ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ
И ПОДДРЪЖКА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКУМУЛИРАЩ КОНВЕКТОР

ECOMBI

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.
2. Инструкции за монтаж
Символите, използвани в текста, са обяснени както трябва:
Този символ показва опастност от смърт от токов удар.

Този символ показва риск от смърт или сериозно нараняване.

Този символ показва риск от нараняване или материални щети.

Знак за полезна информация.
ВАЖНО:
Работите по окабеляване и свързване с електрическата мрежа да се извършват в съответствие с
действащата нормативна база.
Гаранцията не покрива щетите нанесени от неспазването на указаните инструкции.
Монтажът на уреда да се извърши според действащите норми за монтаж на електроуреди.
Монтажът и повторното пускане в употреба да се извърши от квалифициран персонал.
Уверете се, че указаният волтаж върху уреда и този от мрежата съвпадат.
Трябва да се извърши и заземяване на уреда.
Не поставяйте уреда точно под захранващия електрически контакт.
Уредът трябва да се монтира така, че да не е възможно да бъде докосван от хора, взимащи душ или
вана.
Ако при монтажа или при сглобяването на уреда, термоизолацията покаже някакви признаци на
повреда, то тя трябва да се подмени .
Изключете уреда от мрежата преди да предприемете каквито и да било ремонтни дейности. Същото
трябва да се направи и през месеците от годината през които уредът не се използва.
Този уред е проектиран да работи свързан с постоянна мрежа. След инсталация трябва да бъде
извършен контрол на първия цикъл на зареждане, за да се провери дали термостатът изключва.
Проветрявайте стаята по време на първия цикъл.
Никога не отваряйте зареден уред.
За да се подсигури стабилност, от съществено значение е уредът да бъде поставен на равна повърхност.
Наличието на цигарен дим, прах или други замърсители във времето биха могли да причинят
потъмняване на стените и повърхностите около уреда.
За правилен монтаж на уреда е необходимо да следвате следните стъпки:
Изберете правилното място за монтиране на Ecombi, като имате предвид минималните разстояния,
които трябва да бъдат спазени от уреда до запалими материали, като мебели и завеси. За да избегнете

риск от пожар, не съхранявайте или използвайте бензин или други запалителни течности и изпарения
в близост до уреда.
Отворете кашона при посочената страна и монтирайте подпорните крачета без да вадите уреда.
Премахнете предния панел, като развиете двата винта, разположени в долния му край.
фиг. 1

фиг. 2

Завъртете кашона така, че уредът да стъпи на крачетата и премахнете кашона. Уверете се, че моделът
съответства на желания от Вас и че уредът е в добро състояние. Проверете дали всички части са
налични и здрави:
1 корпус на уреда Ecombi
1 плик съдържащ 2 винта и 2 дюбела
2 подпорни крачета
Инструкция за ползване
Корпусът на уреда и акумулиращите тухли се доставят отделно. Уверете се,
че доставените елементи съответстват на описаните върху опаковката.
Ако се използват тухли с незначителни щети, това не засяга правилното
функциониране на уреда.
4. Поставете Ecombi на желаното място и използвайте дупкитеза фиксиране за шаблон с молив на
стената. Пробийте дупките в стената. Поставете
фиг. 3

фиг. 4

дюбелите и винтовете в дупките преди да монтирате уреда, но не ги затягайте здраво.
5. Прикрепете Ecombi за дюбелите и винтовете. ECOMBI НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОКАЧЕН НА ВИНТОВЕТЕ.
Те се използват за да предотвратят преобръщане на уреда, а не да го вържат. Ако имате някакви
съмнения относно здравината на стената, се консултирайте със съответния строителен специалист.
Уредите са тежки..
6. Свържете Ecombi към захранването, като следвате схемата посочена в края на инструкцията.
Затегнете както трябва всички винтове. Използвайте кабели със силиконова изолация. Не оставяйте
излишни кабели вътре в уреда.
7. Изключете алуминиевия нагревателен елемент като премахнете буксите от двата му края.
ВНИМАНИЕ! Докосването на включени кабели може да причинят сериозни
наранявания!

фиг. 5

фиг. 6

8. Не изключвайте нагревателните елементи. Премахнете картонената опаковка. Повдигнете
нагревателя и го наклонете напред, като внимавате
фиг. 7

фиг. 8

ВНИМАНИЕ! Ръбовете на металните части могат да Ви наранят.
9. След това отвийте винтовете на вътрешния панел и го премахнете.
фиг. 9

фиг. 10

фиг. 11
ВНИМАНИЕ!
Зад вътрешния панел
има много фина топлоизолация
MICROTHERM. Бъдете много внимателни
с нея и избягвайте да я досовате, за да
не повредите изолацията на дъното
на уреда
9. Поставете акумулиращите тухли внимателно с плоската страна към задната част на уреда.
фиг. 12
фиг. 13

10. Върнете нагревателните елементи в първоначалното им положение. Поставете другите два реда
акумулиращи тухли с гладката страна напред (за гледа навън).
фиг. 14

фиг. 15

11. Поставете отново вътрешния преден панел. Ако тухлите са били монтирани правилно, няма да
изпитате никакви затруднения с поставянето на панела. Уверете се, че долният ръб на вътрешния
панел е вътре в предния. Моля, погледнете по-долу!
фиг. 16
фиг. 17

фиг. 18

фиг. 19

ГРЕШНО!

12. Свържете отново двете букси с алуминиевия нагревателен елемент.
13. При поставяне на външния преден панел, подравнете двете пластмасови горни щифтчета на уреда
с дупките във външния панел.
14. Закрепете предния панел с винтове.
Повторно монтиране / преместване
ВНИМАНИЕ! Всяко повторно преместване на друго място трябва да се извърши от
опитен техник! Ако при повторното монтиране по термоизолацията се установи
някаква повреда, то тя трябва да се премахне и завени със същата.
Температурен датчик с ръчно нулиране
В този уред се използва температурен датчик с ръчно нулиране (виж LR на електрическата схема).
Това устройство за безопастност функционира при повишена температура в горната част на уреда.
Необходимо е да се включи отново ръчно: оставете уреда да изстине. Причината за прегряването на
уреда трябва да се установи.

ВНИМАНИЕ! Повторното ръчно включване да се извърши единствено от опитен
техник!
Изключете уреда от захранването.
Свалете предния панел, като развиете двата винта разположени в долната част.
Намерете ограничителя в горната част на вътрешния панел зад решетката и натиснете малкия щифт,
докато се чуе щракване.

Инструкции за работа
ВНИМАНИЕ! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА ЗА СУШЕНЕ НА ДРЕХИ! НИКОГА НЕ ГО ПОКРИВАЙТЕ!.

Включване и изключване
Прекъсвач.
Всички
модели
имат
прекъсвач монтиран на задната част,
който позволява включването и
изключването на ECOMBI.

Клавиатура

Бутон “Часовник”
Натиснете бутона за да се
покаже дата и час. Задръжте
го натиснат за повече от 3 сек.
за да промените стойностите.

Бутон “Режим на работа”
Натиснете бутона, за да изберете
различни режими на работа:
-защита против замръзване
-автоматична акумулираща печка
-отдаване
-ръчен
-автоматичен

Бутон “-”
Натиснете бутона, за да
намалите различните
стойности.

Бутон “+”
Натиснете бутона, за да увеличите
различните стойности.

Заключване на клавиатурата
При всеки режим на работа е възможно да заключите клавиатурата, като задържите едновременно
за няколко секунди бутоните
и
К
огато клавиатурата е заключена и натиснете който и да е бутон, на дисплея ще се изобрази
и уредът няма да реагира.
За да отключите клавиатурата, задръжте едновременно за няколко секунди бутоните

и

Настройка на часа
Уредът трябва да има сверен часовник, за да може да се програмира правилно. Времето за поевтина тарифа трябва да съвпада с параметрите P1, P2, P3 и P4 (вижте “Параметри”). За да настроите
часа, задръжте бутона
за 8 секунди. Часът се променя с помощта на бутоните
и
След това натиснете бутона
за да запазите часа и за да продължите с промяната на минутите.
Натиснете отново за да запазите минутите и за да преминете към промяна на седмицата и деня, ако
опцията за седмично програмиране е разрешена в частта “Общи настройки”. Ако е необходимо да
се зададат различни стойности за различните дни от седмицата, моля преминете към частта “Общи
настройки” от ръководството и променете Р7 на “Включено” (“ON”). След като го смените се върнете
към “Настройка на часа”, настройте часа, минутите, дните от седмицата и запазете.
ECOMBI не си променя часа автоматично от лятно на зимно време и обратно. В зависимост
от тарифата може да се наложи да промените настройките на часа, за да си паснат
тези времена.
Режими на работа
Чрез натискане на бутона
може да изберете един от следните режими: против замръзване,
акумулиране, само загряване, комбинирано и комбинирано автоматично.
1. Против замръзване
За да изберете този режим, натиснете няколко пъти бутона
съобщение
.

докато на екрана се появи следното

Така настроен уредът ще работи на 7оС и ще поддържа тази температура благодарение на работата си
като конвектор. В този случай акумулиращата печка не функционира.
2. Акумулираща печка
За да изберете този режим, натиснете няколко пъти бутона
съобщение

докато на екрана се появи следното

“АС” е съкращение от испански език, което означава акумулираща печка. “4.0” е избраната степен
на зареждане, която в случая е 4. Както и при стандартните акумулиращи печки, така и при ECOMBI
степените на зареждане са от 0 (минимално зареждане) до 5 (максимално зареждане).
5.0 е 100% зареждане (през цялото време на ниска тарифа)
4.5 = 90%
4.0 = 80%
3.5 = 70%
3.0 = 60%
2.5 = 50%
2.0 = 40%
Докато ECOMBI се зарежда (електрическа
1.5 = 30%
консумация) на дисплея между А и С ще се
1.0 = 20%
появи малка червена точка.
0.5 = 10%
0.0 = 0%

Разграничено загряване
Тази функция на ECOMBI позволява оптимизиране на управлението и потреблението на енергия. Ако
е необходимо да зареждате на 50%, което е 4 часа по време на нощна тарифа (която е 8 часа), тази
функция ще определи за ефективен периода на зареждане последните 4 часа от нощната тарифа. За
да активирате/деактивирате тази функция, преминете към частта “Общи функции” в инструкциите и
променете настройката Р6 на ON/OFF (включено/изключено)

Защита от по-висока температура в помещението
За да постигнете максимална икономия и да се избегне ненужно потребление на енергия по време
на периода на зареждане, ако температурата в стаята надвиши зададената температура, то тогава
зареждането ще спре докато температурата в стаята не се понижи с 1оС
3. Режим конвектор
Тази функция се използва, когато е необходимо помещението да се загрее временно и няма нужда
от акумулиране на енергия.
Натиснете бутона
няколко пъти докато не се появи съобщение
което означава конвекция.

“Е” е съкращение,

“21,5” са градусите на които е настроен в целзий. Конвекторът ще работи докато температурата в
стаята достигне 21,5оС, а след това
ще поддържа температурата. Ако е необходимо може да промените за температура, като използвате
бутоните
Температурната стойност се променя със стъпка от 0,5оС
Малка червена точка в дясната част на дисплея показва, че нагревателният елемент
на конвектора работи в дадения момент.
При едновременно натискане на бутона
и бутона
се показва стайната температура,
измерена от сензор, намиращ се в долната част на уреда. Може да има разлика в показаната на дисплея
температура и тази на обикновен степен термометър. Това е така, защото температурата е различна
на различнните височини, като температурата на пода е обикновенно по-ниска. Потребителят може
да се настрои сензора така, че различните термометри да показват една и съща температура. Отидете
на раздел “Общи настройки” и променете показанията на сензора според настройка Р5.
4. Ръчен режим
Този режим ще позволи на ECOMBI да съчетае работата на акумулиращата печка и конвектора като ги
комбинира. Акумулиращата печка ще се зарежда въз основа на настройките от режим “Акумулираща
печка” и ако има загуба на топлина в помещението или понижение на температурата, то ECOMBI ще
задейства режим “Конвектор” за да компенсира и балансира отново температурата в стаята.
За да изберете този режим, натиснете бутона
няколко пъти, докато на дисплея се покаже
настроената температура без никакви предхождащи букви като “А” или “Е”, т.е. 21,5оС е системно
въведената температура (по подразбиране). Възможно е да коригирате зададената температура с
помощта на бутоните
Температурната стойност се променя със стъпка от 0,5оС. Когато
нагревателен елемент от конвектора работи, ще се появи малка червена точка в дясната страна на
дисплея.
5. Автоматичен режим с корекции в зареждането
В този режим ECOMBI работи по комбиниран начин. Акумулиращата печка работи по време на нощната
тарифа на електричество, а конвекторът работи ако е необходимо да се осигури допълнително
затопляне на помещението.
СЪЩО ТАКА ПРИ ТОЗИ РЕЖИМ СЪЩЕСТВУВА АВТОМАТИЧНА КОРЕКЦИЯ НА ЗАРЕЖДАНЕТО НА
АКУМУЛИРАЩАТА ПЕЧКА.
За да активирате този режим натиснете бутона
няколко пъти докато на дисплея се появи следното
съобщение
“А” е съкращението на автоматичен режим. “21,5” е настроената температура в
целзий. Когато конвекторът работи в дясната страна на дисплея ще се появи малка червена точка.
Когато акумулиращата печка работи, до А ще се появи малка червена точка. Този режим е подобен на
“Ръчен режим”, но процентът на зареждане на акумулиращата печка се коригира автоматично. Ако
работните часове на конвектора са над определена стойност, то зареждането на акумулиращата печка
ще се повиши с определен %. От друга страна, работните часове на конвектора не надвишават тази
стойност, нивото на зареждане на акумулиращата печка ще намалее със същия %. Това поведение на

уреда адаптира консумацията с реалните топлинни нужди като позволява максимално спестяване на
енергия при нужния комфорт. Зададената температура е независима от нивото на зареждане на
акумулиращата печка. Нивото на зареждане по подразбиране е зададено на 4.0. Тази стойност може
да бъде променена като влезете в режим “Акумулираща печка” и промените стойността на зареждане
от 0 до 5.0
Седмично програмиране
Възможно е да изберете кои дни ECOMBI ще работи и кои не. След като активирате функцията Р7 в
“Общи настройки”, тази функция ще бъде включена. За да влезете в седмични настройки, задръжте
бутона
за 8 сек. Първо ще бъдат показани часовете, които ще мигат. Натиснете бутона
и
тогава ще започне да мига първият ден от седмицата. Сменете деня от седмицата ако е необходимо с
бутоните
Натиснете бутона
за да запазите настройките. След това може да изберете
кой ден от седмицата ECOMBI ще следва избраните режими на работа или режим против замръзнате.
Може да видите пример по-долу.
В този пример ECOMBI ще работи на нормален режим от
понеделник (ден I) до петък и в режим ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ
събота и неделя.
Един или два елемента ще мигат за ден 1.
Един елемент стои за постоянен режим ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ.
Два елемента стоят за ИЗБРАНИЯ РЕЖИМ (последно
избраният режим от последните пет налични)
Продължете да променяте стойността за ден 1 с бутоните
Продължете с ден 2 и така нататък до ден 7.

и запазете с бутон

.

Общи настройки
Общите настройки на ECOMBI могат да бъдат променени. Чрез натискане на бутона
с включване на уреда чрез

едновременно

бутона за включване, намиращ се от дясната страна, се влиза в меню общи настройки.
Р1 - Начален час на ниската тарифа
Р2 - Краен час на ниската тарифа
Р3 - Час на започване на втория период на ниска тарифа. Да се остави на 00,00 ако такава не съществува
Р4 - Краен час на втория период на ниската тарифа. Да се остави на 00,00 ако такава не съществува
Р5 - Промяна на температурата (стойности от -5оС до +5оС)
Р6 - Отложено зареждане - зареждането приключва по едно и също време с края на ниската тарифа
Р7 - Седмичен програматор ВКЛ/ИЗКЛ (ON/OFF)
Р8 - Лимитиран режим конвектор за да се увеличи или намали зареждането (възможни стойности
виж от инструкцията)
Р9 - Процент на автоматично регулиране на зареждането (стойности виж от инструкцията)
Общите настройки на ECOMBI могат да бъдат променени. Чрез натискане на бутона
едновременно
с включване на уреда чрез
бутона за включване, намиращ се от дясната страна, се влиза в меню общи настройки.
Р1 - Начален час на ниската тарифа
Р2 - Краен час на ниската тарифа
Р3 - Час на започване на втория период на ниска тарифа. Да се остави на 00,00 ако такава не съществува
Р4 - Краен час на втория период на ниската тарифа. Да се остави на 00,00 ако такава не съществува
Р5 - Промяна на температурата (стойности от -5оС до +5оС)
Р6 - Отложено зареждане - зареждането приключва по едно и също време с края на ниската тарифа
Р7 - Седмичен програматор ВКЛ/ИЗКЛ (ON/OFF)
Р8 - Лимитиран режим конвектор за да се увеличи или намали зареждането (възможни стойности
виж от инструкцията)

Р9 - Процент на автоматично регулиране на зареждането (стойности виж от инструкцията)
РА - Защита срещу прегряване. Градуси над приетите, при които уредът се изключва (стойности виж
от инструкцията)
РВ - Градуси по Целзий или Фаренхайт (стойности oC - oF)
РС - Начален час на зареждане с намалена температура ECO
PD - Краен час на зареждане с намалена температура ECO
Придвижване с бутоните
, натиснете бутон
за да влезете в параметрите.
Използвайте същите бутони за да ги промените. За да запаметите новите стойности е необходимо да
преминете през всички тях до РА.
Настройки по подразбиране:
Чрез натискане на бутона
при включване на уреда, всички настройки се връщат към фабричните
такива. За да потвърдите, ще се появят 4 хоризонтални мигащи сегмента. Неправилните насторойки
на времето, погрешното програмиране на времето на намалена тарифа и прекалено високите
температурни настройки могат да доведат до по-високи разходи на електроенергия.
Отстраняване на грешки
ECOMBI не топли

Моля, проверете дали е включен. Уверете се, че уредът не е покрит
или долните въздушни отвори не са закрити. Ако термозащитата е
задействана ще се наложи да го включите ръчно. Моля, свържете се с
техник.

ECOMBI не достига
зададената температура

Уверете се, че е избрана адекватна температура. Възможно е да има
нужда от по-висока.

На дисплея се изписва
ERR

Грешка в температурния сензор, моля, потърсете техник.

Бутоните не реагират

Ако се изписва следното
, то дисплеят е заключен. Натиснете
бутоните
за няколко секунди, за да го отблокирате.

Инструкции за поддръжка
Преди почистване се уверете, че уредът е изключен и че нагревателният елемент е изстинал.
Почиствайте праха със суха и мека кърпа.
Не използвайте разтворители или абразивни продукти за почистване. Когато отоплителният сезон
приключи, моля, изключете устройството като го изключите чрез бутона и от мрежата. Всяко друго
обслужване трябва да се извърши от оторизиран техник.

ECOMBI е изработен по система, осигуряваща високо качество, като са следени
изискванията за опазване на околната среда. След приключване на неговия полезен
живот, моля, занесете устройството в пункт за рециклиране, за да се рециклират
по подходящ начин неговите компоненти.

Диаграма на свързване
l - главен прекъсвач
R1 R2 R3 R4 - нагревателни елементи на акумулиращата
печка
RE - нагревателни елементи на конвектора
LA - термостат на акумулиращата печка
LE - термостат на конвектора
LR - защита на ръчното управление
K - бутони
MB - електронна платка

Технически характеристики
ЕCO308

ECO408

Волтаж

230~

230~

Мощност на конвектора

900W

1200W

Мощност на акум. печка

1950W

2600W

8ч

8ч

Зареждане

15,6kWh

20,8kWh

Изолация

Class I

Class I

Дължина

89см

111см

Височина

73см

73см

Дебелина

18см

18см

Тегло

111кг

147кг

Брой тухли 7,5кг

12

16

Брой тухли 11,3кг

-

-

11016

11016

Време за зареждане

Опаковане на тухлите

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.

+359 88 531 0311

www.tedan.bg

