
(BG) Никога не поставяйте уреда под или пред 
електрически контакт.
(GB) The heater must not be located immediately 
below or in front of a socket outlet.
(BG) Не покривайте уреда. 
(GB) Do not cover the heater.

!

(BG) ВНИМАНИЕ! Някои части на уреда могат да бъдат горещи и да предизвикат изгаряне. Не позволявайте на малки деца или хора с 
увреждания да работят с него, ако не ги наглеждате или не сте осигурили правилно обучение. Децата не трябва да си играят с уреда.
(GB) Caution! Some parts of this product can become very hot and cause burns. Always supervise young children and anyone who is unable to 
operate the heater safely. Provide the necessary training. Make sure that children do not play with the heater.

Alta Series (DT..) 

Инструкции за монтаж
Installation guide

                                 mm             mm             mm             

500           527              164            200
750           627              164            300

1000           727              214            300 

Watt            A B C

250           427              139            150

5
5

B BC
A

1250           927              264            400 

(GB) The heater is to be installed out of 
reach from people in the shower or bath. 
Heaters on feet must not be used in the 
immediate surroundings of a shower, a 
bath or a swimming pool. Provide 
additional protection against frost damage.

(BG) При инсталиране в мокри помещения, не трябва да 
имате пряк контакт с уреда, когато ползвате душа и ваната. 
Не използвайте уреда на крачета в мокри помещения.
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(BG) След излизане от употреба, уредът се рециклира.
(GB) At the end of its service life, the product must be recycled.
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ECU-2Rw Дигитален термостат с Wi-Fi/ Digital thermostat with Wi-Fi

Настройка на температурата 
Temperature settings 
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Заключване/отключване на бутоните 
Key lock

заключени/ locked

отключени/ unlocked

натиснете 
едновременно 
press simultaneously 
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свети в жълто, когато 
нагревателят работи. 
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Работа с мобилното приложение и Wi-Fi/ App. and Wi-Fi settings

Свалете приложението на вашия телефон или таблет и следвайте инструкциите. 
Download the opp to your smartphone or tablet, and follow the instructions on the screen. 

Натиснете + на главния екран и 
добавете радиатора
Press + in the main screen to add the 
heater. 

Номерът на радиатора и пин 
кода са записани на гърба.

Product ID and PIN code is located at the back of the 
heater. 

За да активирате Bluetooth търсачката, натиснете тези символи едновременно
To activate Bluetooth search, press these symbols simultaneously. 

Възстановяване на фабричните 
настройки 

Factory settings 

За да изтрием Wi-Fi връзката и възстановим 
фабричните настройки, изключете и 
включете радиатора (сн.1) и веднага 
натиснете едновременно символите на сн. 
2. Когато надпис RE се появи на дисплея, 
изключете и включете уреда отново.
To delete.WiFI connection and restore factory 
settings, turn the heater off and on again, and 
immediately press the symbols on picture 2. When 
"RE" appears in the display, turn the heater off and 
on again. 

отмяна на режим
override
Натискайки    вие 
преминавате от режим 
comfort в режим ECO или 
обратното. Уредът ще се 
върне в режим 
програмиране при 
настъпване на следващия 
период или в 00.00 часа.

За да има коректна настройка на часа е 
необходима Wi-Fi връзка. Когато червената/
зелена лампа мига, уредът е в режим отмяна. 
Pressing   overrides the status from Comfort to Eco or 
vice versa. The override is terminated automatically 
upon the next event in the program, or at 00.00. 
(Correct time setting requires WiFi connection). If the 
red/green light flashes, the heater is in override mode. 




