
 МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ 
 

BAHIA
Инструкция за монтаж и експлоатация

Да се прочете внимателно преди употреба

Електрическа лира за баня

220/240 V~                 IK08; IP44

МОНТАЖ

Скъпи клиенти,

Благодарим Ви за избора на радиатор. Този продукт е изработен в съответствие с 

високите ни изисквания за качество и надежност

1.Подготовка за монтаж
1.1. Прецизната настройка на електрическата лира я прави чувствителена към 

внезапно охлаждане на въздуха, студени външни стени и др.

1.2. Степента на влагозащита на уреда е IP44, което означава, че е устойчив 

срещу неголеми водни капки. Монтажа трябва да се

 осъществи в съответствие със схема 1. Трябва така 

да се позиционира, че да не може

 да бъде достигнат от човек, който в същото време

 ползва ваната или душа.

1.3. Електрическата лира  не трябва да се 

монтира точно под ел. контакт

Схема 1

2.Монтаж
2.1. Минималното  разстояние между електрическата 

лира и другите тела в стаята не трябва да е по-малко от 

стойностите, посочени на схема 2

Електрическата лира се монтира за стената чрез 

конзоли, които са включени в окомплектовката на 

продукта (Карт. 1). За да закрепите електрическата лира 

за стената следвайте инструкциите които следват:

Схема 2

Карт.1 Карт.2

Карт.3 Карт.4

Карт.5 Карт.6 Карт.7 Карт.8

Уверете се, че ще монтирате електрическата лира, като терморегулатора се намира  в 

долната дясна страна (Карт.2). Уверете се, че височината на уреда е достатъчна за да не 

се качват малки деца (Карт.2). Уверете се, че разполагате с необходимите инструменти 

за монтаж (Карт.3). Отбележете с молив точката на закрепване на долната конзола, и се 

уверете, че е симетрично спрямо краищата на лирата. Измерете разстоянието H1=63см 

и ще получите нивото за другите две конзоли. Разстоянието L1=22см ще Ви определи 

мястото на монтажа на конзолите и ще осигури по 10см отстояние от краищата на 

лирата(Карт.4). След маркиране, пробийте отворите и закрепете основата на конзолата 

(обозначена с 1 на Карт,9). Останалата част от конзолите закрепете към лирата (Карт.9) 

като се съобразите с разстоянията между монтираните основи. Поставете лирата върху 

конзолите (Карт.6, 7 и 8), нивелирайте и затегнете стоперите с помоща на ключето от 

комплекта.

При така направен монтаж, ще имате една конзола в основата на лирата и две конзоли 

в горната част. Можете да монтирате две конзоли в основата и една в горната част, 

сменяйки местата на отворите от Карт.4. Карт.9



2.Електрическо свързване

Електрическата лира е снабдена с трипроводен електрически кабел. Предназначен е 

за монтаж с твърда връзка, но може и да се свържи с щепсел. НЕ СВЪРЗВАЙТЕ 
ЧЕРНИЯТ КАБЕЛ КЪМ ЗЕМЯ!!! Използва се за управление на уреда, 
когато е свързан в мрежа с други електрически радиатори, чрез Eco-
box програматор.
За електрическо свързване използвайте указанието от Схема 3!

Схема 3

3.Включване на Електрическата лира
3.1 Управление

1 - Включване/Изключване

2 - Индикация за включен уред

3 - Бутон за работа на уреда на пълна мощност (независимо от 

настройките на термостата)

4 - Индикация за режим на работа

5 - Настройка на термостата

6 - Маркери за настрйока

3.2 Настройване на температурата

Включете уреда, като натиснете бутон 1. Светлинната индикация 2 ще светне. Нагласете 

термостата 5 на максималната позиция . Индикацията за режим на работа 4 ще светне. 

Поставете термометър възможно най-отдалечено от радиатора. Уверете се, че всички 

прозорци и врати на помещението са затворени. Изчакайте докато температурата 

на помещението достигне желаната от Вас температура (температура на Вашият 

комфорт). Завъртете термостата 5 обратно на часовниковата стрелка до момента в който 

Индикацията за режим на работа 4 изгасне. По този начин Вие задавате температурата 

която желаете да бъде поддържана от радиатора.

3.3 Използване на “Бутон за работа на уреда на пълна мощност”

Този режим е подходящ, когато желаете да ползвате помещението в рамките на 

следващите 1-2 часа или когато използвате лирата за изсушаване или затопляне на 

кърпи. При активирането на тази функция лирата ще работи на максимална мощност 

независимо от направените настройки на термостата (ще повиши температурата на 

помещението над тази, която сте задали при настройката на термостата). Устройството 

разполага с два режима на работа:

А/ Ръчен режим:

Използва се, когато желаете да включите лирата на пълна мощност в желан от Вас 

момент. Задръжте бутон 3 за няколко секунди. Индикацията 4 ще започне да премигва в 

продължение на 2 часа. След това уредът автоматично ще премине в режим на работа 

с термостат.

За да спрете ръчният режим задръжте бутон 3 за няколко секунди докато индикацията 4 

угасне.

Б/ Програмен режим:

Използва се, когато желаете да включите лирата на пълна мощност в един и същи час 

всеки ден. Задръжте бутон 3 за 5 секунди. Индикацията 4 ще премигне в 3 серии по ти 

пъти, което ще покаже че е активиран програмен режим. Следващото ускорено затопляне 

ще се осъществи след 23:30 часа и ще се повтаря на всеки 24 часа.

Пример:

Ден първи - 07:00ч 

Задържате бутон 3 за 5 секунди и активирате програмният режим. Лирата е на максимална 

мощност.

Ден втори - 06:30 Лирата автоматично ще се включи на максимална мощност в рамките 

на 2 часа

Ден трети - 06:30 Лирата автоматично ще се включи на максимална мощност в рамките 

на 2 часа.

За да прекъснете в даден момент режима на пълна мощност задръжте бутон 3, докато 

индикацията 4 спре.

За да прекъснете програмния режим и да преустановите ежедневното му включване 

спрете уреда от бутон 1. След повторното включване ще работи чрез настройката на 

термостата.

Независимо от задаването на “програмен режим” Вие винаги можете да пуснете уреда 

в “ръчен” в желан момент, чрез натискане на бутон 3, без да оказвате влияние на 

зададената програма.

3.4 Описание на индикациите

Индикация 2 -  когато свети означява,че уредът е включен

Индикация 4 -  Червено = зададената температура на термостата е по-висока 

от тази на помещението и уредът загрява помещението.

  Премигващо червено = активиран е режим на работа на 

пълна мощност.

  Зелено = лирата е в икономичен режим(Eco, Comfort -1°С или 

Comfort -2°С).Важи, когато лирата се управлява от programator Ecobox.
  Не свети = Зададената температура на помещението е 

достигната и уредън не загрява

3.5 Режим против замръзване *

Когато се налага да отсъствате за продължителен период от време и не е необходимо да 

се отоплява помещението поставете термостата на *. Така в помещението ще поддържа 

температура от 7 °С за да се предотврати евентуално преохлаждане.

4.Практически съвети
Този електрически уред е произведен готов за употреба. Фабрично е запълнен с 

минерално масло, специално произведено за нуждите му. По време на работа се създава 

естествена циркулация на минералното масло, за да се осигури равномерен пренос на 

топлината по цялата повърхност на уреда. Всяка намеса по уреда трябва да се 
извършва в оторизиран сервиз.
Минералното масло има инертен характер и за това е са необходими поне 10 минути 

работа на уреда за да достигне оптималната работна температура на повърхостта. Зависи  

още и от модела на лирата и от температурата на помещението. Инертният характер на 

минералното масло обуславя и бавното изтиване на лирата, когато е изключена.

Дизайнът на лирата позволява да бъде използвана за сушене и затопляне на кърпи, 

без да създава предпоставки за прегряване. Позволява още и монтаж на допълнителни 

аксесоари, като дръжка за кърпи и др.

Лирата е защитена от корозия и повреди благодарение на висококачествените материали 

от които е изработена и двойното третиране на повърхността и.

За да поддържате лирата в изправност и да осигурите надеждната и експлоатация Ви 

съветваме:

Никога не използвайте абразивни или корозивни препарати за 

почистване на лирата. Използвайте мека кърпа потопена в сапунен 

разтвор!

Управлението да се почиства със суха кърпа без препарат по нея!

„Витумбилд” ЕООД 

София 1700, 

ул. “21-ви век” 52-54, офис Б1
Тел.: (02) 879 16 71

http://www.airelec.bg


