
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конвекторна печка FCH-3070 Narcissus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
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 вяърху крачетата. 

              

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

1. Контролен панел 

                      



 

 

2. Дисплей 

 

        

 

3. Използване 

 



 

 

                   

 

1. Включете уреда в ел. мрежа , и след това от механичния бутон на уреда. След включването от бутона, ще 

чуете звук индикиращ, че уреда е захранен с електричество и ще видите знак " " на дисплея. Натиснете 

" " бутон, за да включите уреда. 

1. Настройка на времето   

2. Бутон за включване 

3. Режим 

4. Режим „ Сън “ 

5. Бутон „ Защита от деца “ 

6. Бутон „ Отворен прозорец “ 

7. Бутон „ Седмичен таймер “ 

2.  Настройка на настоящото време: Натиснете и задръжте бутон “ “за 5 секунди, светлинния индикатор 

ще се включи, започва да премигва индикатора за деня и чрез бутони " " or " " можете да изберете 

настоящия ден (1 е означение за Понедленик, 2 за Вторник и т.н. до 7 за Неделя) 

Двукратно продължително натискане на “ ” за 5 секунди, индикатора ще започне да свети и ще 

премигват цифрите за часове,с бутони “ ” or “ ” можете да изберете настоящия час, и след това с 

последователно продължително натискане на бутон “ ” за 5 секудни, ще започне да премигват 

индикатора за минути, с бутони “ ” or “ " можете да изберете настоящите минути. 

 



 

 

3. Настройка на ниво на загряване, натиснете бутон “ ” за да изберете различно ниво: 

Ниско “ ”, Високо“ ” или Против замръзване “  ”. 

4. Натиснете бутон " ", светлинния индикатор ще светне, и светлината ще мине в режим 

„Сън“. 

5. Продължително натиснете бутон “ ” за 5 секунди, светлинния индикатор ще се включи, 

и бутоните на уреда ще бъдат заключени. 

6. Натиснете бутон" ", светлинния индикатор ще се включи, и уреда влиза в режим 

“Отворен прозорец “. Ако температурата спадне с 5 градуса в следващите 10 минути, се 

приема, че потребителя е отворил прозореца и уреда спира нагряването и минава в режим 

на готовност. 

7. За настройка на температурата, използвайте бутони “ ” or “ ”, при включен уред 

температурата е настроена на 28℃. А всяко натискане на бутон увеличава или намалява 

температурата. Температурния диапазон е между 5-50℃. След настройване на 

температурата, изчакайте 5 секунди за да се изпише на дисплея. 

Уреда преминава в режим „Против замръзване“, когато засече, че околната температура е 

спаднала до 5°C. Когато околната температура се вдигне до 9°C, уреда ще се върне в режим 

на готовност. 

8. Дните на седмицата трябва да бъдат настроени първо. Например, ако днес е Сряда и часа 

е 08:30, тогава Сряда трябва да бъде настроено първо, а след това часа, както е указано в 

точка 2 

8.1 Настройка дните на седмицата: 

a) Натиснете "on/off" бутона, за да включите уреда, след това натиснете " Седмичен таймер" 

бутона, за да влезете в меню „Настройки на време “. 

b) натиснете "Седмичен таймер" бутон за да изберете настройка от Понеделник до Неделя, 

часовете от 0 до 23, Температурата на нагряване през деня и натиснете нагоре или надолу, 

за да настроите. Натиснете бутон ”Mode”, за да изберете настройка „ Загряване“ за периода 

от 0 до 23 часа, и за днито от 1ви до 7ми(Понеделник-Неделя). 

8.2 Работни принципи на седмичнита настройки: 

c) Ако настроите: в Понеделник, в 00:00 часа, температурата да е 28 градуса, и силата на 

отопление да е 1, след това в Понеделник, в 01:00 часа, температурата да е 25 градуса, и 

сила на отопление да е 3: 

d) в работно положение, в периода между 00:00 и 00:59 часа в Понеделник, уреда ще се 

включи, ще работи на 28 градуса температура и степен на затопляне 1. В периода от 01:00 и 

01:59, уреда ще работи с температура 25 градуса и на степен 3. 

9. Ако не изключвате от ел.мрежа, настройките ще се запазват и ще могат да се ползват и 

занапред. 

 

 

 

 



 

 

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 

                      

      

 

  

 

1. Дистанционно управление може да бъде използвано само за обикновенни операции 

2. Натиснете за да включите или изключите уреда 

3. Натиснете бутон  за да смените скоростта, също може и от бутон " " 

4. Бутон се използва за функцията „Отворен прозорец“. 

5. Бутон се използва за вкл/изкл на функцията за време, също като бутон " ". 

6. Използвайте бутони  и  за да настроите температурата. Всяко натискане 

променя с 1°C. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Сваляне и Инсталиране на приложението 

Метод A: Internet APP downloads 

① Отворете "APP Store" на мобилния телефон  

② Наберете "tuya smart" и натиснете търсене; 

③ Натиснете Сваляне, за да свалите и инсталирате приложението; 

Метод B: Сканирайте бар кода по-долу 

① Вземете телефона и сканирайте QR кода по-долу:  

  

② Натиснете „Отвори в браузър“; 

③ Натиснете „ Download and install; 

5. Връзка с WIFI 

A: Бързо свързване: 

① Включете уреда от бутона на страничния панел, индикатора ще започне да 

премигва „ " и уреда влиза в режим на готовност. 

② натиснете бутон  и индикатора "power" на екрана ще светне, показвайки 

че уреда е включен; 



 

 

③ Натиснете бутон  за 5 секунди, индикатора за WIFI на дисплея ще 

светне и влиза в режим на приемане; 

④ Отворете "Smart life" софтуера на мобилния си телефон и въведете номера 

си, за да получите кода за верификация 

⑤ Въведете верификационния код и потвърдете; 

⑥ Натиснете „Добави устройство “, за да изберете безжичната мрежа и 

въведете паролата на мрежата, след това натиснете ОК за да се свържете; 

⑦ Когато телефонния интерфейс покаже, че връзката е осъществена и WIFI 

индикатора на уреда спре да да премигва и свети постоянно, това показва, чв 

уреда е добавен към мрежата.  

6. Управление чрез мобилен телефон (включете уреда от странични 

бутон, за да бъде уреда в режим на готовност) 

⑴ Настройки на температура: 

① Отворете софтуера "tuya smart" за да изберете уреда (ако използвате един 

мобилен телефон, за да контролирате два уреда, трябва да изберете кой от 

двата уреда искате да използвате в момента); 

② Изберете уреда и влезте в неговото под-меню (на вашия телефон) – 

Изображението на “power” бутон в левия долен ъгъл на екрана ви ще показва 

OFF, интерфейса ще бъде тъмно червен - указващ, че уреда е изключен. 

③ Натиснете “power” бутон в левия долен ъгъл, той ще се промени на ON, 

интерфейса ще стане светло червен и ще ви покаже, че уреда е включен 

④ Натиснете бутони "+" or "-" за да настроите температурата, ако е настроена 

на 25 ℃, индикатора ECO ще свети; 



 

 

⑤ Когато настроената температура е по-висока от стайната температура, 

уреда започва да загрява. Ако е по-ниска, уреда ще бъде в режим на готовност. 

⑵ Включване на уреда в определено от вас време: 

① Отворете "tuya smart" за да изберете устройството; 

② Кликнете върху неговата икона и влезте в неговия интерфейс, докато 

„Power” бутона в левия долен ъгъл на интерфейса сочи OFF и уреда е 

изключен; 

③ Натиснете върху „Timing” в интерфейса, след това „Add timing”, изберете 

часове, минути, ден, настройте „swich state “, на позиция „open“, натиснете 

бутон „on” за да се върнете назад, след това настройте желаната температура и 

се върнете в главното меню чрез бутон „ОК“, натиснете “save” за да запазите 

настройките. 

⑶ Автоматично изключване: 

① Отворете софтуера „tuya smart" и изберете уреда; 

② Натиснете върху интерфейса му, за да взаимодействате с уреда; 

③ Натиснете „Power button “, за да се включи(“ON”) уреда; 

④ Натиснете върху „timing “, след това „add timing “, изберете минути, часове, 

ден и настройте „switch state “, на позиция „close “. Натиснете бутон „ОК“, за да 

се върнете в предишно меню и натиснете „save” за да запазите настройката.  

⑷ Защита от деца: 

① Отворете софтуера „tuya smart"; 

② Изберете уреда и влезте в неговия интерфейс; 

③ Изпълнете „Настройка за време “ или „ Настройка за температура“ и 



 

 

натиснете върху бутон „ Защита от деца“ (ще се появи икона ON), индикираща, 

че функцията е активна 

 

 

           
 

 

 

  

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 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДИАГРАМА 



 

 

да го покриете с нещо.  

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Технически параметри 

Product model FCH-3070 Narcissus  

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. 

 

 


