Инструкция за инсталация, използване
и поддръжка на електрически
конвектор Klima Wi Fi

Тази инструкция трябва да бъде прочетена вимателно и запазена за бъдещи справки. Спазвайте
всички указания от стикерите залепени върху уреда.
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ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•
Тази инструкция е съставна част от уреда. Той следва да се съхранява грижливо в близост до
уреда, дори ако последният бъде прехвърлен на нов собственик или потребител и/или преместен на
друго място.
•
Внимателно прочетете инструкциите и предупрежденията, съдържащи се в този наръчник. Те
предоставят важна информация за безопасното инсталиране, употреба и поддръжка на вашия нов
уред.
•
Инсталирането е задължение на купувача и трябва да бъде извършено от компетентно лице в
съответствие с инструкциите, съдържащи се в населеното място.
•
Използването на уреда за цели, различни от посочените, е строго забранено. Производителят
и вносителя, няма да носи отговорност за никакви щети, причинени от неточна, неправилна или
неразумна употреба или от неспазване на инструкциите, изложени в настоящото.
•
Неправилното инсталиране може да причини телесна повреда, имуществени щети и
наранявания; производителят не носи отговорност за такива щети.
•
Инсталирането, поддръжката и всички други намеси трябва да бъдат осъществени от компетентно
лице в пълно съответствие с приложимите законови разпоредби и инструкциите, предоставени от
производителя.
•
Съхранявайте всички опаковъчни материали (скоби, полиетиленови пликове, полистиролава
пяна и др.) извън достъпа на деца, тъй като са опасни.
•
Този уред не е предвиден да бъде използван от лица (включително деца) с намалени физически
и сетивни способности или лица без опит и познания, освен ако не са контролирани от лица,
отговарящи за тяхната безопастност, за да бъде сигурно, че няма да си играят с уреда.
•
Всички ремонтни дейности, трябва да се извършат само от компетентно лице, използвайки
единствено оригинални резервни части.
•
За да се избегне опасно покачване на температурата, тя се настройва от оперативен термостат,
който играе ролята на предпазно устрйство, което може да се нулира.
•
Електрическо свързване на уреда, трябва да бъде извършено в съответствие с инструкциите,
предоставени в съответния образец.
•
В близост до уреда не трябва да се поставят запалими материали
ВНИМАНИЕ: НЕ ПОКРИВАЙТЕ УРЕДА, ЗА ДА НЕ ПРЕГРЕЕ
•
Не извършвайте действия, свъзани с отваряне на уреда, защото се подлагате на риск от: Смърт
предизвикана от удар от електрически ток от компонентите под напрежение. Телесна повреда от
изгаряния или рани, причинени от остри ръбове или издатини.
•
Не трябва да стартирате или спирате уреда просто чрез включване или
изключване в електрическата мрежа, защото се подлагате на риск от : Смърт предизвикана от удар
от електрически ток от повреден кабел, щепсел или контакт. Не увреждайте захранващ кабел, защото
се подлагате на риск от : Смърт предизвикана от удар от електрически ток от оголени жици под
напрежение.
•
Не увреждайте захранващ кабел, защото се подлагате на риск от : Смърт предизвикана от удар
от електрически ток от оголени жици под напрежение.
•
Не оставяйте нищо върху уреда, защото се подлагате на риск от : Телесна повреда, предизвикана
от предмети, падащи от уреда, поради вибрации. Повреждане на уреда или други предмети под него,
поради падане в резултат на вибрациите.
•
Не се качвайте върху уреда, защото се подлагате на риск от : Телесна повреда, поради падане
на уреда. Повреждане на уреда или други предмети под него, поради падане от мястото, на което е
инсталиран.
•
Не се опитвайте да почиствате уреда, преди да го изкючите от електрическото захранване,
защото се подлагате на риск от : Смърт предизвикана от удар от електрически ток от компонентите
под напрежение.
•
Инсталирайте уреда на стабилна стена, която не е подложена на вибрации, защото се подлагате
на риск от шум по време на работа.
•
Осъществете всички електрически връзки, използвайки проводници с подходящо сечение,
защото се подлагате на риск от : Пожар, предизвикан от преминаване на електрическия ток през

кабели с малко сечение.
•
Нулирайте всички предпазни и контролни функции, засегнати от някоя намеса, осъществена
върху уреда и се уверете, че те работят правилно преди повторна употреба на уреда, защото се
подлагате на риск от : Повреда или излючване на уреда, поради неконтролируема операция.
•
Не използвайте никакви инсектициди, разтворители или агресивни препарати за почистване
на уреда, защото се подлагате на риск от : Повреждане на пластмасовите и боядисаните части.
•
Не поставяйте уреда близо до контакти, тръби и други.
•
За да избегнете изгаряния, не докосвайте уреда по време на работа.
•
Моля, използвайте дръжката (ако има такава), когато пренасяте уреда.
•
Не поставяйте кабела под мокета или килима и не позволявайте той да бъде заплаха.
•
Включете уреда само в заземен контакт.
•
Ако е наранен кабелът, същият трябва да бъде заменен от производителя или от оторизирано
лице.
ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВКЛЮЧВАЩОТО УСТРОЙСТВО КАТО ТАЙМЕР, ЗАЩОТО ТОВА БИ ДОВЕЛО ДО
ПРОМЕНИ В ТЕМПЕРАТУРНИЯ РЕЖИМ, КОЕТО Е МНОГО ОПАСНО.
•
Не покривайте уреда за да не се получи прегряване.
•
При използване се уверете, че е в правилна позиция, в проветриво е сухо помещение.
•
Не поставяйте чужди тела в уреда, защото това би довело до пожар, електрически удар или
повреда в самия уред.
•
Не използвайте удължител, освен ако това не е одобрено от електротехник.
•
Не изпoлзвайте уреда близо до пердета, горива или силно избухливи вещества, както и
лесноразтопими предмети.
•
Поставете уреда на не по-малко от 1 м от запалими материали, като мебели, възглавници,
дрехи и пердета.
•
Не използвайте уреда в помещения използвани за съхранение на горива, бои и други запалими
вещества.
•
Не изплъзвайте уреда в помещения използвани за съхранение на горива, бои и други запалими
вещества.
•
Не използвайте уреда навън.
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Експлоатация на продукта
Описание на управлението
А - Включване /Режим на изчакване Stand-by
В - Режим на работа
С - Специални финкции
D - Увеличение /Деактивиране
F - Дисплей
G - Главен ключ
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Режим на работа
- Включване на екрана
Ако екранът не е включен, натиснете
който и да е бутон , за да светне. Екранът
светва и остава включен за 30 секунди
след последното натискане на който и да
е бутон.

Когато екранът е изключен, при първо
натискане на който и да е бутон, екранът
светва без да се активира функцията,
контролирана от дадения бутон.

Захранването на радиатора се контролира от двуполюсен електромеханичен ключ (G), разположен
от дясната страна на радиатора.
Когато се използва този ключ , захранването към платката също се изключва и в резултат всички
записани параметри ще се загубят след 30 минути и ще се възстановят фабричните настройки.
Когато радиаторът се включва чрез главния ключ отстрани , екранът светва и се изписва символът
stand-by.
За да включите радиаторът , натиснете ключ On / Stand-by
Радиаторът винаги идва в режим Комфорт.Ако радиаторът е нов или захранването е било изключено
за повече от 30 минути , температурата Комфорт по подразбиране е 19 градуса.
За да изключите радиатора, задръжте натиснат ключа Switch on/ Stand-by key за не по-малко от 3
секунди.
Изключването на радиатора чрез ключа отстрани за повече от 30 минути ще доведе до загуба на
всички записани данни (дата , час ,настройка на температурата и т.н.)

Когато радиаторът се включва чрез
главния ключ отстрани , екранът светва
и се изписва символът stand-by.

За да включите радиаторът , натиснете
ключ On / Stand-by

Радиаторът винаги идва в режим Комфорт.
Ако радиаторът е нов или захранването е
било изключено за повече от 30 минути ,
температурата Комфорт по подразбиране е
19 градуса.

За да изключите радиатора, задръжте
натиснат ключа Switch on/ Stand-by key
за не по-малко от 3 секунди.

Изключването на радиатора чрез ключа
отстрани за повече от 30 минути ще доведе
до загуба на всички записани данни (дата ,
час ,настройка на температурата и т.н.)

Избор на режим на работа
Чрез продължително натискане на ключа
М избирате режима на работа , който
желаете.

Режимите на работа са активирани по
следния ред:
След като са изминали 30 секунди от
последното натискане на ключ М ,
последователността на активиране
на режима на работа започва отново
отначало , за да направи превключването
от който и да е режим към режим Комфорт
по-бързо.

Икона

Описание
Режим Комфорт

Когато се използва
Използва се, когато сте у дома. Радиаторът работи, като
поддържа избраната температура Комфорт.

Режим Есо

Използва се когато сте извън дома за кратък период от време
(от 2 до 48 часа) или докато спите. Радиаторът работи, като
поддържа избраната Есо температура и пести енергия.

Режим Против
Замръзване

Използва се когато сте извън дома за дълъг период от време
(повече от 48 часа)

Програма Р1

Използва се когато желаете предварително зададен режим на
работа, подходяща е за потребители, които не прекарват много
време у дома.

Описание на предварително зададените програми
понеделник - петък
събота - неделя

Черно квадратче – температура Комфорт
Бяло квадратче – температура ЕСО
Снежинка – температура против замръзване
Програма Р1 може да бъде персонализирана ,следвайки следните инструкции.
Настройка на температурата (валидна за всички програми) :
Изберете режим на работа Комфорт и настройте съответната температура.
Изберете режим на работа Есо и настройте съответната температура.
Изберете режим Р1.
Настройка на температурата
Радиаторът разполага с две референтни
стойности на температурата , Комфорт и Еко ,
който могат да се настройват по отделно.

Стрелкичката от дясната страна на дисплея
се движи по скала от зелено към червено, за
да отчете дали температурата се различава
повече или по-малко от препоръчителната
стойност от 19 градуса.

Предварително избраната температура
Комфорт е 19 оС и може да бъде променяна,
използвайки ключовете + и - .

Ако температурата Комфорт е настроена на
по-ниска стойност от Есо температурата,то
последната се пренастройва автоматично на
стойността Комфорт -0.5 оС

Предварително избраната температура
Есо е 15.5 оС и може да бъде променяна,
използвайки ключовете + и - .

Препоръчителната стойност на разликата
между температурите Комфорт и Есо е 3.5С.
Ако разликата се разминава с
препоръчителната стойност, символът есо се
променя както следва:

Максималната стойност ,на която може да
бъде настроена Есо температурата е равна на
стойността на температурата Комфорт- 0.5 оС

Ако околната температура е по-ниска от необходимата , индикаторът за отопление ще се включи и на дисплея
ще се изпише символ

Настройка на ден и час
Настройката на ден и час позволяват да се
използват трите предварително зададени
програми. Това може да се направи чрез
задържане на ключа „mode“.

Символът D мига ,за да се избере ден (1=
понеделник)
За да го промените , използвайки ключовете +
и-.

Натиснете ключа „mode“ , за да потвърдите
избрания ден и продължете с настройката на
часа.

Символът H мига ,за да се избере час.
За да го промените , използвайки ключовете +
и-.

Натиснете ключа „mode“ , за да потвърдите
избрания час и завършетете настройките.

Символът М мига ,за да се избере час.
За да го промените , използвайки ключовете +
и-.

Натиснете ключа „mode“ , за да потвърдите
избраните минути и завършетете
настройките.

Системата ще се върне към режима на работа,
активиран когато са стартирани настройките.
При опит за активиране на предварително
избрана програма без да са запазени
дата и час, тази процедура ще се активира
автоматично.

Персонализиране на програма Р1
Програма Р1 може да бъде модифицирана , за да пасне на нуждите на потребителя.Модификация на
Р1 дава на потребителя възможността да избира желаната околна температура, избирайки между
Комфорт , ЕСО или Против Замръзване , за всеки час от деня и аз цялата седмица.
В случай , че часът не е бил настройван предварително (чисто нов продукт или липса на захранване
повече от 30 минути.) процедурата по регулация на часа ще се активира автоматично.
За да изберете Програма Р1 задръжте ключа – за 3 секунди.
На дисплея се показва първия ден D:1.
Натиснете ключ + ,за да въведете първия час.

Натиснете бутона М за да изберете Програма
1

В случай , че часът не е бил настройван
предварително (чисто нов продукт или
липса на захранване повече от 30 минути.)
процедурата по регулация на часа ще се
активира автоматично.

За да изберете Програма Р1 задръжте ключа
– за 3 секунди.

На дисплея се показва първия ден D:1.

Натиснете ключ + ,за да въведете първия час.

Натиснете ключ М ,за да изберете желаната
температура между Комофрт , Есо или Проитв
Замръзване.

Използвайте ключовете + и - ,за да въведете
всеки час от ден 1 и видите /промените
работната температура за всеки от тях.

Показаният час винаги индикира началната
точка.
Например : Когато на дисплея се изпише Н 23
,модификацията включва периода между 23:00
и 00:00.

След като настройте температурата за всеки
23 часа от ден 1, натиснете „+“ ,за да влезете
в настройките за ден 2.

Натиснете „+“ , за да видите /промените
работната температура за всеки час, както
е описано за ден 1. Можете автоматично да
изберете същата програма от Ден 1 за Ден 2
като задържите ключ F и натискайки „+“.

След като сте настройли и последния ден
(Ден 7), натиснете „+“, за да приключите
програмирането.

На дисплея ще се изпише END. Натискането
на + ще позволи да потвърдите коригираната
програма.

На дисплея ще се появи символ
ОК за 5 секунди , за да потвърди,че
последователността на програмите е
извършена успешно. Системата сега е
настроена да се приспособи към програмата
Р1.

Бележка : възможно е по всяко време да
излезете от последователността на програмите
, без да се показва всеки час до Ден 7.
За да направите това,просто задръжте ключа F
и натиснете -.

N.B.
Възможно е да напуснете последователността дисплей/модификация по всяко време , изтривайки
всички настройки,които не са били запазени .
Достатъчно е само да натиснете Stand –By ключа.
Връщането на настройките по подразбиране ще изтрие всички предварително създадени Р1
Програми.
Ако не се натисне ключ до 90 секунди по време на процеса на настройка на програма,резултатът ще
е отмяна на процедурата дисплей/модификаци и ще се върнат фабричните настройки.
По време на процеса на програмиране, нагревателите автоматично ще влязат в Stand-by режим и
радиаторът не нагрява.
Пример :Как да настроим програма
Нека да видим как да програмираме чисто нов радиатор и да очакваме промяната от ЕСО към
Комфорт един час по-рано (фабричната настройка е 06:00), за всеки ден от Понеделник до Петък.

Натиснете М ,за да изберете програма Р1.
19.0 градуса

Изберете текущия ден от седмицата (първа
употреба на радиатора) ,използвайки
бутоните + и -. D: 1

Натиснете М и изберете текущия час (първа
употреба на радиатора) ,използвайки
бутоните + и -. H: 00.

Натиснете М и изберете текущите минути от
седмицата (първа употреба на радиатора)
,използвайки бутоните + и -. М: 01.

Натиснете М, за да завършите процедурата
за настройки на време.
Системата сега ще се върне към програма Р1.

Задръжте ключа – за 3 секунди за да влезете
в дисплей/модификация на Ден 1. D: 1

Натиснете + докато на дисплея видите Н:05
(това е часът ,в който искаме да променим
режима на температура от ЕСО на Комфорт).
Н: 05

Натиснете М два пъти за да промените
нивото на температурата от ЕСО на КОМФОРТ.
Н: 05

Натиснете + докато на дисплея се появи D: 2
(Вторник)

За да копирате и поставите същата програма
от Ден 1 за Ден 2,задръжте F и натиснете +.
Системата автоматично копира програмата и
дисплеят показва директно Ден 3 (Сряда).

Повторете описаната процедура докато на
дисплея се появи D:6.

Тъй като няма да променяме Ден 6 и
7,може да излезем от режим настройка на
програмата , като натискаме F и -.
На дисплея ще се изпише END.

Натиснете + за потвърждаване процеса на
модификация.
На дисплея ще присветне ОК за 5 секунди.

Настройка на ден и час
Честото натискане на ключ F позволява да
избирате разнообразни налични специални
функции.

За да напуснете менюто със специални
функции, просто изчакайте 12 секунди или
натиснете М ,за да се върнете назад.

Преинсталиране на настройките по
подразбиране
Връщането към фабрични настройки няма да
отмени предварително запазена WIFi връзка.

За да възстановите всички параметри на
радиатора към фабричните настройки,
задръжте + за поне 3 секунди.

WiFi
Благодарение на тази опция е възможно да
свържете радиатора към Вашата WiFi мрежа
и да го управлявате чрез приложението.

Активирането и деактивирането на тази
опция се постига чрез натискане съответно на
ключове + и -.

При активиране на функцията на дисплея се
появява съответната икона
Сензор за движение
Тази функция позволява на радиатора да
отчита дали има присъствие в помещението
и автоматично регулира нивото на
нагряване, за да се оптимизира комфорта и
да се пести енергия.

Включването и изключването на функцията
става чрез натискане съотвено на + и -.

При активиране на функцията на дисплея се
появява съответната икона
Функция отворен прозорец
Тази функция позволява да се отчете
наличието на отворен прозорец и
автоматично активира режим Против
замръзване.

Включването и изключването на функцията
става чрез натискане съотвено на + и -.

При активиране на функцията на дисплея се
появява съответната икона
Дневна консумация
Тази функция позволява да се наблюдава
колко енергия е консумирал радиаторът
през предишните 24 часа.

Ако индикацията за консумация мига , това
означава,че запазените данни се отнасят за
период , по-кратък от 24 часа.

Показване на околната температура

Дисплеят показва околната температура,
измерена от радиатора.

Сензор за присъствие
Тази функция позволява на радиатора да отчита дали има присъствие в помещението и
автоматично регулира нивото на нагряване, за да се оптимизира комфорта и да се пести енергия.
Тази функция може да бъде активирана само в режим Комфорт.
Радиаторът продължително регистрира помещението и ако не засече присъствие ,намалява
температурата Комфорт както следва :
период на отсъствие

намаление на температурата
Комфорт

индикация на дисплея

60 мин

1,0 оС

90 мин

1,0 оС

Сензорът за присъствие и символът
на режим Комфорт светят заедно.

120 мин

1,0 оС

38 часа

Режим против замръзване се
активира

Намалението на температурата винаги е свързано с Комфорт температурата.
Ако радиаторът е в режим Есо или Против замръзване, промяна в температурата няма да се
наблюдава.
Ако се отчете присъствие за поне 10 последователни минути , температурата се връща към
избраната температура Комфорт.

Сензор за отворен прозорец
Тази функция позволява да се отчете наличието на отворен прозорец и автоматично активира
функцията Режим против замръзване.
Ако се отчете рязък спад в температурата , когато радиаторът работи нормално , автоматично се

активира режим против замръзване,за да се намалят енергийните загуби.
На дисплея примигват заедно прозорерче и символът против замръзване,докато символът на
режима на работа ,избран от потребителя, остава включен.

Употреба на приложението
Благодарение на тази функция , е възможно да свържете радиатора към WiFi мрежа с Интернет
достъп и да я контролирате чрез приложението.
За да свържете продукта към WiFi мрежа можете директно да следвате инструкциите ,предоставени
в приложението.

Веднъж след като връзката е завършена , следната начална страница се появява на дисплея :

Списък на продуктите : Позволява да видите всички ваши регистрирани продукти и да добавяте
нови.
За всеки продукт се показват : текущия режим на работа , името на зоната на продукта и
индикаторът за отопление.
Допълнителни опции ви позволяват да променяте принадлежащата зона, името на продукта и да го
изключвате.
Чрез изтегляне иконката на продукта отдясно наляво , ще намерите бутон,който ви позволява да я
изтриете и да премахнете продукта от списъка с продукти.

Режим Актив : иконката представлява активния режим , използвайки същия режим като на дисплея
на продукта.
Употреба през последните седем дни :Показва се енергийната консумация за последните 7 дни и
тренда на консумацията е представен графично за всеки ден.Чрез натискане на графиката ще имате
достъп до анализ на употребата.
Име на зоната :Показва името на зоната и може да бъде персонализирано.
Управление на зоните :позволяза да видите списък с определените зони ,
да триете или да създавете нови. За всяка зона се показват името и активния режим. Наличен е
ключ ,с който да променяте режима на работа на всички продукти в зоната.
Седмично програмиране : Тази икона позволява да променяте зададените по подразбиране
програми или да създавате нови. Всяка програма може да се свърже с персонализирано име и
цвят,за да подпомогне идентификацията.Отказът от програма се извършва чрез провлачване на
иконката отдясно наляво.
Употреба : тази иконка позволяза достъп до анализа на употребата и наблюдение на данните
събрана на дневна,седмична или месечна база –разделени по зони или групирани.
Избор на режим на работа : позволява да избирате режим на работа между Комфорт , Еко , Против
замръзване , Програмиран и Stand-by.
Име на продукта :името на продукта се показва в центъра на дисплея. Ако в дадена зона
са включени няколко продукта , съответната информация (име и температура) се показва
последователно.
Температура в помещението : показва се температурата,измерена от сензора на продукта.
Настройки :
в този раздел можете да :
Разгледате ръководството как работи приложението
Да получавате известия , ако сензорът за отворен прозорец е включен и се активира.
Да получавате известия,ако един или повече продукти са в Standby режим,докато зоните,в които се
намират,са настроени на различни режими.
Да получавате известия,ако се надвиши консумацията и разходът за енергия.
Да променяте паролата на профила си.
Чрез натискане центъра на зоната , ще имате достъп до детайлни настройки :

Сензор за отворен прозорец : позволява да активирате или деактивирате тази функция
Детектор за присъствие - позволява да активирате или деактивирате намаляването на Комфорт
температурата ,ако в помещението няма хора за определен период от време.
Контрол за заключване- позволява да заключите бутоните на уреда,за ад се избегне случайна или
нежелана промяна.
Списък с продуктите в зоната-всички уреди в избраната зона се показват в списък в долната част на
екрана.За всеки уред се показват име , активен режим на работа и статус на отопление.
Индиактор за нагряване- иконката свети , когато температурата в помещението е по-ниска от

желаната и уредът работи , за да я достигне.
Опции за продукта- позволява да променяте зоната на даден уред , името му и да го изключвате.
Настройки на зона : позволява да променяте името на зоната и изображението за фон.
Несъответствия
Ако в една зона има два или повече продукта и един от тях има
настройка,различна от зададената за зоната, настъпва несъответсвие.
Тази ситуация обикновено се дължи на ръчна модификация на продуктов
параметър.Може да се отнася за режим на работа , статус на сензорите
или стойностите на температурата Комфорт и Еко.
В тази ситуация на несъответсвие на дисплея се показва специален
символ.
Същият символ се появява в горния ляв ъгъл на иконата на продукта ,
показан в списъка в долната част на дисплея.
По този начин потребителят е информиран,че една или две настройки
не са сходни с тези,определени за зоната. Чрез натискане на символа за
несъответсвие , е възможно да нулирате всички продукти към избраните
преди параметри за зоната.
Ако модификацията на настройките е била умишлена , е възможно да
игнорирате символа.
Ако употребата на различни настойки е повтаряема , е желателно да запишете продуктите в
различни зони , за да избегнете постоянното показване на символа за несъответсвие.
Трябва да знаете:
Управление на час и ден
Текущият час и ден от седмицата се предават към радиатора по време на първоначална регистрация.
В същото време се съхранява часовата зона,в която е инсталиран продукта.
Управлението на пестенето от дневна светлина не е автоматично ,но ще е достатъчно да се изпрати
команда към зоната след промяна на времето,така че всички уреди в зоната са настроени в
правилният час.
Спиране на тока
Ако захранването се прекъсне за повече от 30 минути , радиаторът губи много от вътрешните си
настройки.
При пускане на тока, уредът автоматично се свързва отново към WiFi мрежата в Stand-by режим.
Желателно е да се проверят детайлите ,за да се контролира дали режимът на приложението и този
на продукта са съвместими.
Известия
В този раздел може да определяте дали желаете да получавате известия при настъпване на
определено събитие.
Известията се показват при отворено и затворено приложение,ако е било зададено по време на
инсталацията на уреда.
Сила на WiFi сигнала
Ако радиаторът е инсталиран в зона със слаб WiFi сигнал ,е възможно да има забавяне в
изпълнението на команди, изпратени от приложението и дори временно прекъсване на
връзката.
За да решите проблема е необходимо да се усили сигнала в зоната.

Управление на WiFi модула:
WiFi модулът може да бъде включван , изключван и докладван в точката за достъп,завимост от
Вашите нужди.
За да изключите WiFi модула , натиснете
ключ F , докато на дисплея се появи надпис
WiFi .

Натиснете бутона - ,за да изключите модула.

Изгасването на иконката
потвърждава
правилното изпълнение на командата.
За да включите WiFi модула , натиснете ключ
F , докато на дисплея се появи надпис WiFi .

Натиснете бутона +,за да включите модула.

Светването на иконката
потвърждава
правилното изпълнение на командата.
За да върнете WiFi модула обратно към
режим Точка на достъп (access point).В това
положение е готов за свързване в WiFi
мрежа , натиснете ключ F , докато на дисплея
се появи надпис WiFi .

Натиснете + за 3 секунди , да за рестартирате
модула.

На дисплея надписът АР потвърждава
възстановяването на режим Точка на достъп
(access point).

Статусът на WiFi модула е показан на дисплея като малка иконка от дясната страна.

WiFi е включен и свързан към
валидна мрежа

символът свети постоянно

WiFi е включен, но не е свързан към
мрежа или е свързан към мрежа без
интернет.

символът мига

WiFi e включен и готов за вътрешна
конфигурация

символът мига

WiFi е изключен

символът не се вижда

След включване на уреда , връзката с WiFi мрежа и приложението изискват поне 30 секунди.
Ако операцията не е успешна , WiFi символът мига и приложението показва уреда като несвързан. В
този случай е необходимо да изключите радиатора за поне 30 секунди преди да опитате отново.
Други
Бутоните на радиатора могат да
бъдат блокирани , за да се избегнат
нежелани промени. За да отидете на
заключване / отключване задръжте
клавиша F

На дисплея се изписва LOC.
Задръжте бутона F и натиснете + , за да
заключите управлението.

Активирането на функцията се показва на
дисплея като иконка.
Задръжте бутона F и натиснете - , за да
отключите управлението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ВНИМАНИЕ: Следвайте общите предупреждания и стандарти за безопастност, посочени в началото на
наръчника и се придържайте към инструкциите при всякакви обстоятелства.
ВНИМАНИЕ: Строго се забранява потребител да извършва каквато и да било рутинна или извънредна
поддръжка.
Почистете след изключване на захранването с леко навлажнена кърпа, като използвате много слаби
почистващи препарати.
Този наръчник е много важен и трябва да бъде пазен винаги. Предайте наръчника на евентуален
следващ собственик на отоплителя.
MЯСТО ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪКА
•
Този уред е маркиран в съответствие с „НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и
електронно оборудване“.
•
Когато сте се погрижили, след изчерпване на работния му ресурс, този уред да бъде изхвърлен
по правилния начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на възможни негативни последствия
за околната среда и здравето на хората, които в противен случай може да бъдат предизвикани от
неправилното изхвърляне.

Този символ върху уреда или върху документите, приложени към уреда показва,
че този уред не бива да се третира, като битов отпадък. Вместо това той трябва
да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическото
и електронно оборудване. При изхвърлянето му спазвайте местните норми
за изхвърляне на отпадъци. За по-подробна информация за третирането,
възстановяването и рециклирането на този уред се обърнете към Вашата местна
градска управа, към Вашата служба за изхвърляне на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили уреда.

Изисквания към информацията за електрическите локални отоплителни топлоизточници
Регламент (ЕС) 2015/1188
Идентификатор(и) на модела Klima WiFi
Позиция

Символ

Стойност

Мерна
единица

Позиция

Мерна единица

Вид топлинно зареждане, само за електрически акумулиращи
локални отоплителни топлоизточници

Топлинна мощност
Номинална
топлинна
мощност

Pnom

2.000

kW

Минимална топлинна
мощност
(примерна)

Pmin

0.188

kW

ръчен регулатор на топлинното зареждане
с обратна връзка за температурата в
помещението и/или навън

не

Pmax,c

2.000

kW

електронен регулатор на топлинното
зареждане с обратна връзка за
температурата в помещението и/или навън

не

Максимална непрекъсната
топлинна мощност
Спомагателно
потребление на
електоенергия

ръчен регулатор на топлинното зареждане с
вграден термостат

отдавана чрез обдухване топлинна енергия

При номинална топлинна
мощност

elmax

0.000

kW

Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в
помещението

При минимална топлинна
мощност

elmin

0.000

kW

една степен на топлинна мощност и без
регулиране на температурата в помещението

В режим на готовност

el SB

0.00049

kW

две или повече ръчни степени, без
регулиране на температурата на
помещението

не

не

не

не

с механичен термостат за регулиране на
температурата в помещението

не

с електронен регулатор на температурата в
помещението

не

електронен регулатор на температурата в
помещението и денонощен таймер

не

електронен регулатор на температурата в
помещениетио и седмичен таймер

да

Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)

Координати за контакт

регулиране на температурата в помещението
с откриване на човешко присъствие

да

регулиране на температурата в помещението
с откриване на отворен прозорец

да

с възможност за дистанционно управление

не

с адаптивно управление на пускането в
действие

не

с ограничение на времето за работа

не

с датчик във вид на черна полусфера

не
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