
ВАЖНО : ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ ВНИМАТЕЛНО И 
ЗАПАЗЕНИ. Това се отнася за всички мобилни уреди - тези продукти са 

подходящи само за закрити, добре изолирани помещения.

The product complies with the European Safety Standards EN60335:2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014:1, 
EN55014:2, EN61000:3-2 and EN61000:3-3 which cover the essential requirements of EMC Directive 2014/30/EU and the LVD Directive 2014/35/EU.

OFRC20

инструкции за монтаж и работа

WattsМодел Описание

OFRC20     9 ребра, Термостат, 2 избора за мощност, неонов индикатор 2000

Ключ Ключ 

1400W 2000W

важни съвети за безопасност
ВАЖНО: Ако уредът е повреден, обърнете се към вашия 
доставчик, преди да го включите. Този уред не трябва да се 
използва от деца на възраст под 8 години, или хора с физически 
или умствени проблеми, освен в случаите, в които те са 
инструктирани за безопасна работа с радиатора и напълно 
осъзнават рисковете, които могат да възникнат при неправилна 
употреба. Уредът не трябва да се използва за игра от деца. 
Деца не трябва да извършват почистването и 
поддръжката,освен ако не им се оказва постоянен контрол. 
Деца под 3 годишна възраст, не трябва да бъдат оставяни в 
непосредствена близост до радиатора, а тези между 3 и 8 
години, имат право само да използват бутон on/off и то само в 
случаи, че уреда е поставен на мястото му и са били 
инструктирани как да го направят в съответствие с изискванията 
за безопасност и напълно осъзнават рисковете, които могат да 
възникнат при неправилна употреба. Деца, на възраст между 3 
и 8 години, не трябва давключват сами щепсела в контакта, да 
боравят с управляващия модул, да почистват уреда или 
даизвършват каквито и да е дейности свързани споддръжката 
му. 
ВНИМАНИЕ: Не използвайте радиатора в малки помещения, 
обитавани от трудно подвижни хора или такива, които при 
инцидент, не могат да напуснат стаята сами. 
ВНИМАНИЕ: Някои части на този уред могат да се нагреят 
много и да причинят изгаряне. Не оставяйте малки деца или 
уязвими хора без наблюдение.   
 Не използвайте уреда в непосредствена близост до бани, 
плувни басейни или други влажни помещения. ВНИМАНИЕ: 
Този конвектор не трябва дабъде поставян директно под 
електрически контакт.
ВНИМАНИЕ: Не покривайте уреда, за да избегнете прегряване. 
Препоръчително е да отворите прозореца, когато включвате 
радиатора за първи път. 
Изключвайте радиатора от контакта, ако няма да се ползва 
дълго време. 

основна информация
Уредът е проектиран да работи с променлив ток в жилищни 
помещения или други, закрити и добре изолирани.Винаги го 
поставяйте на равна основа, в близост, но не 
непосредствено под електрически контакт.Радиатора има 
колелца и дръжки, за по- лесно придвижване. Чрез 
управлението можете да избирате мощността на 
нагревателя и да настройвате температурата. Уредът се 
предлага със захранващ кабел и щепсел. Захранващият 
кабел първо трябва да се развие и след това да се включи. 
(виж раздел ‘Кутия за кабела’). Не местете уреда като 
дърпате захранващия кабел. 
ВАЖНО - Да се използва само с поставени колелца и в 
изправено положение, както е показано на фиг. 1. Внимание 
– Уредът отговаря на най- високите стандарти за
безопасност, но за по - добро топлоотдаване, някои части се
нагряват много. Избягвайте да докосвате корпуса на уреда,
особено между ребрата. За допълнителна безопасност,
управляващия панел е поставен на най-хладното място,
така че да можете да го използвате по всяко време.

 НЕ ПОКРИВАЙ:Всеки радиатор има залепен стикер с 
този символ, предупреждаващ за риск от пожар при 

инцидентно покриване на уреда.
ВАЖНО: Ако захранващият кабел е повреден, обърнете се към 
оторизиран сервиз или друг квалифициран специалист, за да се 
избегнат инциденти.
Не използвайте уреда, ако е в близост със запалими материали 
като петролни продукти, газ или някои видове бои. 
ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар, пердета, завеси 
или други текстилни материали, трябва да бъдат на не по- 
малко от 1 метър. 
Не използвайте радиатора, ако е бил изпускан или има видими 
щети по корпуса. Използвайте го само на равна повърхност и 
добре закрепени колелца. 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ разклонители, могат да прегреят и да 
предизвикат пожар.  

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ: ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ЗАЗЕМЕН
Ако електрическата мрежа във вашия дом не е от вида 13 
amp BS1363 , щепселът може и да не стане. За целта трябва 
да го смените, а старият не може да се използва повторно. 
Преди да монтирате новия щепсел, запознайте се с 
цветовите кодове на захранващия кабел:

ЗЕЛЕНО/ЖЪЛТО :     ЗЕМЯ
СИН : 
КАФЯВ : 

НУЛА
ФАЗА

Свържете зелено/жълтия кабел към терминал Е, символът 
за заземяване или оцветен в зелено или зелено/жълто. 
Свържете кафявия кабел към терминал L или оцветен в 
червено. Свържете синия кабел към терминал N или 
оцветен в черно. Не свързвайте кафявия и синия кабел към 
заземяването. Ако новия щепсел няма маркировка или вие 
имате съмнения относно монтажа, моля, обърнете се към 
квалифициран електротехник. 

ИЗБОР НА МЯСТО
При избор на място, винаги съблюдавайте следните 
отстояния от предмети- мин. 300 мм от горната страна 
и мин. 150 мм от всяка страна. Винаги поставяйте 
уреда на равна повърхност.
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РАБОТА С УРЕДА
Важно: Не покривайте уреда и не поставяйте дрехи върху него. Прочетете 
внимателно всички предупреждения и се уверете, че сте ги разбрали. За да 
използвате уреда, включете щепсела към контакта. Неоновият индикатор ще свети, 
когато уреда е включен в електрическата мрежа. 

ПОСТАВЯНЕ НА КРАЧЕТАТА С КОЛЕЛЦАТА
Извадете колелцата от опаковката и монтирайте, както е показано на фиг.4. 
Обърнете и поставете радиатора с дъното нагоре, препоръчително върху мека 
повърхност, за да не го повредите. Монтажните отвори на стойките са различни. 
Поставете стойка А и стойка В и завийте фиксиращите винтове. Обърнете и 
поставете уреда върху колелцата и се убедете, че се движи свободно и стабилно. 
Вече е готов за работа.

УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕРМОСТАТ (виж Фиг.4) 
Термостатът (виж Фиг.4) управлява температурата в помещението спрямо 
зададената. Той предпазва стаята от прегряване. Завъртете термостата по посока на 
часовниковата стрелка, докато достигнете желаната настройка. Ако искате да 
загреете студено помещение по- бързо, завъртете термостата до позиция макс и 
когато температурата в помещението достигне желаната от вас стойност, бавно 
завъртете на обратно, докато чуете характерното кликване. Уредът автоматично ще 
започне да поддържа тази температура. Термостатът поддържа и настройка за 
режим против замръзване, отбелязан със символ      . При този режим се поддържа 
температура (около 50С-80С), която няма да позволи предметите в помещението да 
замръзнат.  
Внимание – Ако настроите термостата на някоя от по- ниските стойности и уреда не 
влезе в режим отопление, това означава, че температурата в стаята е по- висока от 
настроената.Controls 
КЛЮЧ ЗА ИЗБОР НА МОЩНОСТ (виж Фиг.5) 
Този ключ ви позволява да изберете мощността на нагревателя в зависимост от 
конкретните условия и така да спестите енергия.
Когато ключ O/I е в позиция O, уредът не работи. Когато ключ O/I е в позиция I а ключ 
I/II е в позиция I, радиатора работи с ниска мощност (1400W). Когато ключ O/I е в 
позиция I а ключ I/II е в позиция II, радиатора работи с висока мощност (2000W). 
Неоновият индикатор винаги свети, когато уредът е включен към електрическата 
мрежа.

Съхраняване
Ако няма да използвате радиатора за дълъг период от време, приберете радиатора на място, на което няма да се напрашат неговите 
части. Избягвайте влажни помещения. Навийте внимателно захранващия кабел в отреденото за това място виж Фиг.1 и не 
позволявайте щепсела да се влачи по земята.
Почистване
ВНИМАНИЕ – Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа преди почистване.Изключете уреда от ел. мрежа и го оставете да 
изстине.Използвайте меки, леко влажни кърпи за почистване, без да използвате агресивни почистващи препарати. Преди да 
включитеуреда отново, убедете се , че е изсъхнал напълно.

При продажба в ЕвропейскатаОбщност.Да не се 
изхвърля заедно с битовия отпадък. Изхвърляйте 
уреда според разпоредбите на местното 
законодателство. 

„АРИНОР“ ЕООД
 гр. София 
 тел.: (02) 879 16 71




