
Този продукт е в съответствие с Еuropean Safety Standards EN60335:2-30 и the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) 
EN55014:1, EN55014:2, EN61000:3-2 and EN61000:3-3, които покриват основните изисквания на EMC Directive 2014/30/EU и LVD Directive 
2014/35/EU.

Това се отнася за 
всички мобилни уреди - 
тези продукти са 
подходящи само за 
закрити, добре 
изолирани помещения 
и са временна 
употреба.

Инструкции за монтаж и работа

DXUC2B

ВАЖНО : ТЕЗИ 
ИНСТРУКЦИИ 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ 
ПРОЧЕТЕНИ 
ВНИМАТЕЛНО И 
ЗАПАЗЕНИ.

Модел	

DXUC2B 

Спецификация

2.0kw с ключ и термостат

DXUC2B Керамична вентилаторна печка

Размери
(милиметри)

  H  W   D

258 185 185 

НЕ използвайте този уред в непосредствена близост 
до бани, душ кабини и плувни басейни. Този уред НЕ 
трябва да бъде поставян директно под електрически 
контакт.Достъпът до контакта трябва да бъде 
свободен по всяко време, ако се наложи да бъде 
изключен спешно уреда.
ВНИМАНИЕ: Внимание:За да се избегнат рискове, 
свързани с термичната защита, тези уреди не трябва 
да бъдат свързвани с външни таймери или мрежи, 
чието захранване периодично се включва и 
изключва. ВНИМАНИЕ: За да се избегне 
прегряване, не покривайте уреда.

Този уред има символ указващ, че не 
трябва да се покрива.

ВАЖНО: При повреда на захранващия кабел, 
повредата трябва да се отстрани от производителя 
или сертифициран сервиз, за да се избегнат 
инциденти.
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: За да се избегне риск от задушаване, 
отстранете всички пакетажни материали, най- вече 
пластмасови и EPS, преди да включите уреда, 
особено ако има деца, инвалиди и бебета.
ВНИМАНИЕ: За да се избегне риск от заплитане в 
захранващия кабел, бъдете внимателни ако в 
стаята има деца или хора с ограничени ментални и 
физически способности. 
ВАЖНО: Избягвайте използването на разклонители, 
има опасност от прегряване и възникване на пожар.

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.
Не използвайте този уред в помещения с 
дългокосмести килими и пътеки и спазвайте 
разстояние от 750 мм от места, от които уреда може да 
падне. Дръжте уреда далеч от запалими материали, 
пердета, завеси или мебели
Не използвайте уреда за сушене на пране. Тази 
инструкция трябва да се запази след покупката на 
уреда и при смяна на собственика, да се предаде на 
новия.
Не покривайте и не възпрепятствайте въздушните 
отвори на този уред.
Не използвайте уреда ако захранващия кабел е пред 
него, в непосредствена близост на изходящите топли 
въздушни потоци.

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ключ режими на 
работа

Управление на термостата

DO NOT COVER

Електрическо свързване
Този уред 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 да се използва същия 
бушон отговарящ на ASTA to BS 1362. Ако се наложи 
смяна на щепсела, трябва да се замени с подходящ 
и стария щепсел да се изхвърли. 

ВАЖНО: Ако щепселът не е подходящ за вашия 
контакт, трябва да се замени. При свързване на 
захранващия кабел, трябва да спазите следния 
цветови код:

СИН:  НУЛА

КАФЯВ: ФАЗА

Ако цветовите кодове на захранващия кабел не 
отговарят на тези във вашия щепсел, направете 
следното::Свържете кафявия кабел към терминал с 
марка 'L’ или оцветен в ЧЕРВЕНО. Свържете синия 
кабел към терминал с марка ‘N’ или оцветен в 
ЧЕРНО.
ВНИМАНИЕ: ‘L’ или ‘N’ не трябва да се връзват към 
заземяването оцветено в зелено и жълто или 
отбелязано със символ       . При нужда, 
консултирайте се с електротехник. 

Работа с уреда

ФИГ.1

Ключ режими на работа – виж ФИГ.1
С този ключ можете да включите уреда и да 
изберете мощност на нагревателя. При включване 
на уреда,има индикираща лампа.
Термостат– виж ФИГ.1
За да поддържате желаната от вас температура, 
включете уреда на максимална мощност и поставете 
термостата на максимална степен. След като 
температурата в помещението достигне желаната от 
вас стойност, завъртете на обратно термостата, 
докато чуете характерно кликване. Оставете 
термостата в тази позиция и температурата ще се 
поддържа автоматично чрез включване и 
изключване на нагревателя. Ако температурата в 
помещението е по- висока от зададената, 
нагревателя на уреда няма да работи.
Ако поставите термостата в позиция      и изберете 
един от двата режима на нагревателя, уреда ще 
поддържа автоматично температурата в 
помещението между  +5°C  - +8°C.

Безопасност
Защита от прегряване
За ваша безопасност, този уред е снабден с 
термична защита. Ако уреда започне да прегрява 
поради някаква причина, термичната защита ще 
изключи нагревателя и докато уреда не изстине 
достатъчно, няма да го включи. Включването става 
автоматично и ако причината за прегряването е 
отстранена, уреда ще продължи работа по 
обичайния начин.

Fuselink
Уредът е снабден и с допълнителен стопяем 
предпазител от претоварване. Ако уреда изключи 
заради него, това означава, че има повреда, която 
трябва да се отстрани от оторизиран сервиз, за да 
продължи да работи според изискванията за 
безопасност.

Почистване
Изключете уреда и извадете щепсела от 
електрическия контакт. Почистете уреда с леко 
влажна кърпа, прахусмукачка и четка с меки косми. 
Не използвайте агресивни почистващи препарати 
или запалими такива, като бензин, нафта или спирт. 
Никога не потапяйте уреда във вода. Периодично 
почиствайте въздуховодите с прахосмукачка. Ако 
няма да използвате уреда дълго време, 
съхранявайте го така, че да не се натрупа прах по 
него или във вътрешните му части.  

Рециклиране

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

Model	Identifier(s): DXUC2B

Heat output

Nominal heat output Pnom 2.0 kW

Minimum heat output (indicative) Pmin 1.1 kW

Maximum continuous heat output Pmax,c 2.0 kW

Auxiliary electricity Consumption

At nominal heat output elmax 0.0 kW

At minimum heat output elmin 0.0 kW

In standby mode elSB 0.0 kW

Type of heat output/ room temperature control

Mechanical thermostat room temperature control Yes

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




