
ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ

НОВО ДИГИТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ С ВГРАДЕНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА 
МОДЕЛИТЕ: BASIC PRO, TACTIC PRO, PREMIER PRO, AIXANCE DIGITAL

Индикатор за режим 
програмиране

Бутони за избор на 
температура, часовник 
и програми

Дигитален дисплей 
показващ температурните 
стойности и символите за 
различните режими, 
програми и функции. 

Индикатор за работа на нагревателя

Всички функции и режими изцяло 
покриват новите изисквания на ЕС 
за енергийна ефективност! 

Бутон за избор на режим

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ФУНКЦИИ

o функция “отворен прозорец”
o функция “заключване”
o фабрични програми
o дигитален дисплей
o електронен термостат +/- 0.10С

НОВО!

РЕЖИМ ВИЗУАЛИЗИРАНЕ 
НА ДИСПЛЕЯ 

ФУНКЦИЯ 

Комфортна температура Зададената 
температурна стойност 

Уредът автоматично ще поддържа тази 
температура, нагревателя циклично включва и 
изключва. 

Икономичен ЕС
Поддържа по- ниска от зададената температура, 
около 30C като фабрична настройка, има опция 
за промяна

Режим против замръзване HG
Поддържа между 50C и 70C, предпазва 
предметите в стаята от замръзване с минимален 
разход на енергия 

STANDBY режим -- Уредът е в готовност, но нагревателя не работи. 
Запазват се настройките.

Режим програмиране 
Зададената 
температура или EC, в 
зависимост от периода 
на програмата 

Има 3 фабрично зададени програми, които 
могат да се програмират за всеки един ден от 
седмицата. Уредът минава циклично в режим 
„комфортен“ или „икономичен“ следвайки 
съответната програма. 
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Първоначално пускане на уреда и работа с дигиталния панел. Кратка инструкция.  
След като монтирате уреда на стената или го поставите на мобилен комплект, вие можете да го включите към 
електрическата мрежа. Моделите BASIC и TACTIC имат фабрично монтирани щепсели. Включете щепсела към 
ел. контакт и поставете ключ ON/OFF в позиция I. 

позиция   I  включено

позиция изключено

След като поставите ключа в позиция I, на екрана ще се 
появят следните символи в реда на показването им: 
"--";"27";"19". Уредът е готов за работа. С бутони "+" и 
"-" регулирате желаната от вас температура. Настройките 
са възможни само през 10С. ВНИМАНИЕ: Стойността на 
дисплея показва желаните от вас температура, а не 
актуалната в момента. 

Чрез натискане на бутон "М" ще преминете последователно през всички режими(показани в таблицата на 
стр.1) След като настроите желената от вас температура, можете да влезете в режим ECO. Уредът ще поддържа 
с 30С по- ниска температура от зададената в режим комфортен. На дисплея ще се появи символ "ЕС". Когато 
сте в този режим, с еднократно натискане на бутони "+" и "–" на екрана ще се визуализира температурата, 
която радиаторът ще поддържа. ПРИМЕР:Ако сте задали 220С в режим комфортен, в този режим температурата 
ще бъде 190С. Можете сами да настроите разликата между комфортната и икономична температура. За целта, 
когато на дисплея е визуализирано "ЕС", натиснете за 3 секунди бутон "М", стойността ще започне да мига. С 
бутони "+" и "–" променете тази стойност. ПРИМЕР: ако сте задали комфортна температура 220С, в 
икономичен режим градусите ще бъдат 19. Ако с бутон "-" зададете 17 градуса, разликата вече ще бъде 50С 
(22-5=17). От тук нататък, винаги в икономичен режим, температурата ще бъде 50С по- ниска от зададената. 
Потвърдете вашия избор за нов икономичен режим с еднократно натискане на бутон "М". 
Ако отсъствате за по- дълъг период от време, примерно няколко дена или повече, преминете в режим 
"против замръзване". На дисплея ще се появи символа "HG". Уредът ще поддържа между 5 и 70С. Тази 
настройка е фабрична и не може да се променя. 
С още едно натискане на бутон "М", преминавате в режим STANDBY. На дисплея ще се появи символ "--". 
Всички настройки, направени до момента, ще се запаметят, но уреда няма да нагрява. Трябва да натиснете още 
веднъж бутон "М" и преминавате в следващия режим- програмиране.  Когато сте в този режим, зелената 
индикираща лампа (виж фигурата по- долу) ще свети непрекъснато. 

Когато сте в този режим, уредът ще работи с фабричните си програми Р1,Р2,Р3 или FP. 
Когато за първи път включите уреда в този режим или захранването е било изключено 
за повече от 30 мин., на дисплея ще се появи мигащ символ "Hr". За да настроите 
програмите, първо трябва да настроите съответния ден от седмицата и часът. За целта 
направете следното:

Когато символ "Hr" мига, натиснете бутон "+". На екрана мигайки ще се появи символ "LU". Тази абревиатура 
отговаря на понеделник. С бутони "+" и "–" изберете деня от седмицата (виж по- долу легендата на 
абревиатурите)

LU- понеделник; ПА- вторник; ПЕ- сряда; JE- четвъртък; UE- петък; SA- събота; DI-неделя

Потвърдете съответния ден с едно натискане на бутон "М". След като потвърдите деня, на екрана ще се появи 
мигащ символ на часа. С бутони "+" и "–" изберете часа, като имате предвид, че скалата е 24 часова- за 4 
следобед изберете 16 часа. Потвърдете вашия избор с еднократно натискане на бутон "М". След това на 
дисплея ще се появят мигащи символите на минутите. Изберете и потвърдете отново с бутон "М". Вашият уред 
е готов да бъде програмиран. Когато свети зелената индикираща лампа, натиснете бутон "М" за 3 секунди и на 
дисплея ще се появи символ за ден от седмицата. С бутони "+" и "–" избирате желаната от вас програма (виж 
по- долу периодите на различните програми). Потвърдете избора с еднократно натискане на бутон "М".

Фабрично зададени програми P1;P2;P3 и FP
P1- поддържа комфортна температура 
сутрин от 06 до 08 часа и вечер от 17 до 23 
часа. През останалото време уредът е в 
режим "икономичен".
P2- поддържа комфортна температура 
сутрин от 06 до 08 часа, по обяд от 11.30 до 
13.30 часа и вечер от 17 до 23 часа. През 
останалото време уредът е в режим 
"икономичен".
P3- поддържа комфортна температура 
сутрин от 08 часа до 23 часа вечерта. През 
останалото време уредът е в режим 
"икономичен".
FP- уредът работи само в комфортен режим.

ВНИМАНИЕ: След като програмирате всички дни от 
седмицата, оставете клавиатурата без да натискате бутоните 
за период от 15 секунди, уредът автоматично се връща в 
предходния режим.
ВНИМАНИЕ: Когато сте в режим програмиране, на дисплея 
ще се визуализира избраната температура или "ЕС", в 
зависимост от периода на програмата.
Забележка: Ако решите да коригирате часа, влезте в режим 
програмиране (зелената индикираща лампа свети), 
натиснете бутон "М" за 3 секунди и след това натиснете 
същия бутон за още 3 секунди. Повторете стъпките от по- 
горе.
ВНИМАНИЕ: За да запазите настройките, не изключвайте 
уреда от ел. захранване. Ако искате този радиатор да не 
работи в режим нагряване, поставете го в режим STANDBY.

Функция "отворен прозорец"- тази функция автоматично спира отоплението, ако сензорът на 
уреда установи рязко спадане на температурата в помещението (примерно ако сте забравили 
прозореца или вратата отворена).
За да активирате или деактивирате функцията, направете следното: натиснете бутон "М"(избор на 
режим) и бутон "-"(минус) за не по- малко от 10 сек. На дисплея ще се появят следните символи: 
FO- функцията е деактивирана; F1- функцията е активирана. Ако на дисплея се появи FE, уредът е 
изключил и трябва ръчно да го активирате с еднократно натискане на бутон "М". 
Ако натиснете бутони "+" и "–" едновременно за 5 секунди (дисплеят ще премигне), ще заключите 
клавиатурата. Натиснете отново за 5 секунди и ще я отключите.
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