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1. Інструкція з безпечного використання

УКРАЇНСЬКА
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Перед використанням виробу уважно прочитайте наведені нижче інструкції. 
Збережіть цей посібник для подальшого використання або нових користувачів.
 •   Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на табличці з  
  технічними характеристиками виробу, і що вилка заземлена.
 •   Встановіть пристрій на рівну, стійку та надійну поверхню.
 •   Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих   пошкоджень. Якщо  
  кабель пошкоджено, він повинен бути відремонтований офіційною службою 
    технічної підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
 •   Цей продукт призначений лише для домашнього використання. Не 
  використовуйте його в промислових чи комерційних цілях.
 •   Не розміщуйте пристрій поряд з джерелами тепла, легкозаймистими речовинами 
  або вологими поверхнями та не допускайте контакту з водою або іншими 
  рідинами. Не використовуйте його зовні.
 •   Не закривайте вхідний або вихідний отвір повітря під час роботи приладу.  
    Дотримуйтесь мінімальної відстані 1 метр між пристроєм та іншими предметами 
  або стінами.
 •   Вимкніть і від'єднуйте пристрій від розетки, коли він не використовується, а також 
  перед його переміщенням. Потягніть за вилку, щоб вимкнути її, не тягніть за шнур.
 •   Не розміщуйте пристрій безпосередньо під розеткою.
 •   Не вставляйте та не допускайте потрапляння предметів через повітровипускний 
  або повітрозабірний отвір, це може призвести до ураження електричним струмом, 
    пожежі або пошкодження пристрою.
 •   Не використовуйте прилад для сушіння одягу.
 •   Під час роботи поверхня виробу може нагріватися до дуже високих температур, 
  використовуйте ручку для переміщення.
 •   Прилад не повинен використовуватися дітьми віком від 0 до 8 років. Цей прилад 
  може використовуватись дітьми віком від 8 років, якщо вони перебувають під 
  постійним наглядом.
 •  •   Цей продукт може використовуватися особами з обмеженими фізичними, 
  сенсорними чи розумовими здібностями, а також особами, які не мають досвіду та 
  знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного 
  використання пристрою та розуміють пов'язані з цим небезпеки.
 •   Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з виробом. Потрібний ретельний нагляд, 
  якщо продукт використовується дітьми або поруч із ними.



1. Инструкция по технике безопасности 
Перед использованием изделия внимательно прочтите следующие инструкции. 
Сохраните это руководство для дальнейшего использования или для новых 
пользователей.
 •   Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на    
   табличке с техническими характеристиками изделия, и что вилка заземлена.
 •   Установите устройство на ровную, устойчивую и надежную поверхность.
 • •  Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если     
  кабель поврежден, он должен быть отремонтирован официальной службой      
   технической поддержки Cecotec во избежание любой опасности.
 •   Этот продукт предназначен только для домашнего использования. Не используйте  
   его в промышленных или коммерческих целях.
 •  •   Не размещайте устройство рядом с источниками тепла,                 
        легковоспламеняющимися веществами или влажными поверхностями и не                    
        допускайте его контакта с водой или другими жидкостями. Не используйте его         
        снаружи.
 •   Не закрывайте входное или выходное отверстие для воздуха во время работы  
        прибора. Соблюдайте минимальное расстояние 1 метр между устройством и 
        другими предметами или стенами.
 •  •   Выключайте и отсоединяйте устройство от розетки, когда оно не используется, а  
   также перед его перемещением. Потяните за вилку, чтобы отключить ее, не тяните   
     за шнур.
 •   Не размещайте устройство непосредственно под сетевой розеткой.
 •   Не вставляйте и не допускайте попадания предметов через воздуховыпускное или   
   воздухозаборное отверстие, это может привести к поражению электрическим   
  током, возгоранию или повреждению устройства.
 •  •   Не используйте прибор для сушки одежды.
 •   Во время работы поверхность изделия может нагреваться до очень высоких   
  температур, для перемещения используйте ручку.
 •   Прибор не должен использоваться детьми в возрасте от 0 до 8 лет. Этот прибор  
  может использоваться детьми от 8 лет, если они находятся под постоянным  
  присмотром.
 •   Этот продукт может использоваться лицами с ограниченными физическими,  
    сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими  
  опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы  
  относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с  
  этим опасности.
 •   Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием. Необходим тщательный надзор,  
  если продукт используется детьми или рядом с ними.
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УКРАЇНСЬКА

 2. ЗБІРКА ВИРОБУ

 Підлоговий монтаж
 •   Прикріпіть опору для ніжок до нижньої частини виробу за допомогою гвинтів 
  ST12 x 4 мм, що додаються.

Настінний монтаж

Попередження: під час встановлення виробу дотримуйтесь мінімальної безпечної відстані  
  15 см від підлоги до пристрою та 50 см від стелі.

 •   Зніміть кронштейни з основного корпусу виробу. Див. зображення 1.
 •   Використовуйте дриль, щоб зробити 2 отвори у стіні, де буде встановлено виріб. Діаметр 
  отвору у стіні повинен відповідати діаметру шурупів. Закріпіть кронштейн на стіні за 
    допомогою гвинтів, що додаються. Див. зображення 2.
 •   Переконайтеся, що отвори поєднані з кронштейном, та закріпіть пристрій на кронштейні. 
  Див. зображення 3.
 •   Щоб надійно закріпити гвинти скоби на пристрої. Див. зображення 4.
 
Відстань між отворами:
Моделі 6650 та 6670: 28 см
ММоделі 6700 та 6720: 44 см
Моделі 6750 та 6770: 60 см
Гвинти 4х35 мм.
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3. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

7

•   Вийміть виріб із коробки та видаліть весь пакувальний матеріал.
•   Огляньте прилад на наявність видимих   пошкоджень. Якщо це так, зверніться до служби технічної 
  підтримки Cecotec якнайшвидше для отримання рекомендацій або ремонту виробу.
•   Переконайтеся, що вимикач живлення вимкнено.
•   Підключіть пристрій до заземленої розетки.

 4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

 Кнопки на екрані продукту відповідають кнопкам на пульті дистанційного керування.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

 Сила
 •  Натисніть на вимикач живлення.
 •  Натисніть            , щоб активувати пристрій та отримати доступ до робочих налаштувань. 
 У верхній частині екрана буде відображатися кімнатна температура.
 •  Нагрівач почне працювати на малій потужності.

 Режим
 •  •  Натисніть кнопку режиму, щоб вибрати рівень потужності.

 1.  Екран
 2. Кнопка +
 3. Кнопка -
 4. Кнопка живлення
 5. Кнопка режиму
 6. Кнопка часу
  7. Приймач
 8. Кнопка блокування від дітей
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обігрів на малій потужності.
обігрів на максимальній потужності.

Температура
•   Натискайте кнопки «+» та «-», щоб вибрати бажану температуру від 16 до 40 oC. Під час налаштування 
  індикатор температури світиться.

Таймер 
•   Натисніть кнопку таймера          , щоб встановити час, коли пристрій повинен працювати. Можна  
  запрограмувати від 1 до 24 години.
    Страхування дітей
 •   Натисніть кнопку блокування від дітей протягом 3 секунд. На дисплеї з'явиться  .
 •   Щоб деактивувати цей режим, натисніть кнопку блокування від дітей ще раз на 3 секунди.

 Wi-Fi з'єднання
1.  Відскануйте QR-код, наведений нижче, або завантажте Tuya Smart з 
 Google Play або App Store.
2.  Виберіть код країни, введіть номер свого мобільного телефону та виберіть 
 «Отримати повідомлення з підтвердженням».
 3. Введіть код підтвердження в повідомленні та торкніться входу, щоб розпочати 
  використання програми.
 4. Увімкніть пристрій та переконайтеся, що з'єднання Wi-Fi працює нормально. 
 Індикатор блиматиме.

 Примітка:  Якщо індикатор не блимає, натисніть та утримуйте кнопку            протягом 5 секунд. 
Коли пристрій видасть звуковий сигнал, поверніться до програми та натисніть «Додати пристрій».

•  Регулярно очищуйте вхідний та вихідний отвори для повітря.

6. ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

•  Перед очищенням вимкніть прилад, від'єднайте його від мережі та дайте йому охолонути.
•  Не використовуйте для очищення виробу губки, порошки або абразивні засоби для чищення.
•  Використовуйте м'яку вологу тканину для очищення пристрою зовні.
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 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Моделі та посилання (1000 Вт):
- Ready Warm 6650 Crystal Connection (білий) - 05318 
- Ready Warm 6670 Crystal Connection (чорний) - 05350 
1000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Зроблено у Китаї | Розроблено в Іспанії

 Моделі та посилання (1500 Вт):
- - Ready Warm 6700 Crystal Connection (білий) - 05319 
- Ready Warm 6720 Crystal Connection (чорний) -05351 
1500 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Зроблено у Китаї | Розроблено в Іспанії

 Моделі та посилання (2000 Вт):
- Ready Warm 6750 Crystal Connection (білий) -05320 
- Ready Warm 6770 Crystal Connection (чорний) - 05352 
2000 В2000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Зроблено у Китаї | Розроблено в Іспанії

8. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ

9. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

Європейська директива 2012/19/EU про утилізацію електричного та електронного 
обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові електроприлади не можна викидати 
разом зі звичайними несортованими муніципальними відходами. 
Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку 
матеріалів, що містяться в них, а також мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я 
людини і навколишнє середовище. 

Перекреслений симПерекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваш обов'язок 
правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або використовує 
акумулятори, їх слід винести з приладу та утилізувати відповідним чином. 
Споживачі повинні зв'язатися із місцевою владою або роздрібним продавцем для 
отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і/або їх батарей.

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання документа, 
що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному стані і правильному 
користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.
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Гарантія не поширюється на наступні ситуації:
•  Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, використовувався     
 неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі або корозійні речовини, а також 
 іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця.
•  Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не уповноваженими 
 офіційною службою технічної підтримки Cecotec.
• •  Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин через постійне 
 використання.

Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою протягом 2 років, 
відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У разі неправильного 
використання гарантія не поширюється. 

Якщо в будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які 
сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec +34963210728.
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2. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Напольная установка
 •   Прикрепите опору для ножек к нижней части изделия с помощью прилагаемых 
  винтов ST12 x 4 мм.

Настенная установка

Предупреждение: при установке изделия соблюдайте минимальное безопасное расстояние 15 см от 
пола до устройства и 50 см от потолка.

•  Снимите кронштейны с основного корпуса изделия. См. изображение 1.
•  Используйте дрель, чтобы сделать 2 отверстия в стене, где будет установлено изделие. Диаметр 
 отверстия в стене должен соответствовать диаметру шурупов. Закрепите кронштейн на стене с 
  помощью прилагаемых винтов. См. изображение 2.
•  Убедитесь, что отверстия совмещены с кронштейном, и закрепите устройство на настенном  
 кронштейне. См. изображение 3.
•  Затяните винты скобы на устройстве, чтобы надежно закрепить его. См. изображение 4.

Расстояние между отверстиями: 
Модели 6650 и 6670: 28 см
Модели 6700 и 6720: 44 см 
ММодели 6750 и 6770: 60 см
Винты 4х35 мм.
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3. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

•  Извлеките изделие из коробки и удалите весь упаковочный материал.
•  Осмотрите прибор на наличие видимых повреждений. Если это так, обратитесь в службу технической 
  поддержки Cecotec как можно скорее для получения рекомендаций или ремонта изделия.
•   Убедитесь, что выключатель питания выключен.
•   Подключите устройство к заземленной розетке.

 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

 Кнопки на экране продукта соответствуют кнопкам на пульте дистанционного управления.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 Сила
 •  Нажмите выключатель питания.
 •  Нажмите,             чтобы активировать устройство и получить доступ к рабочим настройкам. В верхней  
  части экрана будет отображаться комнатная температура.
 •  Нагреватель начнет работать на малой мощности.

 Режим
 •  •  Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать уровень мощности.

 1. Экран
 2. Кнопка +
 3. Кнопка -
 4. Кнопка питания 
 5. Кнопка режима
 6. Кнопка времени
  7. Приемник
 8. Кнопка блокировки от детей
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обогрев на малой мощности.
обогрев на максимальной мощности.

Температура
•   Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы выбрать желаемую температуру от 16 до 40 oC. Индикатор  
  температуры будет гореть во время настройки.

Таймер 
•   Нажмите кнопку таймера ,          чтобы установить время, когда устройство должно начать работать.   
  Можно запрограммировать от 1 до 24 часов.
    Страхование детей
 •   Нажмите кнопку блокировки от детей на 3 секунды. На дисплее появится
 •   Нажмите кнопку блокировки от детей еще раз на 3 секунды, чтобы деактивировать этот режим.

Wi-Fi соединение
1. Отсканируйте QR-код, показанный ниже, или загрузите Tuya Smart 
из Google Play или App Store.
2. Выберите код страны, введите номер своего мобильного телефона и 
выберите «Получить сообщение с кодом подтверждения».
3. Введите код подтверждения в сообщении и коснитесь входа, чтобы 
начать испначать использовать приложение.
4. Включите устройство и убедитесь, что соединение Wi-Fi работает нормально. 
Индикатор будет мигать.

Примечание: Если индикатор не мигает, нажмите и удерживайте          в течение 5 секунд. Когда 
устройство издаст звуковой сигнал, вернитесь в приложение и нажмите «Добавить устройство».

•  Регулярно очищайте входное и выходное отверстия для воздуха.

6. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

•  Перед очисткой выключите прибор, отсоедините его от сети и дайте ему остыть.
•  Не используйте для очистки изделия губки, порошки или абразивные чистящие средства.
•  Используйте мягкую влажную ткань для очистки устройства снаружи.
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модели и ссылки (1000 Вт):
- Ready Warm 6650 Crystal Connection (белый) - 05318 
- Ready Warm 6670 Crystal Connection (черный) - 05350 
1000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Сделано в Китае | Разработано в Испании

 Модели и ссылки (1500 Вт):
- - Ready Warm 6700 Crystal Connection (белый) - 05319 
- Ready Warm 6720 Crystal Connection (черный) -05351 
1500 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Сделано в Китае | Разработано в Испании

 Модели и ссылки (2000 Вт):
- Ready Warm 6750 Crystal Connection (белый) -05320 
- Ready Warm 6770 Crystal Connection (черный) - 05352 
2000 В2000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц.
Сделано в Китае | Разработано в Испании

8. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Европейская директива 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного 
оборудования (WEEE), указывает, что старые бытовые электроприборы не должны 
выбрасываться вместе с обычными несортированными бытовыми отходами. 
Старая техника должна собираться отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и 
переработку материалов, которые они содержат, и уменьшают воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду.

Перечеркнутый симПеречеркнутый символ “мусорный бак на колесах” на изделии напоминает вам об 
обязательстве утилизировать правильно. Если продукт имеет встроенную батарею или 
съемные батареи, они должны быть вынуты из прибора и утилизированы надлежащим 
образом. 

Потребители должны связаться с местными властями или продавцом для получения 
информации о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей.

Гарантия на этот продукт составляет 2 года с момента покупки при условии подтверждения покупки, 
продукт находится в отличном физическом состоянии и использовался надлежащим образом, как 
описано в данном руководстве.
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Гарантия не распространяется на следующие ситуации: 
•  Изделие использовалось не по назначению, подвержено воздействию влаги, погружено в жидкости 
 или агрессивные вещества, а также любой другой неисправности.
•  Изделие было разобрано, модифицировано или отремонтировано лицами, не уполномоченными  
 Официальная служба технической поддержки Cecotec. 
•  Неисправности, возникающие в результате естественного износа его частей в процессе эксплуатации. 

Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты вашего устройства в 
течение 2 лет, исходя из действующего законодательства, кроме расходных частей. В случае 
неправильного использования гарантия не действует. 

Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим устройством или у вас возникнут 
сомнения, не бойтесь связаться со службой технической поддержки Cecotec по телефону +34 963 210 728
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УКРАЇНСЬКА

Вимоги до інформації для локальних електричних обігрівачів

Код моделі: Серія Ready Warm Crystal Connection 

Теплова потужність Тип проведеного тепла, тільки для локальних обігрівачів з 
накопиченням енергії (виберіть один)

Додаткове споживання електроенергії обігріву

Тип нагрівача/контролера кімнатної 
температури (виберіть один)

Інші типи контролю ( можливо кілька)

Теплова потужність з вентилятором

На номінальної 
потужності
На мінімальній 
потужності обігріву

В режимі очікування

Позиція 

Номінальна теплова
потужність 

Мінімальна теплова
потужність

Номінальна тривала
теплова потужність

Ручне керування обігрівом, з вбудованим
термостатом

Ручне керування обігрівом з контролем температури 
всередині і\або зовні приміщення 

Електронний контроль обігріву з контролем
температури всередині і\або зовні приміщення

Символ Значення Оди-
ниця

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

Ні

Ні

Ні

Ні

Нагрівач з одним рівнем нагріву і без контролю
кімнатної температури Ні

Нагрівач з двома і більше рівнями нагріву і без 
контролю кімнатної температури Ні

З механічним термостатом контролю
кімнатної температури Ні

Електронний контроль нагріву температури
кімнати з таймером на день
Електронний контроль нагріву температури кімнати 
з таймером на тиждень 

Ні

Так

З електронним контролем кімнатної температури Так

Контроль температури і датчиком 
присутності людини Ні

Контроль температури і датчиком відкритих вікон Ні

Наявність датчика дистанції Так

З наявністю обмежувача часу

З наявністю сенсора чорної лампи

Контактна інформація: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Валенсія (Іспанія)

Ні

Ні

Наявність адаптивного контролю старту Ні

Позиція Значе-
ння
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Требования к информации для локальных электрических обогревателей

Идентификатор модели: Серия Ready Warm Crystal Connection

Тепловая мощность Тип подводимого тепла, только для локальных накопительных 
электрических обогревателей (выберите один) 

Дополнительное потребление электроэнергии 

Тип нагревателя/контроллера комнатной
температуры (выбери оди)

Другие типы контроля (возможно несколько)

Тепловая мощность с вентилятором

На номинальной
мощности обогрева
На минимальной
мощности обогрева

В режиме ожидания

Позиция  

Номинальная 
тепловая мощность 

Минимальная 
тепловая мощность
(ориентировочно)  

Максимальная 
непрерывная тепловая 
мощность

Ручное управление обогревом, со
встроенным термостатом

Ручное управление обогревом с контролем 
температуры внутри и\или снаружи помещения

Электронный контроль обогрева с контролем 
температуры внутри и\или снаружи помещения.

Символ Значение Еди-
ница

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

Нет

Нет

Нет

Нет

Нагреватель с одним уровнем нагрева и без контроля 
комнатной температуры Нет

Нагреватель с двумя и больше уровнями нагрева и без 
контроля комнатной температуры Нет

С механическим термостатом контроля
комнатной температуры Нет

Электронный контроль нагрева температуры 
комнаты с таймером на день
Электронный контроль нагрева температуры комнаты 
с таймером на неделю

Нет

Да

С электронным контролем комнатной температуры Да

Контроль температуры и датчиком 
присутствия человека Нет

Контроль температуры и датчиком открытых окон Нет

Наличие датчика дистанции Да

С наличием ограничителя времени

С наличием сенсора черной лампы

Контактная информация: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C / de la Pinadeta s / n 46930 Quart de Poblet, Валенсия (Испания) 

Нет

Нет

Наличие адаптивного контроля старта Нет

Позиция  Значе-
ние
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