
CDE2ECC & CDE3ECC

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 отнасяза всички мобилни уреди 
- тези продукти са подходящи само за закрити, добре изолирани помещения.

Модел Описание Мощност
2000W CDE2ECC 

 CDE3ECC  3000W
Електронно управление 
Електронно управление 

Важни съвети за безопасност
Не използвайте уреда, ако е повреден. Проверете го в оторизиран 
сервиз.
ВНИМАНИЕ: Този уред не може да бъде използван в бани и мокри 
помещения.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте в зони със запалими материали- 
петролни продукти, бои и други.
Не поставяйте предмети в решетката на уреда. Това може да 
доведе до сериозни повреди, ако се запалят.
Ако е повреден захранващия кабел, извършете ремонта в 
оторизиран сервиз или от квалифициран техник. Изключвайте 
уреда от щепсела, ако няма да го използвате дълго време. 
ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреда в непосредствена близост до 
бани, плувни басейни или други влажни помещения.
ВНИМАНИЕ: Този конвектор не трябва да бъде поставян директно 
под електрически контакт. 
Избягвайте да използвате разклонители, могат да прегреят и да 
причинят пожар.  

Всеки радиатор има залепен стикер с този символ, 
предупреждаващ за риск от пожар при инцидентно 
покриване на уреда.

ВНИМАНИЕ: За да се избегнат рискове, свързани с темичната 
защита, тези уреди не трябва да бъдат свързвани с външни 
таймери или мрежи, чието захранване периодично се включва и 
изключва.
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 м ежду 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 сенагреят 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: Не използвайте този уред в малки помещения, 
чиито ползватели са трудноподвижни хора, освен ако не им е 
осигурена денонощна грижа.
ВНИМАНИЕ: За да се намали риска от пожар, дръжте уреда на 
разстояние не по- малко от 1метър, от запалими материали и 
тъкани, като пердета, завеси и др .Не използвайте уреда ако е 
бил изпускан или има видими щети и повреди.
При повреда на захранващия кабел, повредата трябва да се 
отстрани от производителя или сертифициран сервиз, за да се 
избегнат инциденти
Радиатора трябва да бъде поставен на равна, нивелирана 
повърхност и поставени колелца

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ: ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН
Използването на разклонители и адаптори за контакта могат 
да доведат до прегряване и претоварване, и ние не 
препоръчваме тяхното използване.   
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 д се използва повторно. 
Преди да монтирате новия щепсел, запознайте се с цветовите 
кодове на захранващия кабел:

ЗЕМЯ 
  НУЛА

ЗЕЛЕНО/ЖЪЛТО:
СИН: 
КАФЯВ:    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. 
ВНИМАНИЕ: Ако използвате външни таймери, термостати или 
други подобни устройства, които включват уреда дистанционно, 
още един път прегледайте мерките за безопасност. 



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 въздушните решетки от горната страна и страничните отвори. 
За допълнителна безопасност, управляващия панел е поставен на най- хладното място, така че да можете да го използвате по всяко 
време. Инцидентно докосване не би трябвало да причини изгаряне, но ако в стаята има деца или хора с ограничени способности, не ги 
оставяйте без контрол в непосредствена близост до радиатора.
Моля, обърнете внимание – При първоначално включване на уреда или след като е бил дълго време изключен, може да се появи 
неприятна миризма и слаб дим. Това е нормално и след малко ще изчезне. Тези газове не са токсични, но ние препоръчваме да отворите 
прозореца за да проветрите помещението.В много тихи помещения, можете да чуете съвсем лек шум от нагревателя, това е нормално и не 
трябва да ви притеснява.
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. Работа
Важно: Не покривайте уреда и не го използвайте за сушене на дрехи. 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 в режим отопление.
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Електронно управление
виж фиг. 4
(само за модели CDE2ECC & CDE3ECC )
Работа
Електронното управление позволява работа в 
режими  MANUAL и AUTO. 
В режим MANUAL ON има три вида настройки на 
мощността:
половин мощност от ляво; половин мощност от 
дясно и пълна мощност от двете страни.
В режим AUTO ,уредът работи според настройките 
на програмирания таймер  (виж раздел Настройка на 
програмите). Независимо от режима, ако 
нагревателите работят, неоновия индикатор ‘   ’  ще 
свети- виж Фиг. 4
Първоначално пускане
Когато уредът е свързан към захранването, 
неоновият индикатор ‘  ’ ще свети, адисплея ще бъде 
празен. Натиснете бутон‘   ’ и на дисплея ще се появи 
35oC- виж фиг.8. 
Забележка: Всички характеристики на дисплея са 
показани на фиг. 13
РежимStandby
Когато уредът е включен и натиснем бутон ‘   ’ ,  ще 
влезе в режим standby,уредът ще изключи 
отоплението, дисплеят ще изгасне и само неоновия 
индикатор за вкл./изкл.   ще остане светнат.  С още 
едно натискане на бутон    , ще се върнете в режима 
преди standby.
Настройка на актуалния час
1. Натиснете и задръжте  ‘  ’ и символът за
часовник ‘  ’ ще се появи в горния ляв край на
екрана. Вече можете да настроите часа.
2. Цифрите за часа ще мигат.За настройка на часа
използвайте бутони  ‘  ’ & ‘  ’. Потвърдете с натискане
на бутон ‘
3. Цифрите за минутите ще мигат.За настройка на
минутите използвайте бутони  ‘  ’ & ‘  ’. Потвърдете с
натискане на бутон            Дисплеят ще се върне в
предишния си режим.

N.B. Ако оставите клавиатурата за четири минути без 
да натиснете който и да е бутон, дисплеят ще се 
върне в предишния си режим.
Работа в режим Manual 
Натискайки  ‘  ’ от екрана показан на (Фиг. 8), уредът 
минава в режим AUTO - виж ‘Настройка на 
програмите на таймера’. Натиснете още веднъж и 
уреда ще влезе в режим  OFF - виж Fig. 6. Натиснете 
още веднъж и символа за отопление от ляво  ще се 
появи на дисплея- виж Фиг. 7. Натиснете още веднъж 
за отопление от дясно ( символът  се появява на 
дисплея). С още едно натискане включваме 
отоплението и от двете страни ( символ се 
появява на дисплея)
Настройка на желаната температура
Желаната температура можете да настроите чрез 
бутон ‘   ’ или ‘   ’. Настройката варира от 5oC до 35oC 
и ще се визуализира на дисплея.  Когато уреда 
достигне желаната температура, то нагревателя 
автоматично ще се изключи. След като помещението 
се охлади малко, отоплението отново ще се включи 
автоматично. 
Забележка: Електронното управление пести енергия, 
като интелигентно управлява температурата в 
помещението. Примерно, ако използвате пълната 
мощност на нагревателя и сте избрали 280С, когато 
температурата стане 270С, то уреда ще намали 
мощността на нагревателя и достигайки 280С, ще 
изключи напълно.   

Настройки на програмите на тймера
Имате 2 възможности за избор на програми, P1 и P2. 
В режим програмиране, уредът работи само на пълна 
мощност. Натиснете  ‘   ’ веднъж за начало на 
програмирането, започвайки с  P1 AUTO ON – виж 
фиг. 10.
1. Цифрите на часа ще започнат да мигат. За
настройка на часа използвайте бутони‘  ’ & ‘  ’.
Потвърдете часа с натискане на

Цифрите на минутите ще мигат. За да ги 
настроите използвайте бутони  ‘   ’ & ‘   ’ . 
Потвърдете с натискане на ‘               ’.
На дисплея ще се появи  P1 AUTO OFF. P1 off 
вече може да бъде зададено. Повторете стъпки 
1 & 2 за настройка на  P1 off.
Към този момент можете да направите две 
неща:

(a) Натиснете ‘   ’ за да излезете от режим
програмиране и да се върнете в режим AUTO. В
този режим радиатора ще работи следвайки
настройките на P1
ИЛИ
(b) повторете стъпки от 1 до 3, за да въведете
програма за  P2.

Вече можете да натиснете  ENTER или PROG за да 
излезете от режим програмиране. Уредът е вече в 
режим AUTO и ще работи в зависимост от 
настройките P1 & P2. След въвеждането на 
програмите и връщането в режим AUTO,  P1 или P2 
са активни и дисплеят ще показва следното: PROG 1 
AUTO ON или PROG 2 AUTO ON.  - виж Фиг. 11. 
Когато въвеждате времето за включено и изключено, 
съобразявайте периодите. Когато стартирате 
програмирането на таймер, ако не използвате 
клавиатурата в продължение на 4 минути, ще се 
върнете в режима преди програмиране. 
Използване на програмите
Ако MODE е натиснат, докато на екрана се появи  
AUTO (или AUTO-ON или AUTO-OFF), радиатора ще 
следва и двете програми P1 и P2, както са зададени. 
Забележка: Радиаторът не може да използва само 
една от двете програми P1 или P2 .
За да спрем  P1, задайте  P1 OFF да бъде същото 
като   P1 ON време. 
Направете същото, ако искате да спрете P2.

Сверяване на настройките за 
програмиране
За да сверите настройките, трябва да влезите в 
режим AUTO. Натиснете ENTER и периодите за 
PROG 1 ON, PROG 1 OFF, PROG 2 ON и PROG 2 
OFF ще се появят последователно за по 2 секунди на 
екрана. Дисплеят след това, ще се върне в режим 
преди натискането на бутон ENTER. 
Режим против замръзване
Независимо в кой режим сте- OFF, MANUAL ON 
или AUTO, ако изберете 5oC, уредът ще влезе в 
режим против замръзване- виж Фиг.12. При този 
режим ще се включи отоплението само ако 
температурата падне под тази стойност. Уредът ще 
се включва само в настройка максимална мощност. С 
натискане на бутон ‘ М’ е единствения начин за 
излизане от този режим. 

2.

3.



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 виж фиг. 15. Навийте 
внимателно захранващия кабел в отреденото за 
това място и поставете щепсела в отвора по 
средата.

Рециклиране

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

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 включите
уреда отново, убедете се , че е изсъхнал напълно.

Дистанционно управление- виж фиг.14
(само за модели CDE2ECC & CDE3ECC )
Батериите за дистанционното са пакетирани 
отделно от самото устройство. При поставянето им, 
моля спазвайте означенията, които са под капака на 
самото дистанционно.
Дистанционното управление ви позволява да 
избирате температурна настройка и режим на 
работа, включително режим срещу замръзване.
Пълна мощност можете да постигнете само ако 
стартирате отопление от дясно и от ляво 
едновременно.
С натискане бутон   , вие включвате уреда в режим 
MAN ON HIGH и с още едно натискане изключвате 
уреда. С бутони           регулирате температурата от 
50С до 350С. С натискане на бутон   влизате в режим 
срещу замръзване. С натискането на бутон    е 
единствения начин да излезете от режима срещу 
замръзване, колкото и пробвате да промените 
температурата със бутоните стрелки            , това 
няма да има никакъв ефект.   

Мерки за безопасност – Защита от 
прегряване
За вашата безопасност, този уред е снабден с 
термична защита, която ще го изключи автоматично, 
ако уредът прегрее поради някаква причина. За да го 
включите отново, първо отстранете причината за 
прегряването и изключето уреда от захранването. 
След като се охлади достатъчно, го включете отново 
и процедирайте според тази инструкция.

Изхвърляне на старите батерии
Старите батерии трябва да се изхвърлят според 
разпореждането на местното законодателство. При 
неправилна експлоатация, дали заради неправилно 
поставяне, прегряване или друга причина, може да 
се появи теч на електролит от батериите. Да се 
изхвърли целия комплект и да се заредят нови.

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




