
КОНВЕКТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ
Інструкція з експлуатації

CH-1500ECW 
CH-2000ECW



УВАГА! Перед встановленням і початком експлуатації виробу уважно озна-
йомтесь з цим «Інструкцією з експлуатації» (далі - інструкція).
У зв’язку з постійною роботою з удосконалювання виробу в конструкцію 
можуть бути внесені зміни, що не відображені в цій інструкції, без знижен-
ня споживчих властивостей виробу.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Ця  інструкція  поширюється  на  електроконвектори CH-1500ECW та  
CH-2000ECW
ТУ У 29.7-14307771-009:2006 (далі – конвектори).
Конвектори призначені для основного і додаткового обігріву будівель та споруд 
в побутових та аналогічних умовах.
Конвектори оснащені захистом від перегріву та при перекиданні приладу, елек-
тронним термостатом з LCD дисплеєм (далі - дисплей) для установки і підтримки 
бажаної температури в приміщенні, що забеспечує режими роботи: 
КОМФОРТ - вибір температури комфорту за своїм бажанням; 
ЕКОНОМ - підтримується температура мінімум на 1 °С нижче температури КОМ-
ФОРТ (за замовчуванням нижче на 3 °С);
Антизаморожування – підтримується температура приблизно на рівні +7 °С, 
змінити її в цьому режимі неможливо; 
ТАЙМЕР – забезпечує роботу конвектора зі зміною режимів КОМФОРТ і ЕКОНОМ 
по програмі, що задана на кожний день тижня.
Конвектори призначені для цілодобової експлуатації без нагляду.
При покупці конвектора вимагайте перевірки його працездатності, відповід-
ності комплекту поставки розділу «Комплектність» цієї інструкції, відсутності 
механічних ушкоджень. Перевірте наявність гарантійного і відривного талонів, 
повноту і правильність їх заповнення. Модель конвектора повинна відповідати 
даним, зазначеним у гарантійному талоні. Гарантійний талон дійсний тільки при 
наявності правильно і розбірливо зазначених даних продажу, чітких печаток 
фірми-продавця.
Зберігайте касовий чек, цю інструкцію, гарантійний талон і упакування на про-
тязі гарантійного строку експлуатації конвектора. Загублена документація, що 
додається до конвектора при продажі, не відновлюється.

ПАМ’ЯТАЙТЕ, при недотриманні перерахованих вище рекомендацій, при 
наявності механічних ушкоджень конвектора Ви втрачаєте право на гарантійне 
обслуговування.



2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга мережі живлення: 230 ±10 В
Частота струму: 50 ±1 Гц
Клас захисту від ураження електричним струмом: ІІ
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою: ІР24
Інші технічні дані наведені в таблиці 1

Таблиця 1

Номінальна спожива-
на потужність, кВт 0,5 1,0 1,5 2,0

Номінальний  
споживаний струм, А 2,1 4,3 6,5 8,7

Габаритні розміри, мм, 
не більше (довжина×-
ширина×висота)

450×120×450 530×120×450 660×120×450 785×120×450

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- електроконвектор 1 шт.
- кронштейни (2 шт.) для встановлення конвектора на стіні 1 комплект
- опори (2 шт.) для встановлення конвектора на підлозі 1 комплект 
- інструкція з експлуатації 1 примірник
- пакування 1 комплект

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Перед підключенням конвектора до електромережі обов’язково візуально пере-
вірте шнур живлення й сам конвектор на наявність механічних ушкоджень. При 
наявності ушкоджень зверніться в авторизований сервісний центр для їхнього 
усунення. До усунення ушкоджень підключати конвектор до електромережі 
заборонено.
Відключайте конвектор від електромережі під час його обслуговування, волого-
го прибирання приміщення біля конвектора, встановленого на підлозі. Відклю-
чайте електроконвектор від електромережі, взявшись за вилку шнура живлення.
Конвектори з бризкозахищеним виконанням оболонки повинні бути встановле-
ні таким чином, щоб органи керування були недоступні особам, що приймають 
ванну, що перебувають під душем, у басейні.
Не допускайте потрапляння паперу та сторонніх предметів у середину конвек-
тора.
Не використовуйте конвектор не за призначенням (конвектор не призначений 
для експлуатації поза приміщеннями).



Не експлуатуйте конвектор з ушкодженим шнуром електроживлення. Стежте за 
тим, щоб шнур електроживлення не торкався гострих кутів і нагрітих поверхонь 
конвектора.

УВАГА! У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небез-
пеки, повинен проводити виробник, авторизований сервісний центр чи анало-
гічний кваліфікований персонал.
Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітніми 
дітьми) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями 
чи з браком досвіду та знань, за винятком безпосередньої присутності уповно-
важеного наглядового персоналу, або особи відповідальної за їхню безпеку, що 
надають необхідні інструкції щодо користування приладом.
Малолітні діти, щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом 
уповноваженого персоналу.
Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забез-
печено постійне спостереження за ними. Діти віком від 3 до 8 років можуть тіль-
ки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у 
нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям 
має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користуван-
ня приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під 
час використовування приладу. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підклю-
чати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і 
чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює 
користувач.

УВАГА! Для запобігання перегріву, накривати обігрівач не можна!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

•  розміщувати обігрівач безпосередньо під штепсельною розеткою.
• закривати частково або повністю, засмічувати отвори повітрязабірної і повіт-
рявипускної решіток.
• розташовувати поруч із конвектором легкозаймисті речовини й предмети.
• використовувати конвектори у безпосередній близькості від ванни, душу або 
плавального басейну.
• доторкатися до вилки шнура живлення та до самого конвектора мокрими 
руками.



5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 

5.1 Розпакуйте конвектор. Збережіть упакування для його подальшого викори-
стання в разі демонтажу конвектора для тривалого зберігання.
Після зберігання конвектора або його транспортування при низькій температурі 
(в разі випадіння роси) перед включенням конвектора його необхідно витрима-
ти при кімнатній температурі не менше 2-х годин.
5.2 Перевірте відповідність Вашої електромережі технічним даним конвектора, 
що наведені в розділі 2 цієї інструкції: напругу мережі живлення; здатність захис-
них пристроїв, електропроводки, розетки для підключення конвектора витри-
мувати струм, споживаний конвектором. При необхідності проконсультуйтесь у 
продавця або офіційного представника авторизованого сервісного центру.
5.3 Визначте місце, де буде експлуатуватись конвектор. Не встановлюйте конвек-
тор на протязі, під отворами системи примусової вентиляції, в зоні дії прямих 
сонячних променів.
5.4 Для стаціонарного встановлення конвектора виконайте на стіні розмітку під 
кріпильні отвори, керуючись рисунком 1 та таблицею 2. Закріпіть кронштейни 
для встановлення конвектора будь-яким доступним способом, забезпечивши їх 
надійне кріплення впродовж всього терміну експлуатації конвектора.

Таблиця 2

Номінальна споживана потужність, кВт L, мм

0,5 96

1,0 144

1,5 276

2,0 396



5.6 Конвектор допускається встановлювати в приміщеннях з підвищеною вологі-
стю – ванних кімнатах, душових, басейнах (рис. 4). При цьому установка конвек-
тора забороняється:
 - в зоні 1 ванних кімнат, душових;
 - в зоні 2, якщо особа, яка знаходится у ванні або під душем, зможе дотягнутися 
до органів керування конвектором чи шнура електроживлення.
Розетки для підключення конвекторів повинні бути встановлені на відстані не 
менше 25см від підлоги поза зоною 2.
5.7 Для експлуатації конвектора на підлозі встановіть опори згідно з рисунками 
5.1 … 5.3

  
 Рис. 5.1 Рис. 5.2 Рис. 5.3

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4



5.8 Розміщення конвектора на опорах в приміщенні аналогічне (див. рис.2), при 
цьому відстань від задньої стінки конвектора до предметів (меблі, штори й т.п.) 
повинна бути не менше 15 см.

Увага! Категорично забороняється включати і експлуатувати конвектор без його 
закріплення на кронштейнах на стіні або на підлозі без встановлених опор.
Включати й експлуатувати конвектор дозволяється тільки в положенні, вказано-
му на рис.1 (повітрязабірною решіткою вниз). При першому включенні конвек-
тора можливий запах від випаровування консерваційних матеріалів. Рекоменду-
ється провітрити приміщення.

5.9 Вставте вилку шнура електроживлення конвектора в розетку електромере-
жі. Засвітиться дисплей на панелі управління (рис. 5), на дисплеї відобразиться 
поточний час. Конвектор готовий до роботи. 

6. ПОРЯДОК РОБОТИ

6.1 Порядок включення і виключення конвектора.
 Для включення конвектора натисніть на кнопку MENU. На дисплеї панелі управ-
ління відобразиться останній використаний режим роботи з налаштуваннями. 
Для виключення конвектора натисніть і утримуйте кнопку MENU до моменту 
виключення конвектора, на дисплеї відобразиться тільки поточний час. 
Увага! Через 40 секунд після останнього натискання на кнопки управління, 
яскравість підсвічування дисплея знижується з метою енергозбереження. Нада-
лі, при першому натисканні кнопок управління, відновлюється повна яскравість 
підсвічування дисплея, при другому натисканні відбувається зміна параметра, 
який налаштовується.

6.2 Вибір режиму роботи конвектора та налаштування параметрів режиму.
Вибір режиму роботи робиться послідовним короткочасним натисканням кно-
пки . При цьому послідовно переміщається покажчик активного режиму під 

Рис. 5



піктограмами режимів роботи термостата з відображенням на дисплеї налашту-
вань вибраного режиму. 

6.2.1 Регулювання температури в режимі КОМФОРТ. 
Цей режим забезпечує підтримання комфортної (бажаної) для Вас температури 
в приміщенні.
• Натисніть кнопку  декілька раз, поки покажчик активного режиму не встано-
виться під піктограмою  . На дисплеї в миготливому режимі буде відображена 
задана температура регулювання. Натисніть кнопку 

 
або  під час миготіння 

індикації дисплея, щоб збільшити або зменшити значення температури регу-
лювання. Діапазон налаштування температур регулювання від 8 ° С до 30 ° С з 
кроком 0,5 °С. 
Якщо впродовж 10 секунд ніякі кнопки не будуть натиснуті, то задана температу-
ра регулювання автоматично збережеться, миготлива індикація припиниться, на 
дисплеї висвічуватиметься задана температура регулювання повітря в при-
міщенні. Для того, щоб знову активізувати режим налаштування температури 
регулювання натисніть кнопку 

 
або .

• Якщо налаштована температура регулювання буде вище за температури в при-
міщенні, то засвітиться індикатор нагріву і конвектор почне обігрів приміщення.
Якщо налаштована температура регулювання виявиться нижче за температуру 
в приміщенні, то індикатор нагріву згасне, нагрів припиниться до моменту поки 
температура в приміщенні не знизиться нижче за температуру налаштування і 
тоді конвектор знову почне нагрівати приміщення.

6.2.2 Регулювання температури в режимі ЕКОНОМ.
Цей режим забезпечує підтримку температури нижче значення, встановленого 
для комфортного режиму, його бажано встановлювати  в нічний час або в разі 
Вашої відсутності в приміщенні більше 2 годин.
• Натисніть кнопку  декілька раз, поки покажчик активного режиму не встано-
виться під піктограмою  . На дисплеї, в миготливому режимі, буде відображена 
задана температура регулювання. Натисніть кнопку  або , під час миготіння 
індикації дисплея, щоб збільшити або зменшити значення температури регулю-
вання. Діапазон налаштування температур регулювання від 7 ° С до температури 
режиму КОМФОРТ мінус 1 ° С.
• Якщо налаштувати температуру регулювання в режимі КОМФОРТ нижче 
налаштування в режимі ЕКОНОМ, тоді налаштування температури регулювання 
в режимі ЕКОНОМ автоматично знизиться на 1 ° С нижче за нове налаштування 
режиму КОМФОРТ.

6.2.3 Включення захисту від заморожування приміщення.
Цей режим дозволяє підтримувати в приміщенні температуру навколо 7 °С для 
запобігання замерзання, використовується у випадку вашої відсутності у примі-
щенні на протязі тривалого часу (зазвичай більше 24 годин).
• Натисніть кнопку  декілька раз, поки покажчик активного режиму не встано-
виться під піктограмою . На дисплеї буде відображена температура регулю-
вання 7 °С. Змінити налаштування температури в цьому режимі неможливо.



6.2.4 Режим ТАЙМЕР.
Забеспечується автоматична зміна режимів КОМФОРТ і ЕКОНОМ згідно з програ-
мами, що встановлені на тиждень. Для кожного дня тижня може бути встанов-
лена окрема програма. Крок зміни температурних режимів в програмі – одна 
година.
Для забеспечення роботи конвектора в режимі ТАЙМЕР необхідно попередньо 
виконати налаштування часу, дати і програм по днях тижня в меню користовача, 
що описане нижче.
• Після налаштування часу, дати і програм в меню користувача натисніть кнопку  
декілька раз, поки покажчик активного режиму не встановиться під піктограмою . 
На дисплеї буде відображена задана температура регулювання і шкала програ-
ми на поточний день.

6.2.5  Меню користувача.
Для налаштування роботи конвектора за програмою в режимі ТАЙМЕР і для 
активації додаткових функцій призначено меню користувача.
Для входу в меню користувача необхідно натиснути кнопку MENU. У лівій частині 
дисплея відобразяться мнемознаки пунктів меню. Автоматично вибирається 
пункт активізації функції відкритого вікна, блимає відповідний мнемознак. Пере-
хід до наступних пунктів меню забезпечується послідовним натисканням кнопки 
MENU. Через 10 секунд без натискань, або при п’ятому натисканні кнопки MENU 
конвектор перейде в поточний режим регулювання температури  з відображен-
ням на дисплеї параметрів режиму.

6.2.5.1 Функція відкритого вікна  .
При виявленні різкого зниження температури, наприклад, при провітрюванні, 
припиняється режим нагріву приміщення для економії енергії. Режим нагріву 
поновлюється автоматично при припиненні охолоджування приміщення, або 
якщо користувач натисне будь-яку кнопку.
• За заводських налаштувань функція відкритого вікна відключена - напис OFF на 
дисплеї.
• Натисканням кнопок  або  під час миготіння індикації можна активувати 
функцію – напис ON на дисплеї. Через 10 секунд без натискань, або при натис-
канні кнопки MENU вибраний режим запам’ятовується.
Таким же чином можна знову відключити цю функцію.

6.2.5.2 Налаштування часу і дня тижня.
• Щоб встановити час і день тижня натисніть кнопку MENU декілька раз, поки не 
вибереться мнемознак  , індикація годин перейде в миготливий режим.
Натисканням кнопок  або  під час миготіння індикації годин встановіть години.
• Натисніть кнопку  , при цьому перейде в миготливий режим індикація хвилин. 
Натисканням кнопок  або  під час миготіння індикації встановіть хвилини.
• Натисніть кнопку  ще раз, при цьому перейде в миготливий режим індикація 
дня тижня. Натисканням кнопок  або  під час миготіння індикації встановіть 
день тижня: понеділок - 1, вівторок - 2, ... неділя - 7.



Через 10 секунд без натискань, або при натисканні кнопки MENU, миготіння 
припиняється, налаштування часу і дати запам’ятовуються.

6.2.5.3 Програмування тижневого таймера.
До початку програмування таймера встановіть дату та час, як описано в п. 
6.2.5.2.
Передбачено п’ять встановлених програм з типовими графіками зміни режимів 
КОМФОРТ і ЕКОНОМ протягом доби (Рr1 ... Рr5), а також три програми які корис-
тувач може скласти на свій розсуд (Рr6 ... Рr8). За заводських установок для всіх 
днів тижня призначена програма Рr1.
Встановлені програми відображені в Таблиці 3.
Рr1 –рекомендується для постійної присутності в приміщенні;
Рr2 –рекомендується для відсутності впродовж робочого дня,
Рr3 –рекомендується для відсутності впродовж робочого дня і коли повертає-
тесь в обідній час,
Рr4 – тільки режим КОМФОРТ впродовж доби,
Рr5 –тільки режим ЕКОНОМ впродовж доби.

Таблиця 2
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Програми Рr6 ... Рr8 за заводських налаштувань такі ж, як Рr5 - постійно режим 
ЕКОНОМ. Ці програми користувач може відкоригувати на свій розсуд, признача-
ючи від одного до трьох періодів КОМФОРТ протягом доби.
• Натисніть кнопку MENU декілька разів, поки не вибереться мнемознак  . На дис-
плеї відобразиться день тижня, в миготливому режимі номер обраної програми 
і відповідна програмі часова шкала. Натисканням кнопки  оберіть день тижня. 
Натисканням кнопок  або , під час миготіння індикації, можна встановити 
програму для обраного дня. Для вибору наступного дня тижня натисніть знову 
кнопку . Повторіть операцію вибору номера програми для кожного дня тижня.
Через 10 секунд без натискань миготіння припиняється, програма таймера 
запам’ятовується.

- режим КОМФОРТ,          - режим ЕКОНОМ,         - режим користувача



• Для складання програми, що відрізняється від попередньо встановлених про-
грам, необхідно вибрати будь-яку програму з Рr6 ... Рr8.
Розглянемо приклад складання добової програми Pr6, для третього дня тижня, з 
трьома періодами КОМФОРТ:
– перший період з 4 години до 7 години;
– другий період з 11 години до 12 години;
– третій період з 18 години до 22 години.

Виконайте наступні дії:
– Натисніть кнопку ON-OFF / MENU декілька разів, поки не з’явиться значок 
програмування.
– Натисніть кнопку , щоб вибрати день, натисніть кнопку  або  щоб вибрати 
програму Pr6. 

03-день тижня, програма Pr6 - постійно режим ЕКОНОМ

00-індикація часу початку першого періоду режиму КОМФОРТ

Індикація початку режиму КОМФОРТ (1b:04) 

– Натисніть і утримуйте кнопку ON-OFF / MENU, натисніть кнопку , програма 
переходить в режим налаштувань. При вході в режим налаштувань програми 
повинен відображатися «олівець» і номер програми, яку потрібно налаштувати, 
як показано на малюнку нижче. 

Символ налаштувань Номер програми

Номер періоду,  
який налаштовується

Початок (b-beginning) або кінець (E-end) періоду

– Використовуйте кнопки  або , щоб змінити значення часу початку режиму 
КОМФОРТ.
Встановіть початок першого періоду о 4 годині.

– Натисніть кнопку , щоб підтвердити вибране значення часу початку режиму 
КОМФОРТ.
Програма перемикається в режим вибору закінчення режиму КОМФОРТ.



Індикація вибору закінчення режиму КОМФОРТ (1E)

– Використовуйте кнопки  або , щоб змінити значення часу закінчення режиму 
КОМФОРТ.
Встановіть закінчення першого періоду о 7 годині.

На шкалі добової програми відображаються сектори першого 
періоду КОМФОРТ.

– Використовуйте кнопки  або , щоб змінити значення часу початку другого 
періоду КОМФОРТ. Встановіть початок другого періоду об 11 годині.

– Натисніть кнопку  , щоб підтвердити вибране значення часу початку другого 
періоду КОМФОРТ.
Програма перемикається в режим вибору часу закінчення другого періоду КОМФОРТ.

– Використовуйте кнопки  або , щоб змінити значення часу закінчення друго-
го періоду КОМФОРТ. Встановіть закінчення другого періоду о 12 годині.

На шкалі добової програми відображається сектор другого 
періоду КОМФОРТ. 

– Натисніть кнопку  , щоб підтвердити вибраний час закінчення першого періо-
ду режиму КОМФОРТ.
Програма перемикається в режим вибору години, з якоЇ починається другий 
період режиму КОМФОРТ.

На дисплеї відобразиться час закінчення першого періоду 
КОМФОРТ  і початок для вибору другого періоду (2b:07).



– Натисніть кнопку , щоб підтвердити вибране значення часу закінчення друго-
го періоду КОМФОРТ.
Програма перемикається в режим вибору години, з якої починається третій 
період КОМФОРТ.

На дисплеї відобразиться час початку налаштування третього 
періоду КОМФОРТ (3b:12).

– Використовуйте кнопки  або , щоб змінити значення часу початку третього 
періоду КОМФОРТ. Встановіть початок третього періоду об 18 годині.

– Натисніть кнопку  , щоб підтвердити вибране значення часу початку третього 
періоду КОМФОРТ.
Програма перемикається в режим вибору часу закінчення третього періоду 
КОМФОРТ.

– Використовуйте кнопки  або , щоб змінити значення часу закінчення третьо-
го періоду КОМФОРТ. Встановіть закінчення третього періоду о 22 годині.

На шкалі добової програми відображаються сектори третього 
періоду КОМФОРТ.

 – Натисніть кнопку , щоб підтвердити вибране значення часу закінчення тре-
тього періоду КОМФОРТ. 
Якщо налаштовується один або два періоди в добовій програмі, то в інших пері-
одах тільки підтверджується умовний початок і кінець натисканням кнопки .

Після підтвердження часу закінчення третього періоду про-
грама виходить з режиму коригування в основне меню корис-
тувача, на дисплеї відображається налаштована програма.

Ви можете застосувати налаштовану програму Pr6 до будь-якого дня тижня.

Таким же чином можна налаштувати ще дві незалежні добові програми Рr7, Рr8.



 6.2.5.4 Калібрування температури.
Функція калібрування дозволяє відкоригувати значення виміряної температури 
у відповідність фактичної температури в приміщенні.

6.2.5.4 Калібрування температури.
Функція калібрування дозволяє відкоригувати значення виміряної температури 
у відповідність фактичної температури в приміщенні.

• Натисніть кнопку MENU декілька раз до появи на дисплеї мнемознаку    . На 
дисплеї відобразиться напис t OFFSET і в миготливому режимі поточне значення 
зсуву (заводське налаштування 0 °С). Натисніть кнопку  або  під час миготіння 
індикації для зміни зсуву в діапазоні від -3 °С до +3 °С. Вихід з режиму калібру-
вання, зі збереженням нового значення зсуву, відбувається автоматично через 
10 секунд без натискання кнопок.

6.2.5.5 Функція блокування управління.
Блокування клавіатури призначене для того, щоб через випадкове натискання 
або діти не могли змінити налаштування конвектора.
• Натисніть одночасно кнопки  і  та утримуйте їх до моменту, коли на дисплеї 
з’явиться індикація значка замок. Функції управління при цьому блокуються.
Щоб дезактивувати функцію повторіть одночасне натискання кнопок  і  до 
моменту, коли згасне індикація замка.

6.3 Відключення конвектора.
Натисніть і утримуйте кнопку MENU до моменту вимкнення конвектора, на дис-
плеї  відобразиться тільки поточний час.
Вийміть вилку шнура живлення конвектора з розетки електромережі.

6.4 Демонтаж конвектора
Відключіть конвектор від електромережі згідно п. 6.3 цього керивництва.
Потягніть конвектор вгору до виходу нижніх зачепів кронштейнів з отворів пові-
трязабірної решітки конвектора, потім потягніть конвектор вниз і зніміть його з 
верхніх зачепів кронштейнів.

6.5 Деякі рекомендації, корисні при виборі моделей конвекторів і 
 їх експлуатації.
 Вибір номінальної потужності конвекторів при їхньому використанні в якості 
основного джерела обігріву необхідно робити виходячи з розрахунку 100 Вт на 
1 м2 площі (для приміщень із нормальною ізоляцією, висотою стін не більше 3 м). 
В інших випадках вибір потужності конвекторів повинен проводитися кваліфіко-
ваним фахівцем з розрахунком фактичних теплових втрат конкретного примі-
щення.

З метою зниження витрат на електроенергію використовуйте тижневе програм-
мування режимів роботи приладу.



7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Не рідше одного разу на місяць очищайте повітрязабірну й повітрявипускну 
решітку конвектора від пилу за допомогою щітки й пилососа. Корпус конвектора 
очищайте вологою ганчіркою. Не використовуйте для чищення абразивні й агре-
сивні матеріали, які можуть зашкодити покриттю конвектора.
При експлуатації конвектора в сильно забрудненій атмосфері на повітрязабірній 
(повітрявипускній) решітці можуть з’явитися плями. На такі поверхневі забруд-
нення не поширюється гарантія і їх поява не є підставою для заміни конвектора.

8. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Конвектори в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма вида-
ми критих транспортних засобів, які забезпечують їх захист від атмосферних 
опадів та механічних пошкоджень, у відповідності з правилами перевезення 
вантажу, діючими на транспорті даного виду. Транспортування допускається 
при температурі від 50 0С до мінус 50 0С і відносній вологості повітря не більше 
80%, відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці і з виключенням ударів і 
переміщень усередині транспортного засобу.
8.2 Конвектори повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалювальних 
приміщеннях при температурі від 5 0С до 40 0С і відносній вологості повітря 
не більше 80%. Не допускається зберігання конвекторів в приміщеннях разом 
з рідинами і речовинами, випари яких можуть спричинити корозію елементів 
конструкції.

9. ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ

Виріб не містить матеріали, які вимагають спеціальних технологій утилізації.
При виводі з експлуатації, виріб підлягає розбиранню з наступним 
сортуванням лома по групах на кольорові, чорні метали й неметали і 
їх утилізації відповідно до норм, правил і способами, що діють у місці 
утилізації.
Виріб не містить дорогоцінних металів.

10. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ

Вироби відповідають вимогам Технічного регламенту з електромагнітної суміс-
ності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 
грудня 2015 р. №1077), Технічному регламенту безпеки низьковольтного елек-
тричного обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2015 р. №1067).



Умови гарантії:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 60 місяців з 
моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил 
експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.
Термін служби виробу 5 років.
Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно ви-
вчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов’язань, пе-
ревірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний 
талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: 
моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків 
печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний но-
мер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.
При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені 
в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний 
талон визнається недійсним.
Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, 
описані в документації, що додається до нього, можуть бути викона-
ні як самим користувачем, так і фахівцями АСЦ відповідного профі-
лю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (органі-
зація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність 
і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на 
важливість правильної установки виробу як для його надійної робо-
ти, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного 
обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести 
всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.
У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну екс-
плуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний 
гарантійний ремонт при пред’явленні правильно заповненого 
гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаков-
ці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволен-
ня претензій споживача через провину виробника провадиться 
відповідно до закону України «Про захист прав споживачів». При 
гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту 
та пересилання.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торго-
вельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений  
у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за 
те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При 
купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.
1.  Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповне-

ного оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, 
серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*

2.  Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3.  Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в 

комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов`язань, сервіс-
не обслуговування виконується на платній основі.

4.  Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні 
на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним 
законодавством України.

5.  Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, 
викладених в інструкції з виробу.

6.  Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
•  використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
•  механічні пошкодження;
•  пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх 

предметів, речовин, рідин, комах;
•  пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та 

ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне 
середовище та ін.);

•  пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних 
мереж державним стандартам та інших подібних факторів;

•  при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром зазем-
лення;

•  при порушенні пломб встановлених на виробі;
•  відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.

7.  Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, 
полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.

8.  Термін гарантійного обслуговування складає 60 місяців з дня продажу.
* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного 
 обслуговування ознайомлений, претензій не маю. 
Підпис покупця __________________________________________________________________

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна 
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12  
www.erc.ua/service
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Талон на гарантійне обслуговування 

Інформація про виріб
Виріб

Модель

Серійний номер

Талон № 3
Штамп продавця Дата звернення

Причина 
пошкодження

Дата 
виконання

Талон № 2
Штамп продавця Дата звернення

Причина 
пошкодження

Дата 
виконання

Талон № 1
Штамп продавця Дата звернення

Причина 
пошкодження

Дата 
виконання

Інформація про продавця
Назва торгової організації

Адреса 

Дата продажу  

Штамп продавця


