
EvoRad2BT

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.

инструкция за монтаж и работа

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.

Важни съвети за безопасност: 
Ако този уред е повреден, консултирайте се с вашия доставчик, 
преди да го използвате. 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 да включват сами щепсела в контакта, да боравят с 
управляващия модул, да почистват уреда или да извършват каквито 
и да е дейности свързани с поддръжката му.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Някои части могат да се нагреят много и да 
причинят изгаряне при докосване. Изисква се допълнително 
внимание ако в помещението има деца или хора с ограничени 
умствени или физически способности.

Внимание: Този уред има стикер указващ, че не трябва да 
се покрива. 

ВНИМАНИЕ: Този уред не може да бъде използван в бани . 
ВНИМАНИЕ: Не използвайте този уред в непосредствена близост 
до бани, басейни или други мокри помещения.
ВНИМАНИЕ: Този радиатор не трябва да бъде 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 нe се ползва дълго време. 
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: Въпреки че радиаторът отговаря на най- високите 
стандарти за безопасност, някои части  могат да се нагреят много, 
избягвайте пряк контакт с тях, особено между ребрата в горната и 
странична част на уреда.   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. 

Поставяне на колелцата (виж фиг.2)
Внимание: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА АКО НЕ СТЕ ПОСТАВИЛИ КРАЧЕТАТА С 
КОЛЕЛЦАТА, КАКТО Е УКАЗАНО В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ. 
РАДИАТОРЪТ Е ТЕЖЪК, ВНИМАВАЙТЕ КОГАТО ГО ВДИГАТЕ. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ Е 
ДОБРЕ УКРЕПЕН ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ МОНТАЖА. 
Извадете крачетата от опаковката и пакетчето с фиксиращите 
винтове. Поставете крачетата на указаното място на ребрата на 
уреда и притиснете. Поставете винтовете в отворите и ги завийте 
(вижте схемата по- долу). 
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Електрическо свързване
Внимание – УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН!
Препоръчително е да не се използват разклонители или адаптори. 
При използването на подобни устройства, съществува риск от 
претоварване на мрежата, загряването им и евентуален риск от 
възникване на пожар.Този радиатор трябва да се използва с 
постоянно захранване и отбелязания волтаж на уреда да отговаря 
на волтажа на мрежата. Този уред има многожилен захранващ 
кабел със щепсел и 13 amp бушон. При смяна на бушона в щепсела, 
да се използва същия бушон отговарящ на ASTA to BS 1362. При 
смяна на захранващия кабел и щепсела, да се използва мрежа с 
минимум 15 amp защита.ВАЖНО : Ако щепсела е несъвместим с 
вашия електрически контакт, трябва да се смени с 
подходящ. При смяната, моля съблюдавайте следните цветови 
кодове на захранващия кабел:

код:         ЗЕЛЕН И ЖЪЛТ ЗЕМЯ

СИН : НУЛА

КАФЯВ : ФАЗА

Свържете зелено-жълтия кабел към терминал с марка ‘E’ или 
символ     , оцветен в ЗЕЛЕНО или в ЗЕЛЕНО и ЖЪЛТО . Свържете 
кафявия кабел към терминал с марка 'L’ или оцветен в ЧЕРВЕНО. 
Свържете синия кабел към терминал с марка ‘N’ или оцветен в 
ЧЕРНО.
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Настройка на 
отопление
Температура

Статус на отопление

Програма

Мигаща

���������� EvoRad2BT EvoRad2BTA

Мощност

Номинална мощност Pnom 2.0 2.0 kW

Минимална мощност (приблизително) Pmin 0.8 0.8 kW

Максимална мощност Pmax,c 2.0 2.0 kW

Auxiliary electricity Consumption

At nominal heat output elmax 0.0 0.0 kW

At minimum heat output elmin 0.0 0.0 kW

In standby mode elSB 0.0005 0.0005 kW

Вид на управлението на отоплителния уред

С електронен сензор за температура и дневен таймер. Да
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

За активиране на програмирането, натиснете бутон     . На 
дисплея ще се появи Р1 екран и цифрите на часа ще мигат. Тези 
мигащи цифри са за периода вкл. (ON) и настройките се правят с 
бутони стрелки. Когато настроите периода, потвърдете с  ENTER.

Изберете мощността на нагревателя с бутоните стрелки и 
потвърдете с ENTER.

Изберете желаната температура с бутоните стрелки и 
потвърдете с ENTER.

Периодите за изкл. уред (OFF) също се избират с бутони 
стрелки и се потвърждават с ENTER.

Екранът ще се върне към Р1 (ON) и е възможно да преминете 
към програмиране на P2 с натискане на бутон     .

При необходимост, настройте I P2, P3 и P4, като следвате 
инструкциите от т.1 до т.4.

Ако на този етап не искате да ползвате програми P2, P3 и P4, 
продължавайте да натискате бутон       , докато не се върнете в 
предишния режим на работа.

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.

Режими на работа
Електронното управление има 4 основни режима: AUTO, 
MANUAL, BOOST и STANDBY . 
И в двата режима MANUAL и AUTO има три опции за настройка 
на температурата:
‘Интелигентен’ Eco Режим-Тази настройка е фабрична и в 
момента в който включим уреда, тя е активна. Радиатора 
автоматично ще започне да поддържа съответната температура. 
В този режим уредът ще работи на максимална мощност, но при 
приближаване на зададената температурна стойност, ще започне 
да намалява мощността на нагревателя. При този режим се 
получава оптимална консумация на енергия, чрез изчисляване на 
най-ефективния начин за достигане на желаната температура. 
При работа на радиатора, винаги можем да променим желаната 
температура чрез натискане на съответните бутони.
Ниска мощност - При тази опция, уредът ще работи с ниска 
мощност на нагревателя и автоматично ще включва и изключва, 
за да поддържа зададената стайна температура.
Висока мощност - При тази опция, уредът ще работи с висока 
мощност на нагревателя и автоматично ще включва и изключва, 
за да поддържа зададената стайна температура.
Натиснете бутон ,‘   ’, за да влезете в различните режими и бутон 
ENTER, за да потвърдите избора на режим. Забележка: когато 
избираме режим, но не сме натиснали ENTER, след 5 сек. 
конвекторът ще активира режима, който е показан на LCD 
дисплея. 
Първоначално пускане
Когато уредът за първи път се свърже към електрическата мрежа, 
ще бъде в режим MANUAL и настройка за 30oС. Неоновата 
индикация ще светне и LCD дисплеят ще бъде, както е показано 
на фиг.6. За всяка следваща промяна при избор на режим, уредът 
ще си помни настройките, ако случайно се изключи от 
захранването. Примерно, ако е бил в режим BOOST, след 
повторното включване, ще бъде отново в този режим.
Настройка на времето
За да ностроите времето, натиснете и задръжте бутон ‘   ’ за 2 
секунди, цифрите ще започнат да мигат. (Фиг. 7). Натиснете 
бутони ‘   ’ или   ‘   ’ за настройка и потвърдете чрез бутон ENTER. 
Уредът ще се върне автоматично към предишния режим.
Режим Standby 
При включен уред, ако натиснем бутон     , конвектора ще влезе в 
режим standby; отоплението ще спре, LCD дисплея ще изпише 
времето, и само неоновата индикация за налично захранване, ще 
светне. При повторно натискане на бутон     , уредът ще се 
включи в режим  Manual и температура 25оС. 
Работа в режим Manual 
Натиснете няколкократно бутон ‘   ’, докато режим MANUAL  се 
появи на дисплея и потвърдете с натискане на ENTER. 
Използвайте бутоните със стрелки за избор на температурна 
настройка (виж раздел Режими на работа) и потвърдете с 
натискане на  ENTER. Желаната температура може да бъде 
променяна, докато сте в режим MANUAL- вижте раздел Настройка 
на температурата. 
Работа в режим Auto 
Натиснете няколкократно бутон ‘   ’, докато режим Auto  се появи 
на дисплея и потвърдете с натискане на ENTER.(виж Фиг.) 
Радиаторът ще работи в съответствие с програмираните режими 
(вижте раздел Настройка на различните таймери). Забележка: ако 
не е избран таймер, няма да е възможно да влезнете в режим 
Auto, трябва първо да изберете таймера и след това да влизате в 
режим Auto.  
Когато режим Auto е активиран, LCD дисплеят ще показва 
настоящия температурен статус, активната програма, времето за 
следващата промяна на периода, избраната мощност и 
температура- виж фиг. 9.  

Работа в режим Boost 
Натиснете няколкократно бутон ‘   ’, докато режим Boost  се появи на 
дисплея и потвърдете с натискане на ENTER.(виж Фиг.10). Когато 
влезете в режим Boost е необходимо да изберете периода. Има три 
опции за период - 30 минути, 1 час и 2 часа. Използвайте бутоните 
със стрелки за избор и потвърдете с ENTER. Фабричната настройка 
за режим на нагревателя е ECO а температурата е настроена на 
25oС. Тази температурна настройка може да бъде променяна - вижте 
Настройка на избраната температура. 
Когато сте в режим  Boost, на дисплея ще се визуализира BOOST, 
периода на таймера и избраната температура. Ще се показва часа в 
момента и оставащото време до края на периода на режима. 

Режим срещу замръзване
Има интегриран режим срещу замръзване. Този режим се използва 
основно за помещения, в които искаме да предпазим предметите от 
замръзване. Когато сме в режим Manual, поставете термостата на  
най-ниската настройка 5°C и радиатора автоматично ще поддържа 
приблизително 5°C, като няма да позволи замръзване. 
Символът      ще се визуализира на екрана, когато уредът е в този 
режим. 
Индикираща светлина
Индикираща светлина ел. захранване: (виж. фиг. 3) Ще свети винаги, 
когато уреда е включен към електрическата мрежа. Забележка: той не 
индикира, дали нагревателя работи или не работи.

Индикираща светлина нагревател: Свети, когато нагревателя работи и 
ще загасне, когато достигайки желаната температура, нагревателя 
изключи. 
Индикираща светлина Bluetooth: този индикатор ще свети, когато 
радиаторът е свързан с мобилно устройство.
Настройка на желаната температура
Желаната температура може да бъде настроена чрез бутони‘    ’   
или ‘    ’ . Температурата може да се настрои в интервалите  5˚C - 
30˚C и това се визуализира на дисплея. Когато температурата в 
помещението достигне зададената, радиаторът спира отоплението 
и когато температурата леко падне, отново се включва.  
Настройка на програмите на таймера
Има 4 налични програми  - P1, P2, P3 и P4. За всяка една можем да 
изберем периоди вкл./изкл., съответната мощност на нагревателя и 
температура, която уреда да поддържа. Не е необходимо да 
направите настройките и на четирите програми. Първоначалната 
фабрична настройка, за всички програми е да бъдат изключени 
(OFF) . За да извадите определена програма от действие, трябва да 
зададете периодите вкл. (ON) и изкл. (OFF). за 00:00 часа. За да 
използвате програмите, направете следното: 
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Дистанционно управление с Bluetooth 
Този уред може да се управлява дистанционно чрез 
мобилен смартфон или подобно устройство. За тази цел е 
необходимо първо да се свали мобилното приложение 
Dimplex           .Това приложение е налично и за android 
и IOS. Съвместимо е за следните версии - Android версия 
4.3 или по- нови и IOS версия 5 или по- нови. 
В момента в който свалите приложението, трябва да 
сдвоите вашия смартфон с радиатора, за да успеете да 
направите настройките за управление. За целта, следвайте 
стъпките описани по- долу: 
1. Качете Dimplex Remo app на 
смартфона или подобно устройство. 
2. За да стартирате сдвояването, натиснете и задръжте
бутон     за две секунди. LCD дисплеят ще изчисти всички
визуализации с изключение на символа за  Bluetooth, което
ще премигва в долния десен ъгъл, виж ФИГ. 11. Това
означава, че устройствата са готови за сдвояване.
3. На екрана на смартфона ще се появи кода на радиатора,
който е уникален за всеки уред и се състои от 6 знака,но
винаги започва със EC, примерно ‘ECBC17’. Изберете
устройството и натиснете connect, за да започне
сдвояването.
4. Когато сдвояването приключи, можете да използвате
приложението за управление на настройките на уреда.
5. Когато се сдвоят устройствата, символът за  Bluetooth
ще спре да мига и неоновата индикация Bluetooth ще светне.

мига

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред е снабден с различни защити, които подобряват 
неговата безопасност при използването му.
Защита от преобръщане
Тази защита предпазва уреда от падане на някоя от страните му. В 
случай на подобно преобръщане, изключете захранването, 
поставете уреда изправен и го оставете да изстине. При повторно 
включване, той ще работи нормално.
Защита от прегряване
Уредът е снабден със защита от прегряване. При прегряване, 
независимо поради каква причина, захранването се изключва 
автоматично. Ако често тази защита включва, обърнете се към 
оторизирания сервиз.
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 и 
поставете щепсела в отвора по средата.
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.

Рециклиране
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
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