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Тази инструкция трябва да бъде прочетена внимателно и запазена за бъдещи справки. Спазвайте 

всички указания от стикерите залепени върху уреда.
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ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 Уважаеми клиенти: Благодарим Ви за доверието към нас, закупувайки този радиатор. Тези уреди са изключително 
безопасни, безшумни и лесни за инсталиране. Те не изискват специална поддръжка.
 Преди да го стартирате за първи път, прочетете внимателно тези инструкции. Запазете ги за бъдещи справки. 

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
1. Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да стартирате устройството за първи път. Пазете тези инструкции, 
както и гаранцията, вашата фактура и ако е възможно, пълната опаковка с всички елементи вътре. 
2. Гаранцията ще престане да важи в случай на неспазване на препоръките на това ръководство. 3. Преди да свържете 
уреда, уверете се, че мрежовото напрежение е 230 Волта и съответства на маркираното на табелката на уреда. 
4. Проверете дали мощността е достатъчна за захранване на уредите. Общото потребление на токовете на радиаторите 
не трябва да надвишава капацитета на прекъсвача, който ги защитава. 
5. Този радиатор не може да се използва в помещения с наличие на газове или други запалими продукти (лепила и др.). 
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите прегряване, не покривайте устройството. Не използвайте устройството за 
сушене на дрехи. 
7. Уверете се, че захранващият кабел или други предмети не влизат в контакт с повърхността на радиатора по време на 
работа. 
8. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя или подходящо квалифициран 
специалист. Неспазването може да застраши вашата безопасност и да анулира вашата гаранция. 
9. Проверявайте редовно устройството и захранващия кабел. Не включвайте устройството, ако е повредено. 
10. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Някои части от този продукт могат да достигнат много високи температури и да причинят изгаряния. 
Обърнете специално внимание, когато деца или уязвими хора са наоколо. 
11. Не поставяйте устройството право под електрически контакт.
12. Деца на възраст под три години не трябва да имат право да докосват или да играят с радиатора и трябва да бъдат 
постоянно наблюдавани. 
13. Това устройство може да се използва от деца под 8-годишна възраст, както и от хора с намалени физически, сензорни 
или умствени способности, когато е под подходящ надзор и само когато са получили инструкциите относно използването 
на устройството и са разбрали рискове, които биха могли да произтичат от това. Почистването трябва да се извършва 
само от подходящ възрастен. 14. Деца между 3 и 8 години не трябва да включват или изключват устройството, освен ако 
това не е инсталирано или поставено в нормално положение и ако децата са под надлежен надзор или са получили 
инструкции относно използването на устройството като сигурност и те са напълно разбрали потенциалните опасности. 
Деца между 3 и 8 години не трябва да свързват, настройват или почистват уреда или да извършват каквито и да било 
мерки за поддръжка. 
15. Предупреждение: Не използвайте този нагревател в близост до вани, душове или басейни. Не би трябвало да има 
достъп до органите за управление на устройството от ваната, душа или друга повърхност, която е в контакт с вода. 
(Използването му в зони 0 или 1 в баните е напълно забранено: потърсете съвет от квалифициран електротехник). 
16. За по-голяма безопасност този уред е снабден с устройство, което прекъсва работата му в случай на прегряване. 
17. Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя, тъй като те могат да доведат до потенциален 
риск за потребителя и да повредят устройството. Използвайте само оригинални аксесоари. 
18. Пазете всички опаковъчни елементи (найлонови торби, картон и полиетилен) на място, недостъпно за деца, тъй като 
те могат да причинят потенциално опасни ситуации. 
19. Използвайте това устройство само за битова / лека търговска употреба и за задачите, за които е проектирано. 
Това устройство не е проектирано за промишлена употреба. Не трябва да се използва на открито, в оранжерии или за 
отглеждане на животни. Пазете го далеч от топлина, пряка слънчева светлина, влага и режещи инструменти. В никакъв 
случай не потапяйте във вода и не използвайте това устройство с мокри ръце. В случай на влага или вода в устройството, 
незабавно изключете захранването и не докосвайте мокрите части.

СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ТОВА УСТРОЙСТВО 
• Уредът трябва да остане във вертикално положение. 
• Уверете се, че уредът е фиксиран през цялото време. Моля, спазвайте разстоянията за монтаж, посочени в това 
ръководство. 
• Не закачайте предмети отпред или отгоре на устройството. 
• Винаги се уверявайте, че входящият и изходящият въздух не са запушени. 
• Винаги инсталирайте устройството, така че да не може да влиза в контакт с горими материали като завеси или кърпи 
(вземете предвид поривите на вятъра). 
• За да почистите устройството, консултирайте се с инструкциите в раздела “ПОДДРЪЖКА”, защото ако водата попадне във 
въздушните решетки, това може сериозно да повреди устройството. 
• Не поставяйте никакви предмети през решетката или вътре в устройството. 
• Този радиатор е проектиран да бъде свързан чрез щепсел към електрическата инсталация. Следвайте инструкциите в 
“ИНСТАЛАЦИЯ”. 
• Гаранцията няма да важи, ако тези инструкции не са спазени. 

ИНСТАЛАЦИЯ 
• По време на първата употреба и за няколко минути може да възникнат миризми и шум поради разширяването на някои 
вътрешни части. Това е нормално, така че трябва да осигурите адекватна вентилация. Миризмите са моментни и бързо 
ще се разсеят. 
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• За по-голяма ефективност, не забравяйте да изчислите мощността или броя на елементите на апарата според 
повърхността на помещението. Препоръчваме да се свържете с вашия дилър, който извършва това изчисление. 
• Поставете радиатора в добре изравнен под без обзавеждане и предмети. • Избягвайте да инсталирате уреда в ъглите. 
• Препоръчваме да не инсталирате уреда под прозорците, тъй като благоприятства загубата на топлина. 
• Радиаторът трябва да е на разстояние, на минимално разстояние от 15 см от горими материали, завеси, мебели, столове 
и др. (Фиг. 1). 
• Оставете на разстояние най-малко 1 м от предната част на устройството до всякакви препятствия (например мебели, 
стени, завеси), които биха могли да попречат на работата му. 
• Също така спазвайте минимално разстояние от 15 cm между уреда и страничните стени и всякакви други препятствия 
(например стени), които могат да повлияят на неговата функция. Пазете също така минимално разстояние от 35 см върху 
уреда, без препятствия и минимално разстояние от 15 см от пода. 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако този уред е инсталиран в баня, той трябва да бъде инсталиран само в зони 2 или външни зони (зона 
3) Инсталирането на този уред в зони 0 или 1 на банята е напълно забранена. Фигура 2 по-долу е само за информационни 
цели, предлагаме ви да се свържете с професионален електротехник.

фигура 1: Спазвайте минималните 
отстояния от околните предмети!

фигура 2: 
Зона 1: Уреди, доставяни към безопасно свръхниско 
напрежение (SELV).
Зона 2: Електрически уреди Клас II - IP X4
Зона 3: Електрически уреди, защитени с RCD 30mA

под
мин 15 см мин 15 см

мин 15 см

мин 35 см
най-близката 
стена или 
обект

най-близката 
стена или 
обект

най-близък обект

СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

• Разопаковайте уреда и проверете дали нито радиаторът, нито кабелът са повредени.
• Извадете скобите от опаковката.
• Поставете радиатора с главата надолу върху килим или друга мека повърхност, за да избегнете повреда на слоя боя на 
радиатора.
• Отстранете сребърните винтове, както е показано на следващата фигура.
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• Поставете опорите на двете колела, както е показано на следващата фигура:

Никога не използвайте уреда, без първо да монтирате колелата.

ВРЪЗКА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Този уред е оборудван с захранващ кабел H05V2V2-F 2x1.0mm² и биполярен щепсел без заземяване. 
Свържете щепсела към основния контакт. Проверете състоянието на вашата електрическа инсталация и свързващи 
кабели. Този уред не се нуждае от заземяване, тъй като има двойна електрическа изолация.

За помощ се свържете с лицензиран електротехник.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Модел ALEA 1000 ALEA 1500 ALEA 2000
Напрежение 230 V~ 230 V~ 230 V~

Работна честота 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Мощност 1000W 1500W 2000W

Клас на защита I I I
Степен на защита IP IP20 IP20 IP20

Размери (ШхВхД) 409x634x220 539x634x220 669x634x220
Тегло (кг) 4.2 5.1 6.0

ЦИФРОВ ПРОГРАМИРАН ТЕРМОСТАТ 
Радиаторът е оборудван с цифров, програмируем термостат. 

Ръководство за експлоатация 
1.- Презентация 
Програмируемият електронен термостат е специално проектиран за регулиране на екраните на електрическите радиатори. 
Той ще се превърне в най-добрия ви съюзник, за да оптимизирате консумацията на енергия, като същевременно повишите 
комфорта си.
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- Голям екран с подсветка. 
- Седмично програмиране на интервали от 30 
минути. 
- Функция за отмяна/пауза. 
- Кабелна пилотна функция  (Само за Франция) 
- Функция „Ваканция. 
- Меню за конфигуриране (потребител). 
- Функцията „Отворен прозорец“

1.1 Екран

1. Режим на работа - режимът на активна работа се показва в полето

2. Номер на програмата (P1 до P9), (U1 до U4) или Меню за системни 
настройки (01 до 11).

3. Менюта за системни настройки

4. Активирано заключване на клавиатурата.

5.  Индикатор за стайна температура.

6. Вид показване на времето (12h AM / PM или 24h). 

7.  Графичен изглед на програмата за текущия ден

8. Област за настройка на менюто за време, температура и системни 
настройки
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9. Индикатор за работа на уреда

10. Помощна пиктограма за създаване на програми / 
Състояние на програмата в нормален режим

11.  Пиктограма за индикатор на функцията Wire Pilot. (Само Франция)

12. Текущ ден

13. Активирана е функция за временно анулиране или „ITCS“, ако мига

14. Функция „Отворен прозорец“ (вижте раздел 5, Меню за системни настройки 07).

• Клавиш за старт / стоп на радиатора (Вкл. / 
Изкл.) 

• Минус ключ (-) 
• Ключ за проверка (OK) 
• Плюс ключ (+) 
• Десен клавиш за навигация (    )

1.2 Клавиатура

2. - Първа употреба 
Този раздел ще ви насочи, когато пуснете устройството в експлоатация за първи път. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За да възстановите фабричните настройки, вижте раздел 5 “Меню за системни настройки”. 

2.1 Доставка на енергия 
Вашият радиатор може да бъде активиран/стартиран (режим включен) и деактивиран/стоп (режим изключен) 
чрез натискане на бутона        (включен / изключен). Натиснете веднъж бутона за включване / изключване: 
Уредът ще издаде два кратки звукови сигнала и екранът ще се изключи за няколко секунди. 

ВНИМАНИЕ: В случай, че захранването на устройството се изключи, паметта на записаните настройки трае 
приблизително един час. След това препоръчваме да проверите инсталираните настройки. 

2.2 Задаване на час и дата 
- Преди всичко преместете курсора, като натискате десния навигационен клавиш (   ), докато символът с 
часовник “   ” бъде избран. 
- Използвайте клавишите (-) и (+), за да регулирате часовете. Когато е зададено правилното време, натиснете 
(OK) и продължете да задавате минутите. 
- Когато сте задали минутите, натиснете (OK). 
- След това коригирайте деня („1“ понеделник,…, „7“ неделя) и натиснете (OK). 
- Когато денят от седмицата е зададен, задайте ден на месеца (от 01 до 31) и натиснете (OK). 
- След това коригирайте месеца (01, ..., 12) и натиснете (OK). 
- Накрая задайте Година (2016, ..., 2020 и т.н.) и натиснете (OK).
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Натиснете      , за да се придвижите по дисплея и да 
изберете различните режими на 
работа като изберете необходимия и натиснете (OK).

3. Режими на работа

3.1 Режим на таймера

Режимът на таймера ще позволи задаване на температура за определен период от време. Можете да използвате 
този режим по време на празничен период или временно да отмените програма. 
- Първо, трябва да зададете продължителността с бутоните (-) и (+), времето „H“ до 24 часа и дните в „d“ нататък 
и потвърдете с натискане на бутона (OK). Продължителността може да бъде настроена от 1 час до 44 дни. 
- След това задайте необходимата температура с бутони (-) и (+) и потвърдете с бутона (OK) (фабричната 
настройка е 21°C). 
- Символът на таймера “     ” ще мига и ще видите броя на часовете / деня, отброен до края на периода.

3.2 Ръчен режим „Комфорт“

Ръчният режим „Комфорт“ позволява задаване на температура, която ще се поддържа през целия ден. 
Температурата ще бъде настроена с бутоните (-) и (+). (Фабричната настройка е на 21°C)

3.3 Режим „Автоматичен“

Избирайки автоматичен режим на работа, уредът ще работи с предварително зададената програма “P1”, както 
е обяснено на следващото изображение.

от понеделник до петък събота и неделя

времеви интервал времеви интервал

Забележка - Ако трябва да промените предварително зададените температури, направете го в режим 
Комфорт и EКO.

=Комфортна температура,когато 
имате отметки в часовата зона 
(например                                         ) , Tª, 
която искате да постигнете.
= Намалена температура,  когато 
нямате отметки в часовата зона (напр.
                                       ), Tª, която не 
искате да бъде намаляна                                          

ден

програмирана работа 
за деня

текущо
 време
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Ако искате своевременно да промените предварително зададената температура през текущия времеви 
интервал, натиснете клавиша (OK) и регулирайте с клавишите (-) или (+) и изведете символа “          ”, който 
ще запази зададената температура до края на интервала от време.

3.4 EКO режим

В режим EКO, намалената температура ще се поддържа през целия ден. Можете да настроите ваша собствена 
EКO температура, като натиснете клавишите (-) и (+).

ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително зададената намалена температура по подразбиране е 18°C.

3.5 Режим на защита от замръзване

Използвайте този режим на защита от замръзване, ако искате да защитите имота си от евентуално замръзване 
на водопровода, например ако напускате имота си за продължителен период през зимата. Предварително 
зададената минимална температура е 5°C (стойност по подразбиране). Можете да си настроите ваша собствена 
температура в меню 5 на системни настройки, номер 05.

3.6 Режим „Програма“

След като сте избрали режим „Програма“, можете да избирате между девет предварително зададени програми 
(P1 до P9). Те са определени в последните страници на това ръководство. Изберете с клавишите (-) и (+) и 
натиснете (OK) за потвърждение. Радиаторът ще премине направо в автоматичен режим “          ” и ще стартира 
програмата, избрана от вас. 

Фабрично зададени програми (P1,…, P9):

P1: Сутрин, следобед и уикенд 
P2: Сутрин, обед, вечер и уикенд 
P3: Седмица и уикенд 
P4: Следобед и уикенд 
P5: Сутрин и следобед 
P6: Сутрин, следобед и уикенд 
P7: 7H - 19H
P8: 8H - 19H & събота 
P9: Уикенд

ден

програмирана работа 
за деня

програма №

Помнете: 

 = Комфортна температура, пространство с решетки, Tª, което искате да постигнете. 

 = Намалена температура, пространство без решетки, Tª, което не искате да бъде намалено. 

 
В режим „Програма“ , след програма “P9” има четири програми (U1 до U4). Това са програми, които можете да 
персонализирате според вашите нужди.

Програми „ПОТРЕБИТЕЛ” от U1 до U4:
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Следните символи ще бъдат показани при създаването на собствена програма:
   

 Комфортна температура        приложена към избрания половин час.
          
 Комфортна температура, когато имате отметки в часовата зона (напр.                                        ) , Tª, която 
искате да постигнете.

             Намалена температура         приложена към избрания половин час
        
             Намалена температура, когато нямате отметки в часовата зона (напр.                                          ), Tª, която 
не искате да бъде намаляна.

Как да редактирате потребителска програма: 
- Програмирането се извършва в 30-минутни слотове. 
 
       - 30 минути

       - 60 минути

- Редактирането на програмата винаги започва в първия ден от седмицата (01 = понеделник). 
- Бутонът (-) активира намалена температура в избрания времеви интервал. 
- Бутонът (+) активира комфортна температура в избрания времеви интервал. 
- Бутонът (   ) придвижва избрания времеви интервал. 
- Клавишът  (OK) потвърждава програмата, която сте въвели за този ден. 

Забележка.- След потвърждаване на седмия ден, системата автоматично се връща в режим AUTO (вижте раздел 
3.3). 

Пример за екран за редактиране на потребителска програма:

избран ден от 
седмицата

Номер на 
потребителска 
програма

избран режим за потребителска програма

избран времеви интервал

Можете да модифицирате програмата според 
вашите нужди. Можете също да съхранявате 
до 4 свои собствени програми (U1 до U4). 

За да модифицирате потребителска програма, 
натиснете бутона (OK).
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4. Специални функции 

4.1 Заключване на клавиатурата 

Използвайте тази функция, за да предотвратите промяна в настройката на термостата. Това е полезно в зони 
като детски спални или обществени зони. 
- За да заключите клавиатурата на вашия радиатор, осветете LCD екрана чрез кратко натискане на който и да 
е клавиш (OK), (   ), (-) или (+). След като LCD екранът светне за кратко, натиснете едновременно бутоните (OK) 
+ (   ). 
- След това ще се появи заключващият символ 

- Повторете същата процедура, за да отключите клавиатурата. Функцията за заключване на клавиатурата е 
налична във всички режими. 

 Режимът “Стоп” ще остане достъпен дори в режим на автоматично заключване.

4.2 Функция „Отворен прозорец“

Тази функция позволява автоматично откриване на отворен прозорец, когато радиаторът работи.

- Докато тази функция е активирана (вижте 
“МЕНЮ НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА”, раздел 07), 
иконата ще се появи в горната лява част на 
екрана. 
- Ако системата установи температурен 
спад от около 3°C, отоплението ще спре за 
около един час. Иконата ще мига, както и 
температурата, измерена от системата.

икона 
за тази 

функция

- Натиснете произволен бутон, за да спрете тази функция. Радиаторът отново ще заработи и откриването на 
прозореца ще бъде нулирано. 

5. Меню за системни настройки

Вашият термостат има меню за настройки. 
За достъп до това меню задръжте бутона 
(OK) за 5 секунди. Първият екран на менюто 
изглежда така:

 Сега можете да изберете настройката, която искате да промените, като натиснете бутона (   ). След 
като изберете настройката, която искате да промените, променете стойността, като натиснете (-) или (+). 
Потвърдете избора си, като натиснете (OK) или (   ). 

 Излезте от менюто Системни настройки, като изберете опцията „Край“ и натиснете (OK).
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№ Предварително зададени стойности и опции

01

                Видове степени на екрана

         Температура по Целзий

          Температура по Фаренхайт

02

                  Избор на показвано време

          24 часов интервал

          12 часов интервал

03

            Автоматична смяна на сезоните (лято-зима)
 
            Времето ще се сменя автоматично

            Времето трябва да се сменя ръчно

* Важна забележка: трябва правилно да зададете датата, за да работи тази функция!

04

Вътрешно калибриране на сондата
Калибрирането не може да бъде завършено, докато радиаторът не работи минимум 1 ден. 
Поставете термометър в средата на стаята на около 1,5 м от земята. След един час вземете под 
внимание температурата. При влизане в менюто за калибриране се показва стойността, измерена 
от радиатора. Сега въведете стойността, измерена с вашия термометър с помощта на клавиши (-) 
и (+), потвърдете измерването си с (OK), за да запазите стойността. Натиснете (OK) отново, за да 
видите разликата, добавена към стойността на температурата. 
* Важна забележка: При калибриране на стайната температура САМО радиаторите трябва да се 
използват за отопление на помещението.

05

         Минимална температура:

Това меню позволява настройка на минималната температура, използвана за режим „Защита от 
замръзване”. Стойността по подразбиране за тази настройка е 5,0 ° C Използвайте клавишите (-) и 
(+), за да промените стойността и да потвърдите настройката й, като натиснете (OK)

06

          Интелигентна система за контрол на температурата 

Тази функция позволява на радиатора да изчисли времето, необходимо за постигане на 
комфортната температура, зададена в рамките на вашата програма. Радиаторът ще се калибрира 
сам и ще вземе предвид външни фактори като външната температура и времето, необходимо 
за промяна на стайната температура. Всеки път, когато направите промяна в програмата си, 
радиаторът ще се калибрира, за да гарантира, че постигате комфортната температура в момента, в 
който го искате.

07

            Автоматично откриване на отворен прозорец 

Тази функция позволява автоматично откриване на отваряне на прозореца (вж. Раздел 4.2). 
НЕ: Деактивирайте функцията. 
ДА: Активирайте функцията.

08

             Настройка по подразбиране 

Позволява ви да нулирате термостата си до настройките по подразбиране (време, програми и т.н.). 
Натиснете (OK) за десет секунди 
* Предупреждение: Преди да използвате тази функция, уверете се, че имате всички инструкции, 
необходими за стартиране на термостата.

10                            Версия на софтуера

11
              Излизане от потребителското меню 

Натиснете [OK], за да излезете от менюто и да се върнете на главния екран
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Уредът не се включва

Захранване Проверете захранването

Екранът на уреда показва текста „Err“ 
Съобщение за грешка - Символът „      “ и съобщението „Грешка“ мигат. Във 

вътрешната сонда има грешка

- Свържете се с вашия инсталатор или търговец. 

Изглежда, че устройството работи правилно, въпреки че отоплението не работи.
Изход - Проверете връзките

- Проверете захранването на нагревателния елемент.
- Свържете се с вашия инсталатор или търговец

Изглежда, че устройството работи правилно, но температурата в стаята не съвпада с програмата
Програма - Проверете часовника

- Разликата между температурата Comfort и ECO 
много значителна ли е?
- Прекалено кратки ли са програмните раздели (по-
малко от 2 часа)
- Проверете пилотната функция на пилот (само 
Франция)

ТЕРМИЧНА БЕЗОПАСНОСТ 

В случай на прегряване, предпазно устройство автоматично прекъсва работата на радиаторите. След охлаждане 
радиаторът автоматично ще се нулира. 

ПОДДРЪЖКА 
Вашият радиатор обаче не изисква редовна поддръжка, за да осигури доброто му функциониране: Винаги 
изключвайте устройството от електрическата мрежа, преди да извършвате каквато и да е операция по почистване 
или поддръжка. Оставете го да се охлади преди почистване. За да избегнете риск от токов удар, почиствайте 
устройството с мека, влажна кърпа, за да избършете външната страна на радиатора и да отстраните праха и 
мръсотията. Не използвайте препарат за почистване, разтворители, абразивни продукти или други химически 
продукти за почистване на радиатора. НИКОГА не потапяйте устройството във вода или други течности. Можете 
да използвате вакуумна или гъвкава четка за почистване на въздушните решетки. Тази поддръжка трябва да 
се извършва редовно, за да се осигури оптимална производителност. Уверете се, че радиаторът е напълно сух, 
преди да го включите отново.
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P1: Сутрин, следобед и уикенд P2: Сутрин, обед, вечер и уикенд P3: Седмица и уикенд 

P4: Следобед и уикенд P5: Сутрин и следобед P6: Сутрин, следобед и уикенд 

P7: 7H - 19H P8: 8H - 19H & събота P9: Уикенд

Фабрични програми от P1 до P9

* Разделите показват режим “Комфорт”
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Изисквания към информацията за електрическите локални отоплителни топлоизточници 
Регламент (ЕС) 2015/1188

Идентификатор(и) на модела ALEA

Позиция Символ Стойност Мерна 
единица

Позиция Мерна единица

Топлинна мощност Вид топлинно зареждане, само за електрически акумулиращи 
локални отоплителни топлоизточници

Номинална 
топлинна 
мощност

Pnom 2.0 kW
ръчен регулатор на топлинното зареждане с 
вграден термостат НЕ

Минимална топлинна 
мощност 
(примерна)

Pmin 0.00 kW
ръчен регулатор на топлинното зареждане 
с обратна връзка за температурата в 
помещението и/или навън

НЕ

Максимална непрекъсната 
топлинна мощност Pmax,c 2.0 kW

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

НЕ

Спомагателно 
потребление на 
електоенергия

отдавана чрез обдухване топлинна енергия
НЕ

При номинална топлинна 
мощност

elmax 2.0 kW Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в 
помещението 

При минимална топлинна 
мощност

elmin 0.00 kW една степен на топлинна мощност и без 
регулиране на температурата в помещението

НЕ

В режим на готовност el SB 0.0000 kW две или повече ръчни степени, без 
регулиране на температурата на 
помещението

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)

регулиране на температурата в помещението 
с откриване на човешко присъствие НЕ

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 ДА

с датчик във вид на черна полусфера НЕ

Координати за контакт

Този символ показва, че уредът не трябва да се третира като битов отпадък 
при изхвърляне. Вместо това, трябва да бъде предаден на оторизиран 
събирателен център за рециклиране на електрически и електронни уреди.  
При правилно изхвърляне на този уред, ще бъдат избегнати потенциални 
рискове за здравето и неблагоприятни последици за околната среда. 
Санкциите за неспазване на тези процедури по изхвърляне са установени в местното 
законодателство.
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