dyson pure hot+cool

Инструкция за употреба

Благодарим, че избрахте да
закупите пречистващия
нагревателен вентилатор на
Dyson.

Цялостно управление с
приложението Dyson Link

Цялостно управление с
приложението Dyson Link
Получавайте постъпкови инструкции
и поддръжка.
Управлява как и кога да работи
нагряващият пречиствателен
вентилатор.
Наблюдава и записва качеството на
въздуха чрез визуални актуализации.
Автоматично поддържане на датата
за последното актуализиране на
софтуера

Изтегляне на приложението
Dyson Link
Изтеглете приложението Dyson Link в App Store или Google Play.
Отворете приложението и следвайте инструкциите на екрана, за да
създадете нов акаунт.
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Google Play

За допълнителна информация и поддръжка:
Онлайн www.dyson.com На телефон
Обадете се на специалната линия за помощ.
Apple и емблемата на Apple на търговски марки на Apple Inc. , регистрирани в САЩ и
други страни. App Store е марка за услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други
страни. Google Play и емблемата на Google Plаy са търговски марки на Google Inc.
Думата Bluetooth и логото са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth
SIG ,
Inc. и използването им от Dyson е по лиценз.
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Регистрация
След регистрирането на 2-годишната
безплатна гаранция, компонентите на
машината Dyson и тяхната изработка (с
изключение на филтрите) се покриват от
2-годишната гаранция.
Серийният номер може да се намери на
табелата на основата на машината.

Запишете серийния си номер за бъдещи
справки.

3 лесни начина да
регистрирате безплатната
си 2 годишна гаранция

D
Регистриране със
смартфон Изтеглете
приложението Dyson
Link и ще преминете
през процеса на
регистрация и
настройка.

Регистриране по
телефона
Обадете се на
специалната линия за
помощ.

+359 2 963 33 04
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Тази илюстрация е само за справка.
Някои дeтайли е възможно леко да
се различават от показаните.

Свързване с
приложението Dyson
Link

Ill

Приложението Dyson Link позволява да
управлявате, планирате, наблюдавате и
персонализирате настройките си за
машината от мобилно устройство.
Wi-Fi е активиран по подразбиране. За да
деактивирате или активирате Wi-Fi,
натиснете и задръжте бутона за
включване/изключване на машината за 5
секунди.
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Приложението Dyson Link
позволява да управлявате,
планирате, наблюдавате и
персонализирате настройките си
за машината от мобилно
устройство.
Wi-Fi е активиран по
подразбиране. За да деактивирате
или активирате Wi-Fi, натиснете и
задръжте бутона за включване/
изключване на машината за 5
секунди.

Apple и емблемата на Apple са търговски марки на Apple Inc. , регистрирани в САЩ и други страни. App Store е марка
за услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.
Google Play и емблемата на Google Play са регистрирани търговски марки на Google Inc.
Bluetooth, обозначенията и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и
използването им от Dyson е по лиценз.

Следвайте инструкциите на екрана,
за да сдвоите машината с
приложението Dyson Link.
Можете да използвате
приложението Dyson Link, за да
наблюдавате информацията от
машината, да я управлявате, да
планирате използването и да
следите за системни надграждания.
Ако имате проблеми при
изтеглянето на приложението
Dyson Link или сдвояването на
устройството, първо проверете
дали сте свързани към Wi-Fi мрежа
и дали Bluetooth е активиран на
машината и опитайте отново.
Ако продължите да изпитвате
проблеми при изтеглянето на
приложението или сдвояването на
устройството, се свържете с
линията за помощ на Dyson.

ВАЖНИ
ИНСТРУКЦИИ
& ВНИМАНИЕ!
УРЕДЪТ И ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ СЪДЪРЖАТ МАГНИТИ.
1. Пейсмейкърите и дефибрилаторите е възможно да се

2.

повлияят от силни електромагнитни полета. Ако вие
или някой друг в домакинството има пейсмейкър или
дефибрилатор, избягвайте да поставяте
дистанционното управление в джоб или в близост до
устройството.
Кредитните карти и електронните устройства за
съхранение също се влияят от магнитите и трябва да
бъдат държани далеч от дистанционното управление и
горната част
на уреда.

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР,
ТОКОВ УДАР ИЛИ НАРАНЯВАНЕ:
3. Някои части на устройството могат да се нагорещят
много и да причинят изгаряния. Особено внимание
трябва да се обръща при присъствието на деца и
уязвими лица.

4. Този уред на Dyson може да се използва от деца на

възраст 8 години и лица с намалени физически,
сензорни и умствени способности или липса на опит и
познания, само ако бъдат инструктирани от отговорно
лице относно използването на уреда
по безопасен начин и разбират присъщите рискове.
Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца без наблюдение.

5. Децата на възраст от 3 до 8 години трябва да

включват уреда само от бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., ако е
поставен
или инсталиран в нормална работна позиция и
получават напътствия или инструкции относно
използването на уреда по безопасен начин и разбират
опасностите. Деца на възраст от
3 години и по-малки от 8 години не трябва да включват,
регулират и почистват уреда или да извършват
поддръжка.

6. Деца, по-малки от 3 години, трябва да стоят далеч от

уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.

7. Уредът не трябва да се поставя непосредствено под
контакта.

8. Не използвайте уреда в непосредствена близост до
бани, душове или плувни басейни.

9. За да се избегне прегряване,
не покривайте уреда.

10. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде

12.

За да намалите риска от пожар, дръжте покривките,
пердетата и други възпламеними материали на
разстояние от минимум 1 метър от въздушния изход.

13.

Не използвайте навън или на влажни повърхности и
не боравете с нито една част на уреда или щепсела с
влажни ръце.

14.

Пазете уреда далеч от възпламеними течности, пари
или освежители и есенциални масла.

15.

Винаги включвайте директно в стенния контакт.
Никога не използвайте с удължителен кабел, тъй като
е възможно прегряване на кабела и пожар

16.

Не използвайте уреда, ако е бил повреден или
потапян във вода.

17.

Не използвайте уреда, ако е изпускан или има
видими признаци на повреда

18.

Пазете уреда и кабела далеч от нагряти повърхности.
Не разполагайте кабел под мебели или приставки.

19.

Не поставяйте предмети в отвора на въздушния
усилвател, тъй като това може да причини токов удар.

20.

Винаги носете уреда за основата и никога за
пръстеновидния усилвател

21.

Винаги използвайте уреда в хоризонтално положение
на стабилна повърхност.

22.

Ако има хлабава сглобка между щепсела и контакта
или щепселът се нагорещи много,
е възможно да се наложи смяна на контакта.
Потърсете квалифициран електротехник за смяна на
контакта.

23.

Риск от химическо изгаряне и задушаване Пазете
батериите далеч от деца. Този продукт съдържа
литиева батерия от тип монета. Ако нова или
използвана литиева батерия от тип монета бъде
погълната или постъпи в тялото, може да причини
сериозни вътрешни изгаряния и да доведе до смърт
за по-малко от 2 часа. Винаги затваряйте добре
отделението за батерии. Ако отделението за батерии
не се затвори добре, спрете да използвате продукта,
отстранете батериите и ги дръжка далеч от деца. Ако
мислите, че е възможно поглъщане на батерия или
поставяне в тялото, потърсете незабавно медицинска
помощ.

сменен или ремонтиран от производителя, негов
сервизен агент или лице с подобна квалификация, за
да се избегнат рисковете.

11. Не използвайте уреда в малки помещения, когато в тях
има хора, които не могат да ги напуснат
самостоятелно, освен ако не е осигурено постоянно
наблюдение.

5

СГЛОБЯВАНЕ

Използвайте и двете си
ръце за изваждане на
машината от кутията, като
я държите само за
основата.
Не повдигайте за
елипсовидния обръч.

Плъзнете надолу бутоните от
двете страни на капаците.
Капаците се освобождават
заедно с прикрепените
стъклени HEPA филтри.

Извадете карбоновите
филтри извън кутията и
отстранете защитната
опаковка.

Разположете капака върху
основата и притискайте
внимателно докато щракне
на място.

Поставете и двата
карбонови филтъра в
машината.

Поставете дистанционното
управление върху горната
част на машината с насочени
надолу бутони.
Поставете щепсела в
контакта и включете
машината.

Управление

Непрекъснато
наблюдение

Дистанционно управление

Standby

Standby
ON/OFF

ON/OFF
Скорост на въздушния поток

Автоматичен режим
Осцилация(въртене)

ON/OFF
Таймер

Управление на
накланянето
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Информационно меню

Управление на отоплението

Охладителен режим
Посока на въздушния поток
Нощен режим

При непрекъснато
наблюдение машината
събира информация за
качеството на въздуха,
температурата и влажността,
която се показва на LCD
екрана и в приложението
Dyson Link.
По подразбиране
непрекъснатото наблюдение е
деактивирано. След като се
активира, непрекъснатото
наблюдение
винаги е активно.

Информационно
меню
Натиснете този бутон, за да се
придвижите в наблюдаваната
информация от машината си.

CD

Показва се информация относно
качеството на въздуха,
температурата, влажността и
нивата на филтриране.
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Когато даден замърсител доведе
до влошаване на качеството на
въздуха, на LCD екрана светва
съответният символ.
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Качество на въздуха на
закрито - 12 секунди
Наблюдава текущото
качество на въздуха и
показва графика, отразяваща
данните за последните 12
секунди.

Качество на въздуха в
помещението - 24 часа
Наблюдава качеството на
въздуха с графика, показваща
данните за 24 часа, която се
актуализира на интервали от
петнадесет минути.

Течни органични
съединения(VOC)
Течните органични съединения
са обикновено аромати, които
могат да бъдат опасни. Те се
намират в продуктите за
почистване, боите и новите
мебели.

Азотен диоксид и други
оксидиращи газове
Тези потенциално опасни газове
се освобождават във въздуха
чрез горене, например газ за
горене
при готвене и в емисиите на
автомобилите.

� 15 oc
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Фини прахови частици
(PM2.5)
Наблюдава присъствието на
микроскопични частици до
2,5 микрон във въздуха, който
дишаме. Към тях се включват
дим, бактерии и алергени.

Фини прахови частици (PM1O)
Наблюдава присъствието на поголеми микроскопични частици до
10 микрона във въздуха, който
дишаме. Към тях се включват
прах, плесен и полени.

Температура на закрито
Наблюдава околната
температура с цел
поддържане на приятна
среда.

Влажност на закрито
Показва количеството
водни пари във въздуха
като процент от
максимално възможната
влажност при настоящата
температура.

""
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Филтри
Оставащият експлоатационен
живот на филтъра се показва на
LCD екрана и посочва кога трябва
да го смените.

Wi-Fi
Показва настоящото
състояние на свързаност към
Wi-Fi мрежа.
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Автоматичен режим

Задайте машината в автоматичен режим и
вградените сензори ще я настройват автоматично
според качеството на въздуха.
Качество на въздуха: машината прави пауза при
достигане на целевото качество на въздуха и се
включва отново, когато нивото на качеството на
въздуха спадне.
Скорост на въздушния поток: Скоростта на въздушния
поток се увеличава до достигане на целевото
качество на въздуха и целевата температура.
Нощен режим: машината ви ще работи само при
скорости на въздуха от 1 до 4.

•
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Отопление
�

1-10 . . . .
Натиснете бутона, за да зададете желаната стайна
температура.
Машината прави пауза, когато е достигната
желаната температура.
Натиснете бутона на режима за охлаждане, за да
превключите машината от режим на отопление към
режим на охлаждане.

18

°

Желана температура

Текуща стайна температура

...... Режим на вентилация

8

23

°

Осцилация(въртене)

Натиснете бутона за
завъртане, за да
циркулирате въздуха в
помещението и
превъртете през
настройките за
осцилиране от 0° до 350°.
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Персонализирайте
настройките за завъртане
в приложението Dyson
Link.

90 °

@
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180 °

350 °
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Въздушен поток

1-10
�

Натиснете бутона за скорост на въздушния
поток, за да увеличите или намалите
скоростта на въздушния поток.

Q
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Натиснете бутона за посока на въздушния
поток, за да промените посоката на
въздушния поток отпред назад. Машината
ще продължи да пречиства и във двете
настройки.
Режимът на отопление функционира само
когато посоката на въздушния поток е
насочена напред. Ако въздушният поток се
промени назад, машината ще премине към
режим на охлаждане.

()�
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Таймер

•
•

Машината се изключва
автоматично след избрания
времеви период.
За да зададете времето,
натиснете бутона, за да
преминете през опциите за
време.

@

За да прекратите използването
на таймера за неактивност,
натиснете двукратно бутона за
неактивност.

..
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30
mins
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Нощен режим

Грижи и
поддръжка

В нощен режим
машината продължава
да наблюдава и да
отговаря на промените в
качеството на въздуха и
температурата, но като
използва само найтихите си настройки и
при затъмнен LCD екран.

За да можете винаги да се радвате на най-добра
ефективност от машината, е важно редовно да я
почиствате и да проверявате за блокажи.

�
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Автоматичен режим

�

1-10
Ръчен режим

Смяна на филтрите:

•

Дисплеят на машината и приложението ще посочат
кога да смените филтрите

•

Поръчайте нови филтри от приложението Dyson Link
или вижте www.dyson.com. Новите филтри се
доставят с инструкции. Можете също да преминете
онлайн за допълнителна поддръжка и видеоклипове.

•

Не използвайте машината без поставени филтри.
Изключете машината от захранването преди да я
почистите или да смените филтрите.
Кодове за грешка:
Ако машината покаже код за грешка, я изключете и
включете отново. Ако това не изчисти кода за грешка,
се свържете с Dyson.
За допълнителна информация и съвети относно
грижите и поддръжката на машината и смяната на
филтрите отворете приложението Dyson Link или
вижте нашия уебсайт на www.dyson.com
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Допълнителна информация
ДИРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ
•
Можете да управлявате машината с приложението Dyson Link.
СВЪРЗВАНЕ НА ПРПИЛОЖЕНИЕТО DYSON LINK
Необходимо е да имате връзка с интернет и активирано устройство за приложението, за
да може Dyson Link да работи.
Тази машина може да се свързва към мрежи 2,4GHz или 5GH, което включва повечето
съвременни
рутери. Проверете документацията на рутера за съвместимост.
Приложението Dyson Link изисква iOS устройство с версия на iOS поне 10* или
устройство с Android с версия поне 5.
Мобилното устройство трябва да има Bluetooth 4.0 (Bluetooth безжична технология с
ниско ниво на енергия), за да осъществява връзка с машината. Проверете
спецификациите на устройството за съвместимост.
BLE/Wi-Fi 2.4GHz - 2.4835GHz, O.lW max
- Wi-Fi 5.150GHz - 5. 725GHz, 0.1W max
Поддържани Wi-Fi протоколи:
IEEE80 2.11a
IEEE80 2.11b (Не се препоръчва)
IEEE80 2. 11g
IEEE802.11n
Мрежа в готовност: 0,9 W ЗАМЕНЯЕМИ ЧАСТИ
СМЯНА НА БАТЕРИЯТА
ВНИМАНИЕ!
•
Развийте отделението на батерията на дистанционното управление,
разхлабете основата и
отстранете батерията.
Не поставяйте батерията обратно или е възможно късо съединение.
Не правете опити да разглобявате или зареждате батериите. Пазете далеч от огън.
Следвайте инструкциите в менюто при поставяне на нови батерии (тип на батерията
CR 2032).
Винаги поставяйте на място винта в дистанционното управление и проверявайте
свързаните с батерията опасности в раздела за предупреждения.

&

НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ИЗМИВАНЕ ФИЛТЪРНИ МОДУЛИ
Филтърните модули не подлежат на измиване и не се рециклират.
Несменянето на филтърните модули при подсказване може да доведе до промени в
работата и изгледа на продукта.
Поръчайте нови филтри от приложението Dyson Link или посетете www.dyson.com.
Новите филтри могат да се доставят с инструкции или можете да проверите онлайн за
допълнителна поддръжка и видеоклипове.
АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ
За калибрирането на сензора е необходим период от 6 дни след първото използване на
машината. По време на този период машината може да бъде по-чувствителна към VOC
(като миризми)
от обикновено.
По време на първото използване, докато сензорите се калибрират, е възможно да
изминат до 60 минути
за показване на данните за VOC и N02.
АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ
С оглед на безопасността машината е оборудвана с автоматичен прекъсвач, който
сработва при накланяне или прегряване. Ако превключвателят сработи, изключете
машината и я оставете да се охлади. Преди да рестартирате машината проверете и
изчистете блокажите и се уверете, че сте поставили уреда на твърда равна повърхност.
В режим на отопление машината се изключва автоматично след 9 часа непрекъсната
употреба. За да рестартирате машината, натиснете бутона за вкл./изкл. на
дистанционното управление или на основата или рестартирайте приложението Dyson
Link.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ
Продуктите Dyson са направени от висококачествени рециклирани материали.
Рециклирайте, когато е възможно. Изхвърлянето или рециклирането на батерията се
извършва в съответствие с разпоредбите.
Това обозначение показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с останалите
домакински
отпадъци в ЕС. За да се предотвратят възможните щети за околната среда и човешкото
здраве
от неконтролироно изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно за повторно
използване на материалите и ресурсите. За да върнете употребяван уред, използвайте
системата за връщане и събиране на стари електрически и електронни продукти или се
свържете с доставчика, от който сте закупили продукта. Те ще вземат продукта за
отговорно рециклиране.
Пазете използваните батерии от деца, тъй като са опасни при поглъщане. Филтърните
елементи не подлежат на измиване и не се рециклират.
Изхвърляйте използваните филтърни модули в съответствие с местните разпоредби.
Батериите трябва да се отстраняват преди изхвърлянето на продукта.

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТИТЕ ОТ DYSON
БЛАГОДАРИМ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ПРОДУКТ НА DYSON
След като регистрирате 2-годишната си гаранция, машината Dyson се покрива от
нея за части и труд (с изключение на филтрите) за период от 2 години от датата на
покупката, според условията на гаранцията. Ако имате въпроси относно машината
Dyson, вижте www.dyson .com за онлайн помощ, общи напътствия и полезна
информация относно Dyson.
Другият начин е да се обадите на линията за помощ на Dyson и да съобщите
серийния номер и данни откъде сте закупили машината.
РЕГИСТРИРАЙТЕ МАШИНАТА DYSON КАТО СОБСТВЕНИК
За да ни помогнете да осигурим навременни и ефективни услуги, се регистрирайте
като собственик на машината Dyson. За тази цел има три начина:
Онлайн на www.dyson.com
•
Обадете се на линията за помощ на Dyson.
•
Смартфон. Изтеглете приложението Dyson Link и ще получавате
напътствия в процеса на регистрация,
като част от настройката
Това ще потвърди, че сте собственик на машината Dyson в случай на загуба на
гаранцията и ще ни позволи да се свържем с вас, ако е необходимо.
ОГРАНИЧЕНА 2 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ
УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕНАТА 2 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ
Ремонт или смяна на машината Dyson (по преценка на Dyson), ако бъдат открити
дефекти в материалите, изработката или функциите в рамките на 2 години от
покупката или доставката (ако някоя част вече не се произвежда, ще я смени с
функционираща резервна част).
При продажба на машината извън ЕС, настоящата гаранция ще бъде валидна, само
ако машината се използва в страната, в която е продадена.
Когато машината се предлага в ЕС, настоящата гаранция ще бъде валидна само ако
(i) машината се използва в страната, в която е продадена или {ii) ако машината се
използва в Австрия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия,
Испания или в Обединеното кралство, като някои от моделите се предлагат с
номинално напрежение, подходящо за съответната страна.
КАКВО СЕ ПОКРИВА ОТ ГАРАНЦИЯТА
•
Филтърни модули за смяна. Филтърните модули на машината не се
покриват от гаранцията. Dyson не гарантира ремонт или смяна на продукт, при
който дефектът се е проявил в резултат на:
Повреда, причинена от неизпълнение на препоръчваната поддръжка на машината. .
Случайни повреди, неизправности причинени от небрежно използване или грижи,
неправилно използване, небрежност, небрежна работа или боравене с машината,
несъответстваща на ръководството за употреба на Dyson. Използване на машината за
други цели, освен в домакинства.
Използване на части, които не са сглобени или инсталирани в съответствие с
инструкциите на Dyson. Използване на части и принадлежности, които не са
оригинални компоненти на Dyson
Неправилен монтаж (освен когато са монтирани от Dyson).
При ремонти или промени, които не са извършени от упълномощени агенти на
Dyson.
Блокажи - Вижте раздела „Грижи за машината“ и илюстрациите в ръководството за
потребителя на Dyson за подробности относно начина на търсене и почистване на
блокажи.
Нормално износване (т.е. предазители и др.)
Намаляване на времето за разреждане на батерията при използване (когато е
приложимо). Ако се съмнявате какво се покрива от гаранцията, се свържете с
линията за помощ на Dyson.
ОБОБЩЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО НА ГАРАНЦИЯТА
Гаранцията влиза в сила от датата на покупката (от датата на доставката, ако тя е
осъществена по-късно).
Трябва да представите доказателство (за първоначалната и следващите) покупки/
доставки преди извършване на работи по машината Dyson. Без това доказателство,
всички работи ще бъдат таксувани. Пазете касовата бележка или бележката за
доставка.
Всички работи ще бъдат извършвани от Dyson или техните упълномощени агенти.
Всички сменени от Dyson части остават собственост на Dyson.
Ремонтът или смяната на машината Dyson според гаранцията не удължава
гаранционния период.
Гаранцията осигурява допълнителни предимства и не оказва влияние върху правата
ви като потребител. .
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Необходимо е да осигурите основна информация за контакт, когато регистрирате
машината Dyson или приложението Dyson Link;
Когато регистрирате машината Dyson:
•
Необходимо е да дадете основна информация за контакт, за да
регистрирате машината и да ни позволите да я поддържаме гаранционно.
При регистриране от приложението Dyson Link:
•
Необходимо е да осигурите основна информация за контакт, за да
регистрирате приложението Dyson Link; това ще ни помогне да се свържем защитено
с машината чрез вашия екземпляр на приложението.
По време на регистрирането ще имате възможност да изберете дали бихте искали да
получавате съобщения от нас. Ако изберете да получавате съобщения от Dyson, ще
ви изпращаме подробности за специални оферти и новини за последните новости.
Никога няма да продаваме информацията ви на трети страни, а само ще я
използваме според дефинициите в нашата политика, които можете да видите на
уебсайта ни privacy.dyson.com.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
С настоящото Dyson декларират, че това радио оборудване е в съответствие с
Директива 2014/53/EU.
Пълният текст на Декларацията за съответствие в ЕС можете да видите на следния
интернет адрес: www.dyson.com
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Компонент

Символ

Стойно
ст

Мерна
единица

Топлинен изход

Номинална стойност на топлинния
изход

Компонент

Мерна
единица

Типът на топлинния вход, само местни електрически
нагреватели

Мощно
ст

2,25

kW

Ръчно управление на отоплението с интегриран термостат

Няма

Pmin

2.025

kW

Ръчно управление на отоплението с обратна връзка за
температурата навън/в помещението

Няма

Pmax,c

2.362

kW

Електронно управление на отоплението с обратна
връзка за температурата навън/в помещението

Няма

Вентилаторен топлинен изход

Да

При номинален топлинен изход

elmax

2.362

kW

Тип на отоплителния изход/управление на температурата в
помещението

При минимален топлинен изход

elmin

2.050

kW

Няма

< 0,5

w

Отоплителен изход с едно стъпало и без управление на
температурата в помещението
Две или повече стъпала без управление на температурата в
помещението
С механичен термостат за управление на температурата в
помещението
С електронно управление на температурата в помещението

Няма

Минимален топлинен изход
(индуктивен)
Максимален непрекъснат топлинен
изход
Допълнителна консумация на енергия

В режим на готовност

elsa

Електронно управление на температурата в помещението и
дневен таймер
Електронно управление на температурата в помещението и
седмичен таймер

Няма

Да
Да
Да

Други опции за управление (възможни са много избори)

Управление на температурата в помещението с
разпознаване на присъствие

Няма

Управление на температурата в помещението с
разпознаване на отворен прозорец

Няма

С опция за дистанционно управление

Да

С управление за адаптивно стартиране

Няма

С ограничение на времето за работа

Да

Със сензор с черна крушка

Няма

Данни за контакт

dyson
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