашия дом. То може да бъде настроено да работи с различни 

уреди, в различни домове, като за това проложението изисква да бъдат създадени различни „Зони“ и да бъдат именувани 

за по лесна работа. Когато добавите уред, той е „прикачен“ към стая, която вие създавате или избирате. 

 

СЪЗДАВАНЕ НА СТАИ 

 

 

 

 

СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО ПО АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД 



 

Преди започване на процеса за свързване, моля уверете се че уреда е в standby mode (Уреда е в ключен в мрежата, 

бутона за включене е в позиция ON, но уреда не работи), със светеще през 1 секунда индикаторна светлина. СЪщо така се 

уверете, че телефона ви е свързан с WiFi мрежата на дома (Съветваме ви, да изключите мобилните данни по време на 

настройка). 

 

 

 

 

 

 

КОНТОЛ НА УРЕДА ПРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО 



НАЧАЛЕН ЕКРАН 

 

Всяко устройство има собствен „екран“ през който може да бъде управлявано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКРАН НА УСТРОЙСТВОТО 



 

Екран на устройството е контролния екран на уреда, позволяващ контрол на фунциите и промяна на настройките му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕН РЕЖИМ  



 

УМЕН РЕЖИМ е мощен инструмент, позволяващ да настроите уреда ви да работи съобразно външни и вътрешни 

температурни вличния. Това дава възможност на потребителя да повече възможности за работа с уреда. Те са разделени 

в две категории: SCENE и AUTOMATION. 

 

„SCENE“ 

 

“Scene” позволява бутон за бърз достъп да бъде добавен на екрана на телефона. С еднократно натискане на този бутон 

могат да бъдат променяни множество функции на уреда, ако бъдат предварително зададени. Могат да бъдат създадени 

многество такива профили, съдържащи различни функции на уреда. 

По-долу е примерн как да бъде създаден такъв профил: 

 

 

 

 

„AUTOMATION“ 



 

„Automation“ позволява атоматични действия да бъдадт зададен на уреда. Могат да бъдат активирани в определено време 

или от други устройства, свързани във вашата мрежа и TUYA приложение. 

 

 

 

 

 



 

ПРОВЕРКА НА ВРЪЗКАТА 

 

1. Проверете дали уреда е включен и настроен на правилния WiFi профил, ако не- моля погледнете в предходни 

глави на инструкцията. 

2. Уверете се, че паролата на WiFi мрежата е въведена правилно 

3. Уверете се, че телефона ви е свързан къ същата WiFi мрежа като уреда ви. 

4. Уверете се, че мрежата към която се свързвате е 2.4Ghz (5Ghz WiFi мрежи не се поддържат) и, че сигнала е 

достатъчно силен. 

5. Ако вашия рутер е двубандов, уверете се, че 2.4ghz мрежа има различно мрежово име (SSID).  Последващ съвет 

за смяна на името на мрежата(ако се налага) можете да получите от доставчика си на интернет 

6. Проверете настройките на рутера. Криптирането трябва да бъде WPA2-PSK и оторизацията AES 

 

ПОДДРЪЖКА 

Преди почистване, изключете от електрическата мрежа. Използвайте мека и суха кърпа, и не използвайте абразивни 

материали. 

Бележка: Не поставяйте във вода ! 

 

 

 

 



СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВИ: 

Продукта е маркиран със знак CE за да потвърди съответствие с директиви 2006/95/EC (Low Voltage) и EMC directive 
(2004/108/EC). 

ЕКОЛОГИЧНО ИЗХВЪРЛЯНЕ 

 

Оползотворяване – Европейска директива 2012/19/ЕО 

Този символ показва, че продуктът не бива да се изхвърля заедно с 

битовите отпадъци. За да 

предотвратите вредите върху околната среда и човешкото здраве от 

неконтролираното 

изхвърляне на отпадъци, изхвърляйте отпадъците отговорно, за да 

подпомогнете устойчивото 

оползотворяване на ресурсите. За да върнете стария си уред, 

използвайте системите за 

връщане и събиране или се обърнете към търговеца, от когото сте 

закупили уреда. Той може да изхвърли уреда по екологичен начин. 

 


