А Някои части на този продукт можеда
••
станат много горещи и да предизвикат
изгаряния. Там където, присъстват деца и уязвими
хора.трябва да бъде предоставено специално
внимание.

А Прочетете настоящите инструкции преди
••
да използвате този уред и съхранявайте
тези указания за бъдещо ползване. При смяна на
собственика, инструкцията за експлоатация
трябва да се предава заедно с уреда.
Благодарим Ви, че избрахте кон вектор СNОЗ. Това
е изделие, което предлага отопление през зимата в

•

Този уред трябва да се използва само по
предназначението,
за което е бил предвиден,
Т.е.да отоплява битови помещения. Уреда

зависимост от нуждите за постигане на комфортна
топлина в отопляемото помещение. При правилна

не е предназначен за търговски цели. Всяка
различна употреба да се счита за неправилна

експлоатация и грижа, както е описано в тези
инструкции, уредът ще Ви осигури много години

следователно опасна. Производителят
не може
да носи отговорност за повреди, произтичащи от

полезно функциониране.

неправилна и неразумна употреба. Неспазване
на информацията за безопасност ще направи

Модели с Електронен
терморегулатор

Модели с Механичен
терморегулатор

CN03 050 EIS

CN03 050 MIS

оо EIS

CN03 100 MIS

CN03 150 EIS

CN03 150 MIS

CN03 200 EIS

CN03 200 MIS

CN03 250 EIS

CN03 250 MIS

CN03 300 EIS

CN03 300 MIS

CN03 1

невалидна

поетата гаранция

и

за уреда!

•

Не напускайте дома си, докато уреда е
включен: уверете се, че ключа е в изключено
положение(отнася
се за конвектор с механично
управление).

•

Дръжте запалими предмети, като мебели,
възглавници, спално бельо, хартия, дрехи,
пердета и Т.Н.на разстояние от поне 1ООсм далеч
от кон вектора.

ВАЖНИ

ПРЕДПАЗНИ

МЕРКИ

И ИНСТРУКЦИИ

ЗА

БЕЗОПАСНОСТ:
•

•

Преди да включите уреда - проверете дали
посоченото напрежение върху типовата табелка
съответства на напрежението доставяно до дома Ви.

А Деца на по-малко от 3 гадини, трябва да се
••
държат на разстояние, освен ако не са под
непрекъснато наблюдение.
Деца на възраст от 3 гадини до 8 гадини могат
само да използват бутона вкл./изкл. на уреда,
при условие, че уреда е инсталиран и е гатов
за нормална работа и са били наблюдавани и
инструктирани относно използването му по
безопасен начин и разбират, че можеда е опасно.

съществува
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много голяма опасност

от експлозия

и пожар!
•

Не вкарвайте и не допускайте чужди тела да
попаднат в отворите за вентилация(входящи
или
изходящи), тъй като това ще причини
пожар или повреда в кон вектора.

токов удар,

•

Уреда не е подходящ за отглеждане на животни,
и същия е предвиден само за домашно ползване!

•

Не покривайте предпазните решетки, не
блокирайте влизането или излизането на
въздушния поток .като поставяте уреда срещу
дадена повърхност. Всички предмети трябва да

Деца на възраст от 3 гадини до 8 гадини не
трябва да включват уреда в контакта, да га
настройват, да га почистват или да извършват
потребителска поддръжка.
Тозиуред можеда се използва от деца на възраст
над 8 гадини и лица с ограничени физически,
сетивни или умствени способности, или с
недостатъчен опит и познания, ако те са
наблюдавани или инструктирани относно
безопасното използване на уреда и разбират
опасностите. Децата не трябва да си играят с
уреда. Почистване и потребителска поддръжка не
трябва да се прави от деца без наблюдение.

Не използвайте уреда.където се използват или
съхраняват запалими вещества (например: в
близост до запалими газове или аерозоли) -

са на разстояние
странично.
•

поне 1 метър от уреда отпред и

Най-често срещаната причина за прегряване е
натрупването на мъх и прах в уреда. Редовно
почиствайте с прахосмукачка
вентилационните
отвори, като преди това задължително
изключите уреда от електрическата
мрежа.

•

Никога не пипайте уреда с мокри или влажни
ръце- съществува опасност за живота!

•

Контакта трябва да бъде достъпен по
всяко време, за да може щепсела да бъде
освобождаван
при нужда възможно най-бързо!
Никога не теглете захранващия шнур или самия
уред при изключване от мрежата.

•

Обърнете внимание! Изходящия въздух се
загрява по време на работа (до повече от 100'С).

•

Ако захранващия шнур на този уред е повреден,
преустановете употребата му и се свържете
с доставчика/
инструкции.

•

продавача

за допълнително

Ако решите да престанете да използвате
от този тип, препоръчва се да го направите

ИНСТРУКЦИЯ
•

n

с обем над 45 м3 е
препоръчително използването на комбинация
от 2 и повече кон вектора
Не поставяйте конвектора под електрически
контакт или свързваща кутия.

•

Не монтирайте/използвайте

устройство(уреда)

на място, където има тяга, за да не се
въздейства на контролните настройки

2.

непосредствено

3.

в пространство

1 (yolume

4.

в пространство

2 (yolume 2), ако контролното

под електрически

контакт;

1) за бани;

табло може да бъде дости гнато от човек,
който е под душа или във ваната;

Уреда не трябва да се поставя непосредствено
под щепселна кутия!

•

Внимание: Не използвайте този уред с
програматор, брояч или друг уред който

•

За монтирането
да се използват

на кон вектора на стена трябва
само скобите за стена, доставени

заедно с кон вектора. При монтажа на кон вектора
трябва да се спазват минималните отстояния от
уреда

автоматично го включва тъй като, ако уреда е
покрит или неправилно поставен съществува

•

конвектора

1.
уред

•

опасност

Важно: При помещения

•

всички опасности, свързани с уреда да бъдат
обезопасени, особено за деца, които биха могли
амортизираното

в

U

неизползваем, като срежете шнура, след като сте
го изключили от мрежата. Препоръчва се още

да използват
за игра.

ЗА МОНТАЖ

Този кон вектор е проектиран за ползване
закрити помещения, монтиран на стена.

от пожар.

Поставете захранващия шнур, така че да не
пречи на движението на хората и да не бъде
настъпван! Използвайте само одобрени
удължители, които са подходящи за уреда, Т.е.
имат знак за съответствие!

•

Никога не премествайте уреда, като го дърпате
за шнура както и не използвайте шнура за
пренасяне на предмети!

•

Не пречупвайте шнура и не го дърпайте през
остри ръбове и не го поставяйте върху горещи
плочи или открит огън!

ОПАКОВКА
•

След разопаковане на уреда, проверете дали при
транспортирането
не е увреден и дали е напълно
окомплектован!
В случай че бъде констатирана
повреда или непълна доставка, свържете се с
Вашия упълномощен
продавач!
•

•

•

Не изхвърляйте оригиналната кутия! Тя би могла
да се използва за съхранение и транспортиране,
за да се избегнат повреди от превозването!
Изхвърлянето на опаковъчния
материал трябва
да става по подходящ начин! Децата трябва да се
пазят да не си играят с полиетиленовите

Бьпrарски

Първо махнете скобите за стена от задния
корпус. Развийте двата винта, разположени
в горната част на двете вертикални шини на
скобите за стена. След това издърпайте горната
част на шината като натиснете силно двете горни
части, пъхнати в задн ия корпус

торби!

ИНСТРУКЦИЯ
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•

Ако този кон вектор бъде използван в баня или
друго подобно помещение, трябва да бъдат
спазени следното изисквания при инсталиране:
Кон векторът е със защита IР24(защита от пръски
вода). Поради този факт трябва да се монтира в
пространство 2 (volume2) (виж схема по-долу), за
да се избегне възможността от това контролното
табло(ключ и терморегулатор)
на кон вектора
да бъде достигнато

от човек ,който е под душа

или във ваната. Минималното разстояние от
уреда до воден източник трябва да бъде не по
малко от 1метър и уреда да бъде задължително
монтиран на стената! Ако не сте сигурни относно
инсталирането на този кон вектор в помещението
за баня, ние препоръчваме да се консултирате с
професионален

електротехник.

Забележка: ако не могат да се изпълнят

~

U

посочените по-горе условия се препоръчва
монтажа да се осъществи в пространство 3(VОLИМЕ 3)

•

Плъзнете надолу скобата за стена, за да я
откачите от задния корпус

•

Прикрепете здраво към стената скобата за стена,
чрез направените четири дупки за винтове

•

Във влажни помещения(бани
и кухни) източника
на захранване трябва да е монтиран на височина

•

Инсталацията трябва да бъде снабдена
с автоматичен предпазител, при който

минимум

•

Повдигнете конвектора почти до вертикално
положение и вкарайте двете долни издадени
части на скобите за стена в двата долни прореза
в задния капак на конвектора. После повдигнете
конвектора и вкарайте двете горни издадени
части на скобите за стена в двата горни прореза
в задния капак на конвектора. Накрая върнете
на мястото им и затегнете двата винта, за да
закрепите здраво конвектора за стената.

разстоянието между контактите когато е
изключен трябва да бъде най-малко 3мм.
ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЕЛЕКТРОННО

УПРАВЛЕНИЕ

Режими на работа
LED

I

ИЗПОЛЗВАНЕ
•

25см от пода

за

режим.Нагряване

Включен

Режим LED за.Отложен
Режим '51еер'

старт'

I

нагревател

В БАНЯ

Конвекторът, трябва да бъде монтирана
съобразно с нормалната търговска практика и в
съгласие със законодателството
на съответната
страна(директивите
за електричество
на ЕО и
изискванията за специални монтажи или места
включващи бани, или душ кабини НDб03б4-7701 (1 ЕС б03б4-7-7О1 :200б)).

t~~~~~~~~~~~_
LEDза
време

Включване

LEDза
температура

БутонЛаймер+за
включване

на режими

"Отложен старт/сгоп"
или режим.Ыеер"

Бутон
ON/OFF

ll

на режим Нагряване

Когато панелният

lI

кон вектор е изключен

на

цифровия дисплей трябва да се извежда стайната
температура и да свети само "LED за температура".
При еднократно натискане на бутон "On/Off" се
преминава към режим "Нагряване". Тогава се
включва червеният светодиод индикиращ този
режим. 3а около 2 секунди върху цифровият дисплей
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се извежда настроената

температура

и за този

Изключване

ll

на режим Нагряване
lI

период"LЕD за температура" не свети. Ако стайната
температура е по-малка от настроената автоматично

От режим.Нагряване"

се включи нагревателя.

на бутона "Оп/Оff". Тогава нагревателя се изключва
ако е бил включен преди това, загасва червеният

Когато нагревателя е включен червеният светодиод
свети постоянно!

светодиод. На дисплея продължава
стайната температура.

Задаване

"Отложен

на температурата.

С натискане на някой от бутоните"
или Т се
преминава в режим "Промяна на зададената

може да се излезе с натискане

степ" за изключване

да се извежда

на панелният

кон вектор.
Когато кон векторът е в режим.Нагряване';

с

температура".
Дисплеят започва да мига и на него
се изписва зададената до момента температура. Със

натискане на бутона "Тай мер" се позволява
въвеждане на време, след което автоматично

следващите натискания на бутоните се променя
заданието в желаната посока. Ако до 5 сек. не се

изключи уредът. Този режим се индикира с мигащ
жълт и светещ червен светодиод. На цифровият

натисне нов бутон, новото задание се запомня и
се преминава автоматично в режим "Нагряване".

дисплей ще се редуват показанията за околната
температура когато свети "LED за температура"

Ако някой от бутоните"
или Т се задържи над 0.7
сек., стойността на зададената температура започва

и оставащото време в часове до включване
на "Нагряване" когато свети "LED за време".

автоматично да се увеличава или намаля със скорост
4 единици в секунда. Границите на регулиране на

Непосредствено
след включване на този режим
жълтият светодиод светва, а дисплеят започва да

зададената температура

мига като изписва въвежданото време в часове,
до изключване на конвектораЛървоначално
се

"Отложен старт"
кон вектор.

са от 12 до ЗО градуса.

на включването

Когато кон векторът

на панелният

зарежда 12 часа и с натискане на бутоните"
или
се променя времето в желаната посока. Ако

т

някой от бутоните"
или Т се задържи над 0.7
сек..стойносгта на времето започва автоматично да

е в режим.Изключено';

с натискане на бутона "Таймер" се позволява
въвеждане на време, след което автоматично
да се премине към режим.Нагряване"
Този
режим се индицира

да се

се увеличава или намаля със скорост 4 единици в
секунда. Ако до 5 сек. не се натисне нов бутон или

с мигащ жълт светодиод

и загаснал червен светодиод. На цифровият
дисплей ще се редуват показанията за околната
температура,когато
свети "LED за температура"
и оставащото време в часове до включване
на "Нагряване", когато свети "LED за време".
Непосредствено
след включване на този режим
жълтият светодиод светва, а дисплеят започва да
мига като изписва въвежданото време в часове,
до включване на конвектора.
Първоначално
зарежда 12 часа и с натискане на бутоните"

т се променя

се
или

времето в желаната посока. Ако
някой от бутоните"
или Т се задържи над 0.7

се натисне бутонЛаймер',
регулаторът минава към
изпълнение на режим.Отложен стоп" Ако се въведе
време ОО, режимът не се изпълнява и кон векторът
остава в режим.Нагряване"
Ако вече се изпълнява
режим.Отложен стоп" и се натисне отново бутонът
"таймер'; може да се коригира оставащото време
в двете възможни посоки. След настройка на
времето се преминава към режим.Отложен стоп"
като на дисплеят освен температурата се отброя ват
останалите часове до изключване на кон вектора. От
този режим може да се излезе с натискане на бутона
"Оп/Оff" , което директно изключва кон векторът.
Режим ,,5Iеер"

сек., стойността на времето започва автоматично
да се увеличава или намаля със скорост 4 единици

Този режим ви дава още една възможност

в секунда. Ако до 5 сек. не се натисне нов бутон
или се натисне бутон "тай мер", регулаторът минава

икономии на електроенергия,
като автоматично
и постепенно, в рамките на 2 часа ще се понижи

към изпълнение на режим "Отложен старт". Ако
се въведе време ОО, режимът не се изпълнява.
Ако вече се изпълнява режим.Отложен
старт"
и се натисне отново бутон "таймер'; може да се

настроената температура с З градуса. Така след като
сте в леглото и добре завити, конвектора сам ще

коригира оставащото време в двете възможни
посоки. След настройка на времето се преминава

конвекторът
и задържане

към режим "Отложен старт", като на дисплеят освен
температурата
се отброяват останалите часове до

Този режим се индикира с постоянно светещ жълт
светодиод и мигащ или светещ червен светодиод.

преминаване
към "Нагряване". От този режим може
да се излезе с натискане на бутона "Оп/Оff". Тогава

След активирането
на режима, конвектора
ще продължи да извежда измерената стайна
температура. Режим.Ыеер" се прекъсва с натискане

кон векторът

Бьпrарски

ще премине

към режим.Нагряване"

за

понижи настроената комфортна температура без да
ви остави на студено. Този режим се активира,когато
е в режим.Нагряване';
с натискане
на бутон "Таймер" за над 2 секунди.

ИНСТРУКЦИЯ

за експлоатация и съхранение
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отново на бутон "Отложен старт'; при което се
преминава към режим.Нагряване"
с предварително
настроената

температура.

Друга възможност

за

прекъсване на режима е с натискане на бутона "Оп/
Off" ,с което ще се изключи кон вектора.

Ако панелният конвектор се изключи от
захранващата мрежа това няма да промени
зададената температура и режима на работа,
останал преди изключването му. Ако например е бил
в режим "Нагряване", при изключването на уреда и
след включването му, отново ще е в този режим със
същата зададена температура.
Когато температурата

в помещението

е по-ниска,

Ако температурата в помещението падне под
5 градуса и конвекторът е изключен (не свети
червеният светодиод), нагревателя ще се включи
автоматично с цел предпазване от замръзване.
Когато на цифровият дисплей се извежда
температура свети "LEDза температуракогато
се извежда времето до отложен старт или стоп,
свети "LEDза време"
МЕХАНИЧНО

УПРАВЛЕНИЕ

Режими на работа

от

тази която сте настроили с помощта на регулатора,
кон векторът стартира работа си и ще работи до

.~

u

момента когато температурата в помещението
достигне зададената стойност. Когато температурата
в помещението е по-висока от зададената с
регулатора стойност, конвекторът автоматично
превключи

в режим на "Готовност

Извеждана

информация

При включване

:D=

ще се

за включване';

(-~
\\:".>/

на дисплея

на захранването

на конвектора,

на

дисплея се изобразяват:
•

две чертички ,,__", ако при изключване
захранването

•

той е бил в състояние

на
изключен.

две чертички ,,__", които след 2 сек се заменят
с показание за моментната температура,ако
при изключване на захранването той е бил в
състояние

Включете кон векторът, натиснете Ключът в
положение "1" (Включено), после завъртете
регулатора на желаната от Вас степен / от 1 до б /
като отчитате следното съотношение в степените:

* - режим против замръзване /активира се когато
температурата в помещението падне под 5 С

включено.

0

•

две цифри в комбинация с мигане на жълтия
светодиод, които показват останалото време в
часове до отложения старт, ако при изключване
на напрежението
"Отложен

конвектора

е бил в режим

икономия

на електроенергия,

терморегулаторът
намалява яркостта на светене на
всички индикатори. При натискане на произволен
бутон, яркостта се увеличава
отново се намалява.

за 8 секунди след което

Ако на дисплея се изведело" или .п" означава, че
системата за само-диагностиката е открила
проблем в термосензорьт.Лд" е при прекъснат
кабел на сензорът а "t 1" при сензор на късо. В този
случай нагревателят се изключва и повторното
му включване ще е възможно след оправяне на
дефекта. Повредата трябва да се отстрани от
квалифициран специалист.
При включване на захранването до 2 секунди на
дисплея ще се извеждат две чертички ,,--" вместо
температура или време.
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ИНСТРУКЦИЯ

режим / за поддържане

на

отсъствие на хора в помещението. Даденият режим
позволява да се поддържа определена температура

старт".

С цел допълнителна

1/2 - икономичен

ниска температура в помещението/ този режим е
препоръчително
да се използва през нощта или при

за експлоатация и съхранение

в условията

на икономия

на енергия.

3/4/5
- комфортен режим / за поддържане на
умерена температура в помещението / този режим е
препоръчително
да се използва за поддържането
на
относително висока комфортна дневна температура
в помещението.
б - максимален режим / за поддържане на
ВИСОКА температура в помещението / Този режим
е препоръчително
да се използва когато ви е
необходимо максимално висока температура на
помещението.

n
U

Важно: Цифрите на регулатора на

температурата не съответстват на конкретна
величина на температурата в помещението а служат
за практическо запаметяване на съответствието
междутемпература и показание на регулатора.

Когато температурата

в помещението

е по-ниска

от

тази която сте настроили с помощта на регулатора,
кон векторът стартира работа си и ще работи до

СЕРВИЗНА
•

момента когато температурата в помещението
достигне зададената стойност. Когато температурата
в помещението е по-висока от зададената с
регулатора стойност, конвекторът автоматично
превключи

в режим на "Готовност

ще се

НА УРЕДА,

ОТОПЛЯЕМ

Отопляем

Модел

на уреда/.

обем

Предпазният термоизключвател автоматично
възстановява работата на конвектора,едва когато
температурата на уреда падне под допустимите

CN 03 050 EIS/MIS - 500W

10* -15

CN03100

EIS/MIS-1000W

20* -

CN 03150

EIS/MIS -1500W

30* - 45

пределни стойности.

CN 03 200 EIS/MIS - 2000W

40* - ба

CN 03 250 EIS/MIS - 2500W

50* - 70

CN 03 300 EIS/MIS - 3000W

60* - 80

Задължително първо изключете уреда от ключа и
извадете щепсела от контакта в стената. Преди да
започнете да почиствате кон вектора, оставете го
да изстине като го изключите от контакта

•

карта на

и/или

ОБЕМ И ПЛОЩ

В ПОМЕЩЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ
•

Важно: В случай на рекламация

РАЗМЕРИ

случаите на повишение на температурата в
кон вектора над допустимите стойности /т.нар

•

са в гаранционната

на посочените адреси или чрез интернет
страницата на компанията: www.tesy.com

Уредът е снабден с предпазен термоизключвател,
който автоматично изключва нагревателя в

прегряване

сервиз. /посочени
изделието/.
•

НА УРЕДА

нарушаване на Вашите права като потребител,
моля свържете се с доставчика на този уред

за включване':

ЗАЩИТА
•

ПОДДРЪЖКА

В случай на неизправност
на уреда, моля
свържете се с най-близкият до Вас оторизиран

зо

пт'
пт'
пт'
пт'
пт'
пт'

Отопляема
площ
4*-бm2
8*-12

пт'

12*-18т2
lб*-24m2

гп24*-32т2
20* - 28

* Минимален гарантиран отопляем обем(nлощ) за отопление
при среден коефициент на топлопроводимост Л=О.5 W/{m2К) за
отопляемото помещение. По високите стойности за отопляемия
обем(nлощ) се постигат при средна стойност наЛ=О.35 W/{m2К).
Стандартна височина на помещенията - 2.5 метра.

Кон векторът може да бъде почистен с
минимални усилия в задната си част - просто
натиснеге.Рг-образните
скоби на гърба на уреда,
като по този начин може да го освободите
съответно

да почистите

и

задната му страна.

•

Почиствайте корпуса с влажна кърпа,
прахосмукачка
или четка.

•

Никога не потапяйте уреда във вода - съществува
опасност за живота от токов удар!

•

Никога не използвайте бензин, разредител или
груби абразивни продукти за почистване, тъй
като те ще повредят покритието на уреда

СЪХРАНЕНИЕ
•

Преди да приберете кон вектора, оставете го да
изстине като го изключите от контакта

•

Използвайте оригиналната опаковка за
съхранение на кон вектора ако същия няма
да се използва за известно време. Продукта
се предпазва
замърсяване

от прекомерно запрашаване и
като се прибира в оригиналната

си

опаковка.
•

Никога не прибирайте

•

Продукта е необходимо да се съхранява в
сухо и защитено от пряка слънчева светлина
местоположение.

•

Изрично се забранява неговото
влажни или мокри помещения.

Бьпrарски

топъл уред в опаковка

съхраняване

~
~

Внимание: за да се избегне
прегряване, не покриваите уреда!

му!
Указания за опазване на окопната среда

във

(тарите електроуреди съдържат ценни материали
и поради това не трябва да се изхвърлят заедно с
битовата смет! Молим Ви да съдействате с активния
си принос за опазване на ресурсите и околната
среда и да предоставите уреда в организираните
изкупвателни пунктове(ако има такива).

Инструкция

за експлоатация

и съхранение
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