
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

      АКУМУЛИРАЩ КОНВЕКТОР 

Модели 

DK1000P - DK1000C 
DK2000P - DK2000C 



ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 

1. Бутон за захранване
2. Програматор
3. Решетка за изпускане на въздух
4. Панел
5. Крепежни елементи за стена
6. Подова стойка (по избор, не е включена)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

МОД. DK1000C 230 V~ 50 Hz 1.000 W 

МОД. DK2000C 230 V~ 50 Hz 2.000 W 

МОД. DK1000P 230 V~ 50 Hz 1.000 W 

МОД. DK2000P 230 V~ 50 Hz 2.000 W 

Текстовете, снимките, цветовете, фигурите и данните отговарят на техническото ниво към момента на отпечатване. 

Запазваме си правото на промени, мотивирани от постоянното развитие на техниката в нашите продукти. 
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ВНИМАНИЕ! 

• Прочетете внимателно тези инструкции, преди да пуснете уреда
в експлоатация, и ги запазете за бъдещи справки.

• Този уред може да се използва от деца на възраст и над 8 год.
и от лица с намалени физически, сетивни или умствени
способности или липса на опит и знания, ако са били под
подходящо наблюдение или са били инструктирани относно
използването на уреда и те разбират свързаните с него
опасности.

• Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат извън обсега
на уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

• Деца на възраст над 3 години и под 8 години трябва да
могат да включват и изключват уреда само при условие,
че той е бил поставен или монтиран на предвиденото мяс-
то за нормална работа и че са под наблюдение или са
получили инструкции относно използването на уреда,
безопасен начин и разбиране на рисковете, които носи
уреда. Деца на възраст над 3 години и под 8 години не
трябва да включват, настройват и почистват уреда или да
извършват операции по поддръжка.

• Не оставяйте найлонови торбички или опаковъчни елементи в
обсега на деца. Те могат да бъдат потенциални източници на
опасност.

• Не го свързвайте, без да се уверите, че напрежението, посо-
чено на табелката с данни, и това на вашият дом съвпадат.

• Не го мокрете и не го потапяйте във вода.
• За да избегнете прегряване, не покривайте нагревателя.
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• Боравенето или подмяната на всеки компонент трябва да се
извършва от оторизиран технически сервиз.

• Уредът не трябва да се използва, ако панелът е счупен или
повреден.
ВНИМАНИЕ: Някои части на този уред могат да станат много
горещи и да причинят изгаряния. Трябва да се обърне
особено внимание, когато присъстват деца и уязвими хора.

• Не трябва да го поставяте под електрически контакт.
• Трябва да се наблюдава, децата да не си играят с уреда.

Дръжте го на недостъпно място.
• Външните метални части се нагорещяват. Избягвайте

контакт с тях известно време след като сте го изключили.
• Не запушвайте горните и долните решетки за всмукване и изход

на въздух.
• Не поставяйте уреда близо до душове, вани, мивки или плувни басейни.

• Не го поставяйте близо до завеси, предмети или запалими продукти.

• За да изключите, дърпайте щепсела, никога кабела.
• Винаги го поставяйте в хоризонтално положение и върху равна и

стабилна повърхност.
• Ако уредът е фиксиран към стената, той трябва да бъде поставен

така, че щепселът на захранващия кабел да е достъпен.
• Фиксираният монтаж на този уред на стената на баня трябва

винаги да се извършва по такъв начин, че да не може да бъде
докосван, нито превключвателите и другите органи за управ-
ление да могат да се управляват от човек, който е във ваната или
под душа.

• Не поставяйте свързващия кабел върху горещите зони на
уреда и избягвайте да го поставяте върху решетката на
изходящия въздух.
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• Почистването и поддръжката, която трябва да се извърши от
потребителя, не трябва да се прави от деца без надзор.

• Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде
заменен от оторизиран технически сервиз.

МОНТАЖ НА СТЕНА 

• Преди да продължите с фиксирания монтаж на стена, трябва да имате предвид, че уредът, след като 

бъде инсталиран, трябва да спазва поне следните разстояния:

- До земята: 25 см.

- До страничните стени: 10 см.

• Във всеки случай над конвектора не трябва да има пречка. (маси, рафтове и др.)

• За да фиксирате уреда към стената, следвайте инструкциите в реда, както е показано на фигура 1.

• Имайте предвид, че винтът без крилчатата гайка трябва да бъде поставен в долното закрепване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

• Свържете уреда към електрическата мрежа и натиснете бутона за захранване (1).

ИЗБОР НА РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА 

• Натиснете бутона  на програматора (2), за да включите уреда. Индикатора “eco” на дисплея ще светне. 

• Натиснете отново бутона  многократно, докато настроите желаната температура. Индикаторите на 

дисплея ще показват избраната температура, както е показано на следното изображение (фиг.2): 

РАБОТА С ТАЙМЕРА 

• Този режим има два начина на програмиране: вкл./изкл. и изкл./вкл.

ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО 

• С този режим можете да програмирате работата за определено време, след което уреда ще бъде

изключен.

• След като желаната температура е зададена, можете да програмирате времето за работа, като

натиснете многократно бутона  на програматора (2).

• Индикаторите ще светнат, показвайки времето на работа. Имайте предвид, че общото време е

резултат от сбора на часовете, посочени от светещите индикатори.

• Пример (Фигура 3): Уреда е програмиран на 21 градуса за 5 часа.

• За да деактивирате функцията таймер, натиснете бутона  многократно, докато светодиодите за час 

изгаснат.

ИЗКЛЮЧЕНО/ВКЛЮЧЕНО 

• С този режим можете да програмирате началото на работа, като предварително зададете определено

време, след което уреда ще се включи.

• За тази опция първо трябва да зададете температурата, при която искате да работи уредът, като натиснете 

бутона  многократно.

• След това натиснете бутона  за 2 секунди. Ще видите как индикаторите за температура се изключват. 

• Изберете времето, през което уреда да остане в изключено положение, като натиснете бутона

многократно.

• Индикаторите ще светнат, показвайки избраното време за начало на работа. Имайте предвид, че е 

общото време е резултат от сбора на часовете, посочени от светещите индикатори.

• Пример (Фигура 4): Уреда ще се свърже след 5 часа.

• За да деактивирате функцията таймер, натиснете бутона  многократно, докато индикаторите за час 

изгаснат.
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РЕЖИМ ПОВТОРЕНИЕ 

• С този режим можете да програмирате цикли на включване/изключване, които ще се повтарят.

• Изберете желаната работна температура, като натиснете бутона  , както е посочено по-горе. 

• След това многократното натискане на бутона  ще изберете времето, за което уреда ще остане включен 

и след това изключен.

• За да активирате функцията „Режим повторение“, задръжте бутона  натиснат, докато 

индикаторите за час мигат, показвайки началото на циклите.

• Веднага след като индикаторите за час започнат да мигат, спрете да натискате бутона , защото ако 

го задържите натиснат за по-дълго време, той ще премине в режим ВКЛ. / ЕКО . 

• За да деактивирате „Режим повторение“, натиснете бутона веднъж

РЕЖИМ ВКЛ. / ЕКО 

• С този режим ще можете да програмирате включвате/еко цикли, които ще се повтарят.

• Изберете желаната работна температура, като натиснете бутона  , както е посочено по-горе. 

• След това, натиснете бутона  за да изберете времето, за което уредът ще остане включен при избраната 

температура и по-късно в положение ECO (18ºC). 

• За да активирате функцията ВКЛ./ЕКО, задръжте бутона  натиснат, докато индикаторите за час и 

температура мигат, показвайки началото на циклите. 

• За да деактивирате този режим, натиснете бутона веднъж.

ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ 

• С тази функция можете да конфигурирате уреда да се включва когато стайната температура падне под 7 ºC.

• За да активирате този режим, превключвателят (1) трябва да е включен и индикаторите за температура да са 
изключени

• За да направите тованатиснете бутона  многократно докато индикаторите за температура изгаснат.  

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА 

• За да предотвратите манипулиране на контролите, можете да активирате заключването чрез

едновременно натискане на бутоните  и .
• След като изминат 10 минути от активирането на заключването, индикаторите ще изгаснат

• За да отключите уреда, продължете по същия начин.

ИЗКЛЮЧВАНЕ 

• Когато не използвате конвектора, изключете превключвателя (1) и изключете уреда от електрическата мрежа.

БОЯДИСВАНЕ НА МОДЕЛ “C” - “MIMETIC” 

• Ако сте закупили модела DK1000C или DK2000C, можете да го боядисате в желания от вас цвят.

• За да направите това, първо нанесете слой грунд, за да осигурите прилепването на боята.

• Боядисайте уреда с боя, устойчива на поне 70º C.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

• Преди да продължите с почистването, уверете се, че уреда е изключен от мрежата.

• Оставете горещите части да изстинат и ги почистете с мека, суха кърпа.

• Поддържайте решетките за вход и изход за въздух чисти.

• Не използвайте химически или абразивни продукти, метални стъргалки и др. които могат да повредят

повърхностите на уреда.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

• Като потребител, когато искате да изхвърлите уреда, предайте го за по-нататъшно третиране

в център за събиране на отпадъци или контейнер, предназначен за тази цел.

• Никога не го изхвърляйте. По този начин ще допринесете за грижата и подобряването на околната среда.
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  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

• Тази гаранция покрива за две години, считано от доказана дата на закупуване, всяка липса на

съответствие, която се появява в уреда.

• Тази гаранция е ограничена до ремонт на уреда или неговата подмяна, винаги по преценка на

производителя. Не включва разходи като монтаж или демонтаж.

• Гаранцията не покрива счупвания или повреди, причинени от падане, неправилен монтаж, пълна

или частична манипулация от неоторизиран персонал, както и причини за непреодолима сила

извън JATA (геоложки феномени, смущения, небитова употреба и др.).

• По същия начин тази гаранция няма ефект върху компоненти и аксесоари, които са обект на

износване в резултат на употреба, както и нетрайни такива, като пластмасови съединения, гума,

кабели на лампи, емайллакове, бои или покрития, повредени от неправилна употреба или реакция

към агенти като топлина, вода или външни химикали.

• Персонализираните от потребителя уреди, в случай че се наложи подмяна, ще бъдат доставени с

оригинални части, цветове и текстури.

• За да влезе в сила тази гаранция, потребителят се съгласява да следва правилно инструкциите за

поддръжка. Това също ще удължи живота на вашия уред.

• Освен това притежателят на гаранцията ще се ползва по всяко време с всички права,

предоставени от действащото законодателство.
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