Actua
EcoConso
Actua
Smart
EcoControl
отопление чрез естествена конвекция

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
монтаж и гаранция

(да се прочете внимателно преди експлоатация и да се съхрани)
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1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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стр. 3
стр. 4
стр. 4
стр. 5 - 6
стр. 7
стр. 7
стр. 7

МОЩНОСТ
(W)

ТОК
(A)

ШИРОЧИНА
(mm)

ВИСОЧИНА
(mm)

ДЕБЕЛИНА
(mm)

ТЕГЛО
(кг)

1000
1500
2000

4,3
6,5
8,7

489
649
849

470
470
470

87+22
87+22
87+22

5,1
6,2
7,7

*към уреда мога да се добавят следните аксесоари, за да бъде управляван по времеви график:

Безжичен седмичен програматор RF
EcoBox 3

2.

EcoBox 2

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ:

фиг. А

фиг. Б

Този уред е за директно отопление на помещение на
ток, за това уредът може да се монтира само в зони 2 и 3 на
“мокро помещение“ (фиг. А), както и не трябва да се монтира
под електрически контакт. За всяко друго помещение спазвайте
отстоянията от фиг. Б
ВАЖНО: НЕ ПОКРИВАЙТЕ УРЕДА!
ако уреда е покрит съществува риск от прегряване!
Категорично се забранява покриването или запушването
на входовете и изходите на въздушните потоци, тъй като има висок
риск от повреда на уреда или пожар!
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Лого, напомнящо за риск от
повреда или пожар поради
покриване на уреда

3.

ИНСТАЛАЦИЯ И МОНТАЖ:

Мощност (W)

1000

1500

2000

Междуосие (mm)

208

242

405

Дължина на уреда (mm)

489

649

849

Дълбочина (mm)

140

203

224

Височина на уреда (mm)

470

470

470

фиг. В
1.
Освободете стойката от уреда, като притиснете двете езичета, намиращи се в горната част на стойката, откъм
гърба на уреда
2.
Фиксирайте стойката към стената с помощта на 4 бр. дюбели (5.5mm) и се уверете, че спазвате инструкциите от
фиг. В
3.
Поставете уреда върху долните крачета на стойката и притиснете до момента, в който се чуе щракване на
езичетата. Уверете се, че уреда е закрепен стабилно.
4.

ЕЛЕКТРИЧСКО СВЪРЗВАНЕ:

Схема на свързване
С УПРАВЛЯВАЩ КАБЕЛ “FIL PILOTE“
КАБЕЛ НА УРЕДА

ТВЪРДА ВРЪЗКА

ЕЛ. МРЕЖА
230V

N (син)

нула

L (кафяв)

фаза

FP (черен)

FIL PILOT

Инсталацията трябва да е снабдена с многополюсен
прекъсвач, разстояние между контактите 3mm.
Монтажът трябва да отговаря на стандартите в страната.
Захранването трябва да е през дефектнотокова защита (до
30mA), особенно в случай на монтаж в мокро помещение.
СПАЗВАЙТЕ РЕДА НА СВЪРЗВАНЕ
КАФЯВ - ФАЗА
СИН (или СИВ) - НУЛА
сиганли на управлението спрямо
ЧЕРЕН - УПРАВЛЯВАЩ КАБЕЛ
ВАЖНО : ЧЕРЕН УПРАВЛЯВАЩ
КАБЕЛ НЕ СЕ СВЪРЗВА
(НЕ СЕ ЗАЗЕМЯВА)

АКО
ЗАХРАНВАЩИЯТ
БЕЗ УПРАВЛЯВАЩ КАБЕЛ “FIL PILOTE“
КАБЕЛ Е ПОВРЕДЕН, ТОЙ
ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМЕНИ
ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
КАБЕЛ НА УРЕДА
ТВЪРДА ВРЪЗКА
ЕЛ. МРЕЖА
НЕГОВ
СЕРВИЗ
ИЛИ
230V
ОТ
КВАЛИФИЦИРАНО
ЛИЦЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ
N (син)
нула
ВСЯКАКВА
ОПАСНОСТ
L (кафяв)
фаза
FP (черен)
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НУЛА

Режим

Сигнал

Напрежение

Комфорт

0V

Eco

230 V

Против
замръзване

115 V
отрицателен

Стоп

115 V
положителен

Eco 1

230 V на 3
секунди

Eco 2

230 V на 7
секунди

ЕЛАЕТЕ
ДА:

РАБОТА С УРЕДА

РАБОТА
С УРЕДА
- За стартиранеt:натиснете
On/Stop бутон. Индикатора свети в зелено
- За-стартиранеt:натиснете
бутон.
Индикатора
свети
в зелено
За спиране: натиснетеOn/Stop
On/Stop
бутон.
Индикатора
свети
в оранжево
- За спиране:
натиснете
и дисплея
загасва.On/Stop бутон. Индикатора свети в оранжево и дисплея загасва.
- Нагласете
температурата
с + и –с + и –
- Нагласете
температурата
За За
да запаметите
температурата
натиснете
SmarEcoControl
бутон бутон
да запаметите температурата
натиснете
SmarEcoControl
- този този
символ
се
появява,
когато
нагревателя
работи
символ се появява, когато нагревателя работи
Ръчен режим :
Ръчен режим :
Ръчният режим ви позволява да използвате функциите Комфортна температура, ИкоРъчният режим ви позволява да използвате функциите Комфортна температура,
номична температура или функция против замръзване.
против
замръзване.
ЗаИкономична
настройка натемпература
комфортнатаили
илифункция
икономична
температура:
За
настройка
на
комфортната
или
икономична
температура:
Натиснете Manual докато символите CONF или ECO се появят на екрана. Натиснете за
Натиснете
символите
CONF или ECO се появят на екрана. Натикратко
върхуManual
+ или -докато
за да видите
температурата.
снете
за
кратко
върху
+
или
за
да
видите
температурата.
За да промените температурата, натиснете Manual
за 3 секунди докато символите Conf
За Eco
да промените
натиснете
Manual
за 3насекунди
докато символите
или
започнат датемпературата,
мигат. Натиснете
+ или – за
промяна
температурата.
Conf
или Eco започнат
да мигат.
Натиснете
+ или19°C
– за промяна на температурата.
NB:
Температурата
в Eco режим
не може
да надвиши
Температурата
в Eco режим
не може
да надвиши 19°C
ЗаNB:
да запаметите
температурата
натиснете
SmartEcoControl
за 3 секунди.
ЗаЗадада
преминете
в Eco
режим (примерно,
ако отсъствате
от помещението
не повече от
запаметите
температурата
натиснете
SmartEcoControl
за 3 секунди.
24Зачаса),
натиснете вбутон
Manual(примерно,
докато символ
се появи.
да преминете
Eco режим
акоECO
отсъствате
от помещението не повеФункция
против
(Поддържане
температура
че от 24
часа),замръзване
натиснете бутон
Manualна
докато
символоколо
ECO 7°C):
се появи.
За да преминете
режим против
замръзване (примерно
ако отсъствате
за повече от 24
Функция
противвзамръзване
(Поддържане
на температура
около 7°C):
часа),
натиснете
бутона
Manual
докато
се
появи
символ
HG.
За да преминете в режим против замръзване (примерно ако отсъствате за повече

от 24 часа), натиснете бутона Manual докато се появи символ HG.
ɨɬɜɨɪɟɧɩɪɨɡɨɪɟɰ

ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ

ФУНКЦИЯ

ɛɭɬɨɧPDQXDO

ɤɨɧɫɭɦɚɰɢɹ

ДИСПЛЕЙ

ɩɪɨɝɪɚɦɚ

RQRIIɢɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɛɭɬɨɧɢɡɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ

СИМВОЛ

6PDUW (FRFRQWURO ɛɭɬɨɧ

RQRIIɛɭɬɨɧ

On/stop: при натискане включва и изключва уреда
On/stop: при натискане включва и изключва уреда

Отворен прозорец: в случай на внезапно и бързо падане на температурата в помеОтворен прозорец:
щението,
най- често предизвикано от отваряне на прозореца, нагревателя на уреда
случай
на внезапно
и бързо
паданеще
на започне
температурата
в помещението,
най-на
често
прещеВсе
изключи
и съответния
символ
да мига.
За рестартиране
отопледизвикано
от отваряне
нието,
натиснете
бутона.на прозореца, нагревателя на уреда ще се изключи и съответния
ще започне
дафункция,
мига. За рестартиране
на отоплението,
Засимвол
активиране
на тази
докато се появи
символа. натиснете бутона.
активиране на
функция,натиснете
докато се докато
появи символа.
ЗаЗа
деактивиране
натази
функцията,
символа изчезне.
За деактивиране на функцията, натиснете докато символа изчезне.

Енергийна консумация: скала оцветена от зелено до червено
Енергийна консумация: скала оцветена от зелено
до червено
5
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УПРАВЛЯВАЩ
КАБЕЛ “Fil Pilot“

Програмиране: 3 предварително зададени програми (от P1 до P3) или три свободни
програми (от P4 до P5)
SmartEcoControl: възможност за управление през мобилен телефон
Настройки: използвай + и – за настройка на стайната температура
Сензор за движение в стаята: автоматично активиран при режим SmartEcoControl.
При засечена липса на присъствие в стаята за половин час, автоматично намаля температурата с един градус. След още половин час, още с един градус и след още половин
час автоматично влиза в режим ECO- 3,50C по- ниска от зададената комфортна температура. Тази функция може да бъде деактивирана.

КОМАНДА ПО

Заключване на клавиатурата: натиснете едновременно + и – за да заключитеУПРАВЛЯВАЩ
клавиатурата (появява се символ ключ) или за да я отключите(символът изчезва)
КАБЕЛ “Fil Pilot“
Настройка на времето:
Натиснете бутон SmartEcoControl и бутон отворен прозорец: времето се появява на екрана
За да използвате функцията програмиране, времето трябва да бъде настроено.
Заводска настройка: 00.00
Ако захранването е прекъснато за повече от 12 часа, уреда губи настройките си и трябва да
се настрои отново.
Влезте в режим програмиране чрез натискане на бутон SmartEcoControl и бутон отворен
прозорец за не по- малко от 3 секунди.
Натиснете + или – и изберете ON. Натиснете бутон Manual за да потвърдите избора. Символ Pr се показва на дисплея.
Натиснете + или – и изберете Hr (час).
Натиснете + или – и настройте часа. Потвърдете избора чрез натискане на бутон Manual.
Натиснете + или – за да настроите минутите. Потвърдете избора чрез натискане на бутон
Manual
Настройка на деня:
Настройте деня от седмицата (LU = Понеделник, Ma = Вторник, ME = Сряда, JE = Четвъртък, VE = Петък, SA = Събота, DI = Неделя) чрез натискане на + или – и потвърдете
избора чрез натискане на бутон Manual.
За да излезете от този режим, натиснете бутон Manual докато символа Exit се появи на
екрана. Потвърдете избора чрез натискане на бутон Manual.
Допълнителни функции:
Натиснете бутон Manual и изберете следните функции:
Подсветка:
I = подсветка за 10 секунди
O = непрекъсната подсветка
-

звук

I = активиране на звук при използване на клавиатурата
O =без звук

-

°C

I = °C
O = °F (фаренхайт)

-

ENCA

I = ограничаване на комфортната температура в рамките на +/-2°C
O =без ограничение
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Настройка на програмите:
Имате възможност на избор между 3 заводски настроени програми или 3 свободни
(вие сами ще изберете периодите) за всеки
един ден от седмицата.
Програмите работят в режим Comfort и Eco
само (уредът не се изключва)
Натиснете едновременно бутони отворен
прозорец и SmartEcoControl за не по-малко
от 3 секунди

ON или OFF се появява на екрана. Изберете
ON чрез + или –
Натиснете бутон manual за да потвърдите
избора.
Символ Pr се появява на екрана. Натиснете
бутон Manual
Изберете ден и натиснете бутон Manual
Изберете вашата програма (от P1 до P6) и
натиснете бутон Manual
Символ Pr се появява на екрана.
Изберете Exit и натиснете бутон Manual

1/ Фабрично зададени програми:

P1: комфорт от 5 до 9 AM и 5 до 11 PM

P3: Комфорт от 5 AM до 11 PM
(препоръчително за уикендите)

P2: комфорт от 5 до 9 AM + 0 до 2 PM + 5
до 11 PM
2/ Свободни програми
Има три програми, които потребителя може
да настрои- P4 – P5 – P6
Натиснете едновременно бутони отворен
прозорец и SmartEcoControl за не по- малко
от 3 секунди. Символи ON или OFF ще се
появят на екрана. Изберете ON чрез + или –
За да потвърдите избора си натиснете бутон
manual.
Символ Pr се появява на дисплея.Натиснете
бутон Manual
Изберете съответната програма чрез + или
- (от P4 до P5 или P6) и натиснете бутон
Manual
За всяка програма имате възможност да
зададете начално и крайно време на периода
чрез бутони + или –.
Всеки път потвърждавайте вашия избор
чрез натискане на бутон Manual.
Как да направим калибровка на термостата?

Температурата в стаята и тази на дисплея да
бъдат еднакви.
Комфортната температура трябва да бъде
нагласена между 17 и 23°C
Затворете прозорците и вратите докато температурата в помещението се стабилизира
(6 часа най- малко). Избягвайте дейности
в стаята през тези 6 часа, които могат да
повлияят на температурата.
Термометърът трябва да бъде разположен
на 120 см от пода, в центъра на помещението.
Радиатора трябва да бъде в режим Comfort.
Натиснете бутон Manual за не по- малко от
3 секунди.
Символът за температура мига: настройте
показанията чрез + и –. Натиснете бутон
Manual за да потвърдите избора си.
NON (No) ако се появи този символ, температурата не е стабилизирана в помещението.
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УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ
Гаранция Airelec е строго ограничена до замяна
или заводски ремонт на част или части , обявени за
дефектни. Производителят гарантира своите AIRELEC електрически уреди 7 ГОДИНИ срещу всички
производствени дефекти. Веднага след като принципното
съгласие е дадено от производителя за връщането на
части, те трябва да бъдат изпратени и опаковани в рамките
на 15 дни. Разходите за разглобяване и сглобяване никога
не могат да бъдат посочени като вреда, по каквато и да е
причина. Производителят не може да носи отговорност
отделно за преки или косвени последици от недостатъците,
както на хората така и за вещите и изрично е посочено, че
не носи отговорност за монтажа на уредите. Гаранцията
не може да се използва, ако устройствата са употребявани
при ненормални условия и са били използвани в условия,
различни от тези, за които са направени. Тя не се
прилага и в случай на повреда или авария, причинена
от небрежност, липса на надзор или поддръжка или от
трансформация на материала.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА:
В случай на инцидент, в който и да е момент и по
каквато и да е причина отговорността на производителя
е ограничена до собствените му служители и собствените
материали.
СПОРОВЕ
В случай на спор, независимо от условията за
продажба и плащане, Търговският съд на Париж ще има
изключителна юрисдикция. Разпоредбите на настоящата
гаранция не са изключителни в полза на купувача
на законовата гаранция относно скрити дефекти и
недостатъци, която се прилага във всички случаи по
отношение на членове 1 641 и следващите от Гражданския
процесуален кодекс.
За да се изпълни искането ви, моля съобщете референциите
върху етикета, прикрепен към устройството.

„Витумбилд“ ЕООД
София 1700,
ул. „21-ви век“ 52-54,
Офис Б1
Тел.: (02) 879 16 71
http://www.airelec.bg
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