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Прочетете инструкцията внимателно и запазете за бъдеща 

употреба ! 



 

 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ 
Моля прочетете и запазете тези важни инструкции !  

Докато използвате уреда, основни правила трябва да бъдат спазвани, за да се избегне 

риск от нараняване, запалване, електрически удар:  

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. 

 

Структурна диаграма                                                     . 

 
A: Дисплей 

B: Преден панел 

C: Крачета 

D: Части за окачване на стена 

E: Заден панел 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Монтаж на стена                                                     . 

Моля вземете предвид, че продукта трябва да бъде инсталиран на не по-малко от 15 cm от пода и 50 cm от 

тавана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． Пробийте две дупки с разстояние от 550 мм между тях. 

2． Поставете наличните дюбели ( с диаметър от 8 мм и дължина 40 мм) в дупките, след това 

поставете и затегнете видиите, като видиите трябва да останата да стърчат на 6 мм. След това закачете 

уреда на видиите. 

 

 

Бележка: Преди да дупчите стените, се уверете че на мястото не минават кабели или тръби ! 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталация на крачетата                                                     

Инсталация на крачетата  

1. Обърнете уреда с главата надолу, вземете крачетата и видиите, намиращи се в комплекта ST4 * 12. 

2. Подравнете отворите за видиите на крачетата с отворите на дъното на уреда, поставете видиите и 

затегнете. 

3. След монтажа, обърнете уреда и поставете върху крачетата. 

              



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

1. Контролен панел, дисплей и дистанционно управление 

 

        



 

 

 

Контролен панел (1) / Дистанционно управление (7) 

I. Дисплей 

II. Бутон „Включване / Изключване“ 

III. Бутон „Смяна на режим“ 

IV. Бутон „+“ 

V. Бутон „-“ 

VI. Таймер 

VII. Програмиране 

VIII. Функция „ Отворен прозорец“ 

 

Дисплей(I) 

a) Индикатор за WIFI 

b) Индикатор за заключване на бутоните 

c) Индикатор за температурата 

d) Индикаторна светлина за таймер 

e) Индикаторна светлина за програма 

f) Индикаторна светлина за Дневен режим 

g) Индикаторна светлина за Нощен режим 

h) Индикаторна светлина за режим „ Против замръзване“ 

i) Индикаторна светлина за функция „ Отворен прозорец“ 

j) Индикаторна светлина за край на работа 

k) Показател за време 

l) Индикаторна светлина за нагревател 

m) Индикаторна светлина за начало на работа 

n) Индикатор за дните на седмицата 

2. Използване 

Всички промени по настройките на уреда са придружени със звуков сигнал. 

Преди употреба, моял монтирайте крачетата на уреда или го монтирайте на стената. 

 

Включване 

 

При първа употреба, нагревателните елементи и изолациите е възможно да отделят 

характерна миризма. 

• Преди да свържете уреда с електрическата мрежа, проверете дали показанията на 

мрежата съответстват на показанията на етикета на уреда. 

• Включете уреда към мрежата и след това включете главния бутон (отстрани на тялото 

на уреда) – дисплея ще премигне и ще угасне. 

• Натинсете бутон (II) на на контролния панел (1) или на дистанционното управление (7) 

за да включите уреда. 

• Дисплеят (I) ще се включи, показвайки настоящата температура(c), часа(k) и деня от 

седмицата (n) 

• След всяко изключване и ново включване към ел.мрежа, настройте на уреда трябва да 

бъдат въведени наново. 



 

 

• По подразбиране системата е настроена на време 12:30, Неделя, както и 

температурата е настроена на 20°C 

 

Настройка на часа и деня от седмицата (настройката е възможна само чрез използване 

на контролния панел) 

• Включете уреда 

• Натиснете и задръжте бутон (VI) на контролния панел за около 3 секунди – полето за 

часове на дисплея (I) ще започне да премигва 

• Натиснете бутони „+“ или „-“ за да настроите часа. 

• Натиснете и задръжте бутон (VI) отново за около 3 секунди – полето за минути ще 

започне да премигва 

• Натиснете бутони „+“ или „-“ за да настроите минутите. 

• Натиснете и задръжте бутон (VI) отново за около 3 секунди – полето за деня от 

седмицата (n) ще започне да премигва 

• Натиснете бутони „+“ или „-“ за да настроите деня. Цифрите от 1 до 7 показват 

съответния ден – от Понеделник до Неделя 

• Изчакайте около 5 секунди докато индикатора за деня (n) спре да премигва. 

 

Настройка на температурата. Използвайте контролния панел (1) или дистанционното 

управление (7) 

• Когато уреда е включен, настроената по подразбиране температура е 20 градуса. 

• Желаната температура може да бъде променена, използвайки бутони „+“ и „-“. 

• Желаната температура може да бъде настроена в диапазона от 10 до 49 градуса. 

• При настроена желана температура, цифрите на дисплея (c) ще премигнат и след това 

ще се показва настоящата температура в стаята. 

 

Режими на работа 

Уреда може да работи в три режима: 

• (f) Дневен режим – уредът работи на пълна мощност 

• (g) Нощен режим – уредът работи с половин мощност 

• (h) Режим ‚Против замръзване“ – ако околната температура спадне под 5 градуса, 

уреда се включва автоматично на половин мощност и работи докато температурата 

достигне 9 градуса, след това се изключва отново автоматично. 

 

Настройка на режима на работа. Използвайте контролния панел (1) или 

дистанционното управление (7) 

• След като включите уреда, изберете режима на работа използвайки бутон (III). 

• Натиснете бутон (III) толкова пъти, колкото е нужно, за да светне на дисплея (I) 

индиактора на избрания от вас режим. 

 

Функция „Отворен прозорец“ 

• Когато фунцията е включена и околната температура спадне с 5 градуса за по-малко 

от 10 минути, уреда смята, че потребителя е отворил прозореца, затова автоматично 

се изключва и влиза в режим „Готовност“. 

Натиснете бутон (VIII) на дистанционното управление за да активирате функцията. 

• На дисплея (1) ще светен индикаторна лампа за функция „Отворен прозорец“(b) 



 

 

• За да изключите фунцията, натиснете бутон (VIII) на дистанционното управление. 

 

Таймер за време на работа. Използвайте контролния панел (1) или дистанционното 

управление (7) за да настроите. 

 

• Включете уреда, изберете режима на работа и настройте температурата. 

• Натиснете бутон (VI) - цифрите за време(k) е започнат да премигват на дисплея (I). 

• Натиснете бутон (VI) отново докато достигнете до желаното от вас време на работа – 

между 1 и 24 часа. 

• След избора на времето, изчакайте докато цифрите (k) спрат да премигват. На 

дисплея ще се показва настоящото време. 

• Активирането на функцията се потвърждава от индикаторна светлина(d) на дисплея. 

• За да разберете колко време е останало докато уреда се изключи автоматично, 

натиснете бутон (VI) еднократно. 

• Времето след което ще се изключи уреда ще се покаже на дисплея в поле (k), за 

период от няколко секунди. 

• Когато фунцията Таймер е включена, можете да сменяте и режима на работа, както и 

температурните настройки. 

• За да изключите фунцията, моля натиснете бутон (VI) и нагласете времето на „00:00“ 

 

Отложен старт (настройките са възможни само от контролния панел(1)) 

• Уреда трябва да е включен към ел.мрежа и главният бутон да бъде също включен. 

• Натиснете и задръжте бутон (VI) на контролния панел(1) – цифрите указващи време (k) 

ще започнат да премигват на дисплея (I) 

• Натиснете бутон (VI) отново, докато настроите желаното време в диапазона от 1 до 24 

часа. 

• След избора на време, изчакайте докато цифрите (k) спрат да мигат. 

• Активирането на фунцията се потвърждава от индикаторна светлина (d) на дисплея и 

чрез обратно отброяване. 

• Веднъж включен, уреда ще разботи по предварително зададените програми. 

• За да деактивирате фунцията, натиснете двукратно бутон (II) на контролния панел (1) 

или на дистанционното управление (7) 

 

Заключване на бутоните. (настройките са възможни само от контролния панел(1)) 

• За да заключите бутоните, натиснете бутони „+“ и „-“ едновременно 

• Активирането на функцията ще бъде потвърдено след светването на индикаторната 

светлина (b) на дисплея (1). 

 

Всички гореописани операции са възможни, само ако седмичния график за отопление 

е изключен. 

 

 

Седмичен график за отопление 

• Потребителят може да настрои график за работа на уреда за всеки ден от седмицата. 

• Потребителят може да настрои до 6 периода на работа за всеки един ден от 

седмицата, общо до 42 периода на работа. 



 

 

• Преди да се направят настройки за седмичен график на работа, трябва да бъдат точно 

настроени времето и деня от седмицата (вижте графа настройки на часа и деня от 

седмицата. 

• Седмичният график за отопление ще остане активен докато не го изключите или 

докато не изключите уреда от ел.мрежа. 

 

Програмиране на седмичният график за отопление 

• За да започнете програмирането на седмичния график за отопление, натиснете и 

здръжте бутон (VII), на дисплея ще се появи иконка „е“. 

• След това натиснете бутон (VI), цифрата „1“ ще започне да премигва на дисплея, в 

поле „n”. 

• Използвайки бутони „+“ и „-“ може да изберете деня от седмицата. Цифрите от „1“ до 

„7“ в поле „n“ показват дните от седмицата, от Понеделник до Неделя. 

• Натиснете бутон (VI) отново, в поле (с) ще започне да мига цифра, указваща номера 

на периода за работа за деня, максимум 6 периода могат да бъдат настроени за всеки 

един ден. 

• Използвайте бутони „+“ и „-“ за да изберете подходящия период. 

• Натиснете бутон (VI) отново, цифрите в поле (к) започват да премигват и 

индикаторната светлина (m) ще светне. 

• Използвайте бутони „+“ и „-“ за да изберете часа на започване на работа. 

• Натиснете бутон (VI). 

• Използвайте бутони „+“ и „-“ за да изберете минутите за напочване на работа. 

• Натиснете бутон (VI). В поле (к) на дисплея цифрите ще започнат да премигват и 

индикаторната светлина (j) ще светне. 

• Използвайте бутони „+“ и „-“ за да изберете час за край на работата. 

• Натиснете бутон (VI). 

• Използвайте бутони „+“ и „-“ за да изберете минути за край на работата. 

• Натиснете бутон (VI). Цифрите в поле (с) ще започнат да премигват. 

• Използвайте бутони „+“ и „-“ за да изберете подходящата температура. 

• Повторете операциите описани по-горе, за да настроите други периоди за деня или 

периоди за останалите дни от седмицата. 

  

ПОДДРЪЖКА 
Ако уреда ви не работи, следвайте инструкциите:  

⚫ Уверете се, че ел мрежа и бушоните са изправни.  

⚫ Уверете се, че уреда е включен в ел.мрежа и има напрежение по мрежата.  

⚫ Ако бутона ON/OFF не свети, изпратете уреда в сервиз за ремонт  

Бележка: Ако имате проблем с вашия уред, моля вижте гаранционната карта за повече 

информация. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами! Това може да довече до отказ 

от гаранция, както и да причини физически наранявания.  

 

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
Преди да почистите уреда си, изключете и оставете да изстине. Изключете от електрическата 

мрежа. Повърхността на уреда може да бъде почистена с влажна кърпа и след това 



 

 

подсушена. Не използвайте абразивни материали, за да не нараните повърхността. За да 

свалите уреда от стената, развийте видиите които го държат към нея. За краткосрочно 

съхранение без да ползвате уреда, просто го изключете от електрическата мрежа. За 

по-дългосрочен период без използване и съхранение, можете да го свалите от стената или 

да го покриете с нещо.  

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Технически параметри 

Product model FCH-2022 RAJA  

Rated voltage 220-240 V AC 

Rated frequency 50/60 Hz 

Rated power 1800-2000 W 

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. 

 

 


