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- Прочетете инструкцията за 
употреба 

- Внимание! 

 - Електрическото и електронно 
оборудоване да не се изхвърля в 
общите битови отпадъци 

- Знак за уред с 
защита клас II 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се избегне прегряване, не 
покривайте отоплителния уред! 

 

 Ръководство по експлатация на битов електрически нагревател 

 
 Благодарим Ви, че избрахте нашите нагреватели! 
 Битовият нагревател стенна картина е с високо качество, ефективност, надеждност и 
лекота на използване. Той ще ви даде мека топлина в студеното помещение, и ще направи 
живота ви по-комфортен. За да се избегнат възможни недоразумения, Ви молим да 
прочетете внимателно това ръководство и условията на гаранцията, предназначени за 
нагревателя. 

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 Този уред да не се използва от деца на възраст под 8 години и лица с ограничени 
физически сетивни, или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания освен 
ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното изполване на уреда и 
разбират опасностите. 
 При използване на нагревателя не се допуска: 

• Да се сгъва платното на повече от 150°; 

• Деца да си играят с уреда; 

• Да се извършва почистване и облсужване на уреда от деца без наблюдение; 

• Включването в неразгърнато състояние; 

• Покриването на нагревателя с каквото и да е докато е включен; 

• Да се покриват контакти и ключове, с електрическия нагревател докато работи; 

• Да се ляга върху нагревателя; 

• Да се покрива нагревателя; 

• Да се използва за затопляне на леглото; 

• Да се използва за сушене на предмети; 

• Да  се използва дълго време във влажна среда; 

• Да се използва за отопление на влажни и мокри части на тялото; 

• Да попада вода върху включения  нагревател; 

• Да се включва щепсела в  неизправни дефектни контакти; 

• Да се оставя нагревателя без надзор; 

• Да се оставя нагревателя включен докато има  деца без надзор в близост; 
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• Нагревателя да има механични повреди по корпуса или по кабела; 

• Да разглобявате и провеждате ремонт на нагревателя; 

• Да се навива, пренася и закача на захранващ кабел; 

• Да се натяга или огъва силно електрическия кабел; 

• Да се закача за отопление в непосредствена близост до леснозапалими материали и 
течности; 

• Да се използва нагревателя в затворени пространства (гардероби, стенни ниши, и 
т. н.). 

Да не се разглобява! Захранващият шнур не може да се замени. Ако шнурът се 
повреди, уредът трябва да се бракува. 

 
ВНИМАНИЕ 

 Нагревателят трябва да се използва само в съответствие с ръководството за 
експлоатация. Неспазване на правилата за работа може да доведе до пожар, токов удар 
или нараняване. 
 Отоплителният уред не трябва да бъде разположен непосредствено под контакта. 
 Този отоплителен уред не е оборудван с устройство за управление на температурата 
в помещението. Не използвайте този отоплителен уред в малки помещения, когато в тях 
има лица, неспособни да напуснат помещението сами, освен ако не е осигурено 
непрекъснато наблюдение. 
 Не използвайте този отоплителен уред в непосредствена близост до баня, до душ 
или до плувен басейн. 
 Преди да приберете нагревателя за съхранение, оставете го да се охлади. 
 Преди да преместите нагревателя, дори за кратко време, не забравяйте да го 
изключите. 
 Не използвайте нагревателя за цели, различни от описаните в това ръководство. 
 Инфра-Ред Топлина ООД гарантира качеството на нагревателя с техническите 
изисквания на стандарти БДС EN 60335-2 и БДС EN 60335-1:2012, при правилна работа на 
потребителите, изложени в това ръководство. 
 Гаранционният срок е 24 месеца от датата на продажбата. 
  
 В случай на неизправност на продукта по вина на производителя по време на 
гаранционния период, клиентът има право да освободи ремонтира или замени продукта. 
За гаранционно обслужване, се свържете с търговеца. 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 Вие  закупихте електрически нагревател IRT стенна картина (накратко - нагревателя) 
за домашна употреба. 
 Не забравяйте, че нагревателят - това е електрически уред, при експлоатацията на 
който е необходимо да се придържате към изискванията на пожаро и електро 
безопасност. 

 
 
 
 
 



 
ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Площ на нагревателният елемент 0,6 м 2 

Работно напрежение 230 V 50 Hz 

Номинален ток 1,8 А 

Температурата на повърхността е не повече от ≤ 80 С° 

Тегло на нагревателя, разопакован 0,74 кг 

Време на загряване до работна температура 1-5 мин. 

Режим на работа продължителен 
Консумирана мощност 450 W 

Защита IP IP20 

Клас на защита срещу токов удар ІІ 

Начин на поставяне настенен 

Размер на платното 60 ×100 см 

 КОМПЛЕКТ 

• Нагревател- 1бр. 

• Опаковка- 1 бр. 

• Ръководство за експлоатация- 1 бр. 
 
  Ред на действия за прилагане в експлоатация 

• Вземете нагревателя от опаковката; 

• Напълно да се разгъне платното на нагревателя; 

• Закачете нагревателя на стената във вертикално положение; 

• Разстоянието между нагревателното платно и стената трябва да бъде най-малко 2 
см.; 

• Проверете дали напрежението, посочено в таблицата с характеристиките, съвпада с 
напрежението в мрежата и статуса на контакта; 

• Включете Битовия нагревател в контакта . 
 
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1.1. Гаранцията на стоките ви дава право на безплатен ремонт или замяна на продукта с 
сходен такъв, в случай на невъзможност за ремонт по време на гаранционния период. 
2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
2.1. Този продукт се приема за гаранционно обслужване само в същият вид, в своята 
оригинална, ненарушена опаковка. 
2.2. Тази гаранция на продукта се приема въз основа на официално запълнен формулиран 
съпровождащ лист, който показва името на продукта и неговота твърдяна неизправност. 
Съпътстващия лист се попълва и подписва от купувача. За стоките приети за гаранционно 
обслужване,на купувачът се издава талон. 
 
3. Гаранция Процедури 
3.1. Гаранционното обслужване се извършва чрез тестване (проверка) на предполагаемия 
дефект на стоката и при потвърждаване на  повредата, се извършва гаранционнен ремонт 
(сервизно обслужване). 



3.2. Гаранционният продукт се връща на клиента във същия вид във който е пристигнал. 
4. Основанията за отказ за изпълнение на гаранционно обслужване 
4.1. Гаранционно обслужване не подлежи на: 
4.1.1. Стока с щети, причинени от неправилно транспортиране, съхранение и 
експлоатация, неправилно окабеляване, работа в ненормален за прибора режим, или при 
обстоятелства, които не са предвидени от производителя, които имат увреждания, 
дължащи се на външни обстоятелства (токови напрежения , природни бедствия, липса на 
заземяване, и така нататък. ) както и механично и термично увреждане. 
4.1.2. Стоки със следи от въздействие и (или) поглъщане на чужди тела, вещества 
(включително прах), течности, насекоми, както и като чужд етикет. 
4.1.3. Стоки със следи от взлом, и (или) ремонт (от действия, самостоятелно запояване, 
следи от подмяна на елементи и т.н.). 
 

Гаранционен Талон 
 Уважаеми купувачу! 
 Благодарим ви за закупуването на продукта. В опаковката на  вашия продукт ще 
намерите гаранционния талон в който се указват условията, предлагани по обслужване от 
компанията. Тази гаранция е действителна на територията на България. За да потвърдите 
покупката, моля пазете касовата бележка или друг документ, доказващ покупката на 
продукта. 
 

С настоящото удостоверявам, че съм напълно 
наясно с извадката (включително техническите 
характеристики, формата, размерите, цветът, 
условията за присъединяване и правилната 
експлоатация); 
Имам пълна информация за продукта,който си 
купих и това е продукта, който имах намерение 
да закупя. Стоката е получена. Няма механични 
повреди, нямам претенции към  външния вид 
на стоката и опаковката, запознат съм 
гаранционния талон и съм съгласен. 

 
Клиент 
______________________________ 
 
______________________________ 
( наименование на фирмата или фамилия на физ.лице ) 
 
 
Подпис на клиента 
_____________________ 
 
 
 
Дата на покупката 
_____________________ 
(запълва се от търговеца) 

 
 ГАРАНЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО -2 ГОДИНИ. 
 ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК СЕ СМЯТА ОТ МОМЕНТА НА ПРОДАЖБАТА. 


