
 

 

КВАРЦОВА ОТОПЛИТЕЛНА ПЕЧКА 

Ръководство за употреба  

 

 
 

 

. Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда и ги запазете за 

бъдещи справки.  

. След като го извадите от опаковката, уверете се, че уредът няма повреди. В случай на 

съмнения, обърнете се към компетентен квалифициран електротехник. Опаковъчните 

материали (пластмасова кутия, полистирол, телчета и др.) трябва да бъдат съхранени на 

недостъпни за деца места. Погрижете се да ги изхвърлите съгласно действащите правила.  

. Преди да включите уреда в електрозахранващата мрежа, уверете се, че напрежението ѝ 

съответства на посоченото на уреда. Ако има някакви разлики между щепсела и контакта, 

нека щепселът да бъде заменен с подходящ от компетентен квалифициран електротехник. 

Проверете също и дали кабелът отговаря на консумацията на уреда. Не използвайте 

преходник или удължители, ако се налага да бъдат използвани, те трябва да отговарят на 

действащите в момента правила за електрическа безопасност и допустимото им натоварване 

(в ампери) да не е по-малко от максималния ток на уреда.  

. Този уред е само за битови цели и трябва да се използва само по начина, указан в тези 

инструкции.  

. Когато уредът работи, той се загрява силно: пипайте само пластмасовата дръжка и 

превключвателите. Избягвайте докосване до излъчващата част.  

. Не покривайте уреда, докато е горещ, това може да доведе до възникване на пожар.  

. Не допускайте деца или некомпетентни лица да използват уреда без наблюдение.  

. Не пипайте уреда с мокри ръце или крака.  

. Не оставяйте уреда на открито на дъжд, на силна слънчева светлина и т.н. 

. Никога не местете уреда, като го дърпате кабела. Никога не дърпайте кабела, за да 

изключите щепсела от контакта. 

. След включване или изключване на уреда е възможно да чуете лек шум (щракания), 

дължащ се на нагряването или охлаждането на уреда. Това е нормално и не показва лоша 

работа. 

 

 



 

ИНСТАЛИРАНЕ 

. Преди всяка употреба проверявайте дали уредът и кабелът не са повредени. В случай на 

съмнение, обърнете се към компетентен квалифициран електротехник.  

. Поставете уреда достатъчно далеч от източници на топлина, запалими материали (завеси, 

дрехи и т.н.), възпламеним газ или експлозивни материали и от материали, които се 

деформират от високи температури. Проверявайте дали пред предната част на уреда има 

свободно пространство от около 1 m, а отстрани - 0,5 m. Не използвайте уреда в близост до 

вана, мивка, душ, за да се избегне възникването на токов удар. Не използвайте уреда на 

места, където може да бъде бутнат и да се повреди.  

. Изправете уреда върху хоризонтална, равна повърхност или плот. Не го поставяйте върху 

наклонени равнини (уредът ще се обърне). Уверете се, че защитната система се докосва до 

пода, в противен случай уредът няма да работи.  

. Уверете се, че кабелът е правилно позициониран и че не се докосва до горещите 

повърхности на уреда. Не увивайте кабела около уреда и не го пречупвайте. 

. Не използвайте уреда с таймер или програматор или със система, която може да го включва 

автоматично, за да избегнете риска от пожар.  

Всички ремонти трябва да бъдат правени от компетентен квалифициран 

електротехник. При всички случаи  трябва да се обръщате към ремонтен сервиз.  

 

НАЧИН НА РАБОТА 

. Включете щепсела на уреда в контакт и натиснете ключа за включване в положение "OFF" 

(Изключване) за изключване на нагряването. След това натиснете ключа в положение "ON" 

(Включване) за нагряване на 400 W. 

Натиснете втория ключ в положение "ON" (Включване). Тогава печката ще загрява с 

мощност 800 W. 

. За да изключите уреда, натиснете ключовете в положение "OFF" (Изключване) и изключете 

щепсела от контакта. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА  

. Преди почистване на уреда, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и изчакайте, 

докато напълно изстине.  

. Предпазвайте параболата от прах, за да запазите нейните характеристики за отразяване. 

. За да почиствате корпуса, използвайте мека кърпа. Не използвайте абразивни продукти. 

. Предпазната решетка и мрежата са много фини. За да ги почистете използвайте само 

прахосмукачка, внимавайте да не ги повредите.  

. Когато печката няма да се използва, е необходимо да я покриете и да я приберете на сухо 

място. Ние ви съветваме да използвате оригиналната опаковка, за да предпазите уреда от 

прах и влага.  

. Кабелът трябва да бъде заменен със специален инструмент. Моля, свържете се с 

компетентен квалифициран електротехник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


