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2. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

Обігрівач 
1. Головний вимикач 

2. Кнопка ввімкнення 

1

3

16

14
15

6
7
8
9

12

13

11

10

4
5

2

Панель управління
3. Увімк./ рівень потужності 

4. Тепло 1000 Вт 

5. Тепло 2000 Вт 

6. Коливання 

7. Температура 

8. Кімнатна температура 

9. Встановіть температуру 

10. Світлодіодний дисплей 

11. Функція завершення/таймер 

12. Відчинене вікно 

13. Тижневий таймер 

14. Денний таймер 

15. Таймер увімк 

16. Дні тижня 
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Пульт

17. ON/OFF = Основна кнопка живлення 

18. 24H = Встановлення таймера від 1 до 24 годин 

19. MODE = COLD, WARM, HOT 3 налаштування для вибору 

20. SWING = коливання жалюзі вгору та вниз 

21. LOCK = функція блокування від дітей 

22. AUTO = Функція відкриття вікна 

23. ЗАТРИМКА = Налаштувати температуру 

24. W.Timer = Встановити таймер на один тиждень 

25. Збільшення 

26. Зменшення 

27. Встановіть реальний час

18

20

21

23

25
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PARTS AND COMPONENTS

Heater
1. Main on / off switch
2. On button

Control panel
3. On/ Power level
4. Heat 1000 w
5. Heat 2000 w
6. Swing
7. Temperature
8. Room temperature
9. Set temperature
10. LED Display 
11. End function/Timer
12. Window open
13. Week timer
14. Day timer
15. Timer On
16. Week days

Remote control 
17. ON/OFF = Main power button
18. 24H = Setting timer from 1-24 hours
19. MODE = COLD, WARM, HOT 3 setting for selection
20. SWING = Louver swing up and down
21. LOCK = Child-Lock function
22. AUTO = Window Open Function
23. DELAY = Adjust temperature
24. W.Timer = Set the timer of one week
25. Increase
26. Decrease
27. Set real time

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Обогреватель
1. Главный выключатель 

2. Кнопка включения 

Панель управления

3. Вкл/уровень мощности 

4. Нагрев 1000 Вт 

5. Нагрев 2000 Вт 

6. Вращения

7. Температура 

8. Комнатная температура 

9. Установите температуру 

10. Светодиодный дисплей 

11. Функция завершения/таймер 

12. Окно открыто 

13. Недельный таймер 

14. Дневной таймер 

15. Таймер включен 

16. Будние дни 

Дистанционное управление

17. ВКЛ/ВЫКЛ = основная кнопка питания 

18. 24H = установка таймера от 1 до 24 часов 

19. РЕЖИМ = ХОЛОД, ТЕПЛО, ГОРЯЧИЙ 3 настройки для 
выбора 

20. SWING = Жалюзи качаются вверх и вниз 

21. LOCK = функция блокировки от детей 

22. АВТО = функция открытия окна 

23. ЗАДЕРЖКА = отрегулировать температуру 

24. W.Timer = Установите таймер на одну неделю 

25. Увеличение 

26. Уменьшение 

27. Установите реальное время
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1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед використанням приладу уважно прочитайте ці 

інструкції. Збережіть цю інструкцію для використання в 

майбутньому або для нових користувачів. 

1. Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі,

зазначеній на паспортній табличці приладу, і що розетка

заземлена.

2. Цей прилад призначений лише для домашнього

використання. Не використовуйте його в промислових

або комерційних цілях.

3. Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність
видимих   пошкоджень. Якщо шнур пошкоджено, його має

замінити офіційна служба технічної підтримки Cecotec,

щоб уникнути будь-якої небезпеки.

4. Завжди використовуйте його в горизонтальному

положенні.

5. Не розміщуйте пристрій поруч із джерелами тепла,

легкозаймистими речовинами, вологими поверхнями, де

він може впасти, доторкнутися до води або іншої рідини.

6. Не ставте прилад безпосередньо під розеткою.

7. Завжди відключайте пристрій від мережі, коли він не

використовується.

8. Щоб відключити пристрій, спочатку вимкніть усі 

елементи керування, а потім вийміть вилку з джерела 

живлення. Витягуйте з розетки тримаючи за вилку, а не з 

шнур. 

9. Переконайтеся, що стіни, де буде встановлено пристрій,

не пошкоджені та знаходяться в хорошому та

безпечному стані.

10. Не переміщуйте прилад під час його роботи, щоб

уникнути пошкодження та ризику пожежі.

11. Не залишайте пристрій працюючим і без нагляду на

тривалий час. У такому випадку переконайтеся, що він

вимкнений і відключений від джерела живлення.

12. Під час використання пристрій нагріється до високих

температур. Уникайте торкання його поверхні під час

роботи та одразу після неї.

13. Не накривайте пристрій, щоб уникнути перегріву.

14. Тримайте прилад в чистоті. Не допускайте потрапляння

предметів у вентиляційні чи витяжні отвори.

15. Уникайте відкривання та закривання дверей і вікон у

приміщенні, де встановлено пристрій, щоб забезпечити

оптимальну роботу виробу.

16. Не беріть елемент голими або мокрими руками. Якщо до

нього ненавмисно доторкнулися, видаліть сліди від

пальців м’якою тканиною та метиловим спиртом або

спиртом, інакше сліди запаляться в елемент,

спричиняючи передчасний вихід нагрівача з ладу.

17. Цей пристрій призначений для настінного встановлення.

Дотримуйтеся безпечної відстані 2 м від землі та

уникайте контакту з меблями, подушками, постільною

білизною, папером, одягом, шторами тощо.
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18. Не використовуйте пристрій, якщо він впав на підлогу 

або будь-яким чином пошкоджений. Зверніться до 

офіційної служби технічної підтримки Cecotec для 

ремонту.

19. Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для 

дітей місці, це може бути небезпечно. 

20. Прилад не призначений для використання дітьми віком 

до 8 років. Ним можуть користуватися діти віком від 8 

років, якщо вони перебувають під постійним наглядом. 

21. Даним пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 

років та старші, а також люди з обмеженими фізичними, 

сенсорними чи розумовими здібностями, або недоліком 

досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження 

або надана інструкція щодо безпечного використання 

пристрою, та користувач розуміє всі ризики 

використання.  Діти не повинні гратися з пристроєм. 

22. Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб переконатися, що 

вони не граються з пристроєм. Необхідний ретельний 

нагляд, коли прилад використовується дітьми або 

поблизу них. 
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3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

• Дістаньте виріб з коробки.

• Видаліть усі пакувальні матеріали. Зберігайте оригінальну коробку.

• Переконайтеся, що всі компоненти присутні та в хорошому стані, інакше
негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.

• Переконайтеся, що поблизу отворів немає електричних кабелів або інших
установок (наприклад, водопровідних труб).

• Переконайтеся, що прилад надійно та горизонтально прикріплений до стіни

4. ЗБIРКА ПРИСТРОЮ

• Просвердліть 2 отвори на стіні на висоті 2 м над землею та 25 см від найближчого кута. 

• Переконайтеся, що просвердлені отвори відповідають діаметру труб, що розширюються. 

• Вставте розширювальні труби в отвори. 

• Закріпіть 2 гвинти на розширювальних трубах таким чином, щоб вони виступали на 10 мм. 

• Повісьте обігрівач на шурупи. 

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Час встановлення 
• Увімкніть пристрій і натисніть кнопку      на пульті. На панелі управління засвітиться 

індикатор, на дисплеї з’явиться «00:00» і засвітиться світловий індикатор «Пн». 
Потім за допомогою кнопок       і        встановіть потрібний день. 

• • Година: натисніть кнопку        один раз, на світлодіодному дисплеї буде блимати 
«00». Потім за допомогою кнопок        і       встановіть потрібну годину від 01 (1 
година) до 00 (24 години). 

• • Хвилина: натисніть кнопку         ще раз, на світлодіодному дисплеї буде блимати 
«00». Потім за допомогою кнопок і встановіть потрібні хвилини від 01 (1 хв) 
до 59 (59 хв). 

• Тиждень: натисніть кнопку       , індикатор «Mo» почне блимати. Потім за допомогою 
кнопок        і       встановіть потрібний тиждень від понеділка (пн) до неділі (нд). 

Примітка: після натискання кнопки       цифри на дисплеї блиматимуть протягом 5 

секунд. Якщо протягом 5 секунд не натискати жодної кнопки, пристрій перейде в режим 

очікування.. 

Загальне використання:
• Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку        на пульті. Пристрій почне дути холодним 

повітрям. 

• Натисніть кнопку        на пульті дистанційного керування, щоб пристрій подував 

теплим повітрям. Засвітиться        значок. 

• Знову натисніть кнопку        на пульті дистанційного керування, щоб пристрій 

подував гарячим повітрям. Засвітиться        значок. 

• Натисніть кнопку на пульті        дистанційного керування втретє, щоб пристрій 

підтримував кімнатну температуру.

Функція 24-годинного таймера 

• Увімкніть пристрій і виберіть потрібний режим роботи за допомогою пульта 

дистанційного керування, дотримуючись інструкцій вище. 

• Натисніть кнопку «24H» і встановіть таймер на 24 години. Для цього утримуйте 

кнопку «24H», доки не відобразиться потрібний час 00-24 (00=вимкнено, 01=1 

година, 02=2 години... 24=24 години тощо). Засвітиться        значок. 

Примітка: Якщо встановлено 00, функція таймера буде вимкнена, а значок         не 
світитиметься. 
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Термостат 

• Увімкніть пристрій і виберіть потрібний режим роботи за допомогою пульта 

дистанційного керування, дотримуючись інструкцій вище. 

• За допомогою кнопок       і       на пульті дистанційного керування встановіть бажану 

температуру від 10 ºC до 49 ºC. 

• Коли кімнатна температура опускається на 2 градуси нижче встановленої 

температури, обігрівач починає нагріватися на «I/W» (1000 Вт). 

• Коли температура повітря падає на 4 градуси нижче заданої температури, обігрівач 

починає нагріватися на «II/H» (2000 Вт). 

• Коли кімнатна температура буде на 1 градус вище або дорівнює встановленій 

температурі, обігрівач буде дути холодним повітрям. 

Тижневий розклад

• Увімкніть пристрій і виберіть потрібний режим роботи за допомогою пульта 

дистанційного керування, дотримуючись інструкцій вище. 

• P6 — режим, який визначає користувач. Щоб вибрати цей режим, використовуйте 

кнопки       та       на пульті дистанційного керування. 

Встановити час увімкнення: 

Примітка: Під час встановлення часу ввімкнення індикатор «Увімк.» буде світитися. 

Встановити час вимкнення: 

Примітка: Під час встановлення часу ввімкнення індикатор «Вимк.» буде світитися. 

• Година: натисніть кнопку        вчетверте, на світлодіодній панелі буде блимати «00». 

Потім за допомогою кнопок       і       встановіть потрібну годину від 01 (1 година) до 

00 (24 години). 

• Хвилина: натисніть кнопку       вп’яте, на світлодіодній панелі буде блимати «00». 

Потім за допомогою кнопок і встановіть потрібні хвилини від 01 (1 хв) до 59 (59 хв). 

Після цих дій обігрівач буде запланований на обраний день. Щоб продовжити 

планування на інші дні: 

• Натисніть кнопку        , щоб вибрати потрібний день, коли обігрівач має працювати: 

«Вт», «Ср»… 

• Повторіть кроки, описані для попередніх днів, щоб запланувати решту днів тижня. 

• Натисніть кнопку       на пульті дистанційного керування, коли ви закінчите 

встановлювати час увімкнення та вимкнення щотижня, і встановіть бажану 

температуру за допомогою кнопок       і       . Температуру можна встановити від 10 

ºC до 49 ºC. . 

Примітка: у режимі тижневого розкладу функція термостата буде активована 

автоматично. 

Функція відкритого вікна 

• День: натисніть кнопку        один раз, індикатор «Mo» засвітиться, вказуючи на 

понеділок. Потім за допомогою кнопок «-» і «+» встановіть потрібний день. 

• Година: натисніть кнопку       вдруге, на світлодіодній панелі буде блимати «00». 

Потім за допомогою кнопок       і        встановіть потрібну годину від 01 (1 година) до 

00 (24 години). 

• Хвилина: натисніть кнопку        втретє, на світлодіодній панелі буде блимати «00». 

Потім за допомогою кнопок       і       встановіть потрібні хвилини від 01 (1 хв) до 59 

(59 хв). . 

• Увімкніть пристрій і виберіть потрібний режим роботи за допомогою пульта 

дистанційного керування, дотримуючись інструкцій вище. 

• Натисніть кнопку «Авто», щоб активувати цю функцію. Засвітиться          значок. 

• У цьому режимі прилад працюватиме розумно, заощаджуючи енергію. Він 
автоматично вимкнеться, коли кімнатна температура знизиться на ≥3 ºC протягом 1 

хвилини. 

• Якщо це сталося, закрийте вікно або двері та перезапустіть обігрівач. 

• Натисніть кнопку «Авто», щоб вимкнути цю функцію. Значок         згасне. 

Примітка: Якщо після запуску пристрій не працює, він автоматично вимкнеться. 

6. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ
• Перед чищенням від'єднайте прилад від джерела живлення та дайте йому 

охолонути. 

• Для очищення поверхні виробу використовуйте м’яку вологу тканину. 

• Регулярно очищайте поверхню пристрою та вентиляційні отвори від пилу. 

• Очистіть і зберігайте пристрій у безпечному сухому місці, якщо він не 

використовуватиметься протягом тривалого часу. 

• Щоб відкрити фільтр на задній панелі для очищення, натисніть на верхню частину 

пластикової сітки ззаду. Очистіть пил або бруд і встановіть фільтр на місце. 

• Не мочіть пристрій і намагайтеся уникати контакту з водою чи іншими рідинами. 

• Уникайте використання абразивних засобів для чищення або мочалок, оскільки 

вони можуть пошкодити виріб. 
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7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер пристрою: 05364 

Пристрій: Ready Warm 5300 Power Box Ceramic

Живлення: 220-240 В 50/60 Гц 

200 Вт 

IP22

8. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ
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 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.

9. GARANTÍA Y SAT

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.

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.

1.956

1.100

0.0002

Вимоги до інформації для локальних електричних обігрівачів  

Код моделі: 05364 Ready Warm 5300 Power Box Ceramic

Позиція Символ Значення Одиниця Позиція Значення

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

Номінальна теплова
потужність  

Potencia 
calorífica 
nominal

2.0 kW Ручне управління обігрівом, з вбудованим
термостатом

Ні

Мінімальна 
теплова
потужність  

Potencia 
calorífica 
mínima 
(indicativa)

1,0 kW Ручне керування обігрівом з контролем 
температури всередині і\або зовні приміщення 

Ні

Номінальна 
тривала
теплова потужність

Potencia 
calorífica 
máxima 
continuada

2,0 kW
Електронний контроль обігріву з контролем
температури всередині і\або зовні приміщення Ні

Додаткове споживання електроенергії обігріву Теплова потужність з вентилятором Ні

На номінальної 
потужності elmax kW

Тип нагрівача/контролера кімнатної температури 
(виберіть один)

На мінімальній 
потужності обігріву  elmin kW

Нагрівач з одним рівнем нагріву і без контролю
кімнатної температури Ні

В режимі очікування elSB kW
Нагрівач з двома і більше рівнями нагріву і без 
контролю кімнатної температури Ні

З механічним термостатом контролю 
кімнатної температури Ні

З електронним контролем кімнатної температури Ні

Електронний контроль нагріву температури
кімнати з таймером на день Ні

Електронний контроль нагріву температури 
кімнати з таймером на тиждень Ні

Інші типи контролю ( можливо кілька)

Контроль температури і датчиком 
присутності людини 

Ні

Контроль температури і датчиком відкритих 
вікон Так

Наявність датчика дистанції Ні

Наявність адаптивного контролю старту Ні

З наявністю обмежувача часу Ні

З наявністю сенсора чорної лампи Ні

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

Внимательно прочтите эти инструкции перед 
использованием прибора. Сохраните данное руководство 
по эксплуатации для дальнейшего использования или для 
новых пользователей. 
1. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует

напряжению, указанному на паспортной табличке
прибора, и что розетка заземлена.

2. Этот прибор предназначен только для домашнего
использования. Не используйте в промышленных или
коммерческих целях.

3. Регулярно проверяйте шнур питания на наличие
видимых повреждений. Если шнур поврежден, он
должен быть заменен официальной службой
технической поддержки Cecotec во избежание любой
опасности.

4. Всегда используйте его ребрами в горизонтальном
положении.

5. Не размещайте прибор рядом с источниками тепла,
легковоспламеняющимися веществами, влажными
поверхностями, где он может упасть или столкнуться с
водой, или допустить, чтобы он соприкасался с водой
или другими жидкостями.

6. Не устанавливайте прибор непосредственно под
сетевой розеткой.

7. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не
используется.

8. Чтобы отключить устройство, сначала выключите все, 
затем выньте вилку из розетки. Тяните за вилку, а не за 
шнур. 

9. Убедитесь, что стены, на которых будет установлено
устройство, не повреждены и находятся в хорошем и
безопасном состоянии.

10. Не перемещайте прибор во время его работы во
избежание повреждения и риска возгорания.

11. Не оставляйте устройство включенным и без присмотра
на длительное время. В этом случае убедитесь, что оно
выключено и отсоединено от источника питания.

12. Во время использования устройство сильно
нагревается. Не прикасайтесь к его поверхности
во время работы и сразу после нее.

13. Не накрывайте устройство во избежание перегрева.
14. Держите прибор в чистоте. Не допускайте попадания

предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия.
15. Не открывайте и не закрывайте двери и окна в

помещении, где установлено устройство, чтобы
обеспечить оптимальную работу изделия.

16. Не беритесь за элемент голыми или мокрыми руками.
Если к нему случайно прикоснулись, удалите следы от
пальцев мягкой тканью, смоченной денатуратом или
спиртом, иначе следы прижгутся к элементу, что
приведет к преждевременному выходу обогревателя из
строя.

17. Это устройство предназначено для настенной
установки. Соблюдайте безопасное расстояние 2 м от
земли и избегайте контакта с мебелью, подушками,
постельным бельем, бумагой, одеждой, занавесками и
т. д.

РУССКИЙ РУССКИЙ
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18. Не используйте устройство, если оно упало на пол или 

каким-либо образом повреждено. Обратитесь в 

официальную службу технической поддержки Cecotec 

для ремонта. 

19. Храните упаковочные материалы в недоступном для 

детей месте, это может быть опасно. 

20. Прибор не предназначен для использования детьми 

младше 8 лет. Его могут использовать дети старше 8 лет, 

если они находятся под постоянным присмотром. 

21. Данным устройством могут пользоваться дети от 8 лет и 

старше, а также люди с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными способностями, или 

недостатком опыта и знаний, если за ними есть 

постоянное наблюдение или предоставлена инструкция

относительно безопасного использования устройства, и 

пользователь понимает все риски использования. Дети 

не должны играть с прибором. 

22. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с 

прибором. Необходим тщательный надзор, когда прибор 

используется детьми или рядом с ними.

РУССКИЙ РУССКИЙ
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3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Достаньте изделие из коробки.

• Удалите все упаковочные материалы. Сохраните оригинальную коробку.

• Убедитесь, что все компоненты включены и находятся в хорошем состоянии,
в противном случае немедленно обратитесь в официальную службу
технической поддержки Cecotec.

• Убедитесь, что рядом с просверленными отверстиями нет электрических
кабелей или других объектов (например, водопроводных труб).

• Убедитесь, что прибор надежно и горизонтально прикреплен к стене.

4. СБОРКА УСТРОЙСТВА

• Просверлите 2 отверстия в стене на высоте 2 м от земли и в 25 см от ближайшего угла. 
• Убедитесь, что просверленные отверстия соответствуют диаметру расширительных 

труб. 
• Вставьте расширительные трубы в просверленные отверстия. 
• Закрепите 2 винта на расширительных трубках так, чтобы они выступали на 10 мм. 
• Подвесьте обогреватель на винты.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка времени
• Включите устройство и нажмите кнопку      на пульте дистанционного управления. 

На панели управления загорится индикатор, на дисплее отобразится «00:00» и 
загорится световой индикатор «Mo». Затем с помощью кнопок       и       установите 
нужный день.

• Час: Нажмите кнопку      один раз, на светодиодном дисплее будет мигать «00». 
Затем с помощью кнопок       и        установите нужный час от 01 (1 час) до 00 (24 
часа). 

• Минуты: нажмите кнопку        еще раз, на светодиодном дисплее будет мигать «00». 
Затем с помощью кнопок       и        установите нужные минуты от 01 (1 мин) до 59 (59 
мин). 

• Неделя: Нажмите кнопку , индикатор «Mo» начнет мигать. Затем с помощью кнопок       
и       установите желаемую неделю с понедельника (Пн) по Воскресенье (Вс). 

Примечание: При нажатии кнопки  цифры на дисплее будут мигать в течение 5 секунд. 

Если в течение 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка, устройство перейдет в режим 

ожидания. 

Общие операции:
• Включите устройство, нажав кнопку  на пульте дистанционного управления. 

Устройство начнет дуть холодным воздухом. 

• Нажмите кнопку         на пульте дистанционного управления, чтобы устройство 

начало дуть теплым воздухом. Значок          загорится. 

• Нажмите кнопку         еще раз на пульте дистанционного управления, чтобы 

устройство начало дуть горячим воздухом. Значок           загорится. 

• Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления в третий раз, чтобы 

устройство поддерживало комнатную температуру. 

24-часовая функция таймера 

• Включите устройство и выберите желаемый режим работы с помощью пульта 

дистанционного управления, следуя приведенным выше инструкциям. 

• Нажмите кнопку «24H» и установите таймер на 24 часа. Для этого удерживайте 

нажатой кнопку «24H», пока на дисплее не отобразится нужное время 00-24 

(00=выкл., 01=1 час, 02=2 часа... 24=24 часа и т. д.). Значок          загорится. 

Примечание: Если установлено значение 00, функция таймера будет отключена, и значок
не загорится. 

19 20



РУССКИЙ РУССКИЙ

READY WARM 5300 POWER BOX CERAMIC READY WARM 5300 POWER BOX CERAMIC

Термостат 
• Включите устройство и выберите желаемый режим работы с помощью пульта 

дистанционного управления, следуя приведенным выше инструкциям.
• Используйте кнопки        и       на пульте дистанционного управления, чтобы установить 

желаемую температуру от 10 ºC до 49 ºC. 
• Когда комнатная температура падает на 2 градуса ниже установленной температуры, 

обогреватель начинает нагреваться на «I/W» (1000 Вт). 
• Когда температура воздуха упадет на 4 градуса ниже установленной температуры, 

обогреватель начнет обогрев на «II/H» (2000 Вт). 
• Когда температура в помещении на 1 градус выше или равна установленной температуре, 

обогреватель будет дуть холодным воздухом. 
• Недельное расписание 
• Включите устройство и выберите нужный режим работы с помощью пульта 

дистанционного управления, следуя инструкции выше. 
• P6 — это определяемый пользователем режим. Используйте кнопки       и       на пульте 

дистанционного управления, чтобы выбрать этот режим. 

Установка времени включения: 

• Примечание. При установке времени включения индикатор «Вкл.» остается включенным. 

• День: Нажмите кнопку        один раз, загорится индикатор «Пн», указывающий на 

понедельник. Затем с помощью кнопок «-» и «+» установите нужный день. 

• Час: Нажмите кнопку        второй раз, на светодиодной панели будет мигать «00». Затем с 

помощью кнопок       и         установите нужный час от 01 (1 час) до 00 (24 часа). 

• • Минута: Нажмите         кнопку в третий раз, на светодиодной панели будет мигать «00». 

Затем с помощью кнопок       и        установите нужные минуты от 01 (1 мин) до 59 (59 мин). 

•

Установка времени выключения: 

Примечание : При установке времени включения индикатор «Выкл.» остается включенным. 

• Час: Нажмите кнопку       в четвертый раз, на светодиодной панели будет мигать 

«00». Затем с помощью кнопок       и       установите нужный час от 01 (1 час) до 00 (24 

часа). 

• Минута: Нажмите кнопку        пятый раз, на светодиодной панели будет мигать «00». 

Затем с помощью кнопок       и        установите нужные минуты от 01 (1 мин) до 59 (59 

мин). 

• После этих действий отопитель будет назначен на выбранный день. Чтобы 

продолжить планирование других дней: 

• Нажмите кнопку, чтобы выбрать желаемый день, когда обогреватель должен 
работать: «Вт», «Ср»…

• Повторите шаги, описанные для предыдущих дней, чтобы запланировать 

остальные дни недели. 

• Нажмите кнопку       на пульте дистанционного управления, когда вы закончите 

установку времени включения и выключения для каждого дня недели, и 

установите желаемую температуру с помощью кнопок       и

•  Температуру можно установить от 10 ºC до 49 ºC. 

Примечание. :   В режиме недельного расписания функция термостата активируется 

автоматически. 

Функция открытого окна 

• Включите устройство и выберите желаемый режим работы с помощью пульта 

дистанционного управления, следуя приведенным выше инструкциям. 

• Нажмите кнопку «Авто», чтобы активировать эту функцию. Значок

         загорится. 

• В этом режиме прибор будет работать разумно, экономя энергию. Он 
автоматически выключится, если температура в помещении упадет на ≥3 ºC в 

течение 1 минуты. 

• В этом случае закройте окно или дверь и перезапустите обогреватель. 

• Нажмите кнопку «Авто», чтобы отключить эту функцию. Значок

         погаснет. 

Примечание : Если устройство не используется после запуска, оно автоматически 
выключится. 

6. ЧИСТКА И УХОД
• Перед очисткой отключите прибор от источника питания и дайте ему остыть. 

• Используйте мягкую влажную ткань для очистки поверхности устройства. 

• Регулярно очищайте от пыли поверхность устройства и вентиляционные отверстия. 

• Очистите и храните устройство в безопасном сухом месте, если оно не будет 
использоваться в течение длительного периода времени. 

• Чтобы открыть задний фильтр для очистки, нажмите на верхнюю часть 
пластиковой сетки сзади. Удалите пыль или грязь и установите фильтр на место. 

• Не мочите устройство и старайтесь избегать контакта с водой или другими 
жидкостями. 

• Избегайте использования абразивных чистящих средств или губок для мытья 
посуды, так как они могут повредить изделие.
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул устройства: 05364 
Устройство: Ready Warm 5300 Power Box Ceramic 
Питание: 220-240 В 50/60 Гц 
200 Вт 
IP22

8. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
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 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.

9. СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ГАРАНТИЯ

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. 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

1.956

1.100

0.0002

Требования к информации для локальных электрических обогревателей

Идентификатор модели: 05364 Ready Warm 5300 Power Box Ceramic

Позиция   Символ Значение Единица Позиция Значение

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

Номинальная 
тепловая мощность   

Pnom 2.0 kW
Ручное управление обогревом, со
встроенным термостатом Нет

Минимальная тепловая 
мощность (ориентирово-
чно)  

Pmin 1,0 kW
Ручное управление обогревом с контролем 
температуры внутри и\или снаружи 
помещения

Нет

Максимальная 
непрерывная тепловая 
мощность 

Pmax,c 2,0 kW
Электронный контроль обогрева с контролем 
температуры внутри и\или снаружи 
помещения.

Нет

Дополнительное потребление электроэнергии Тепловая мощность с вентилятором Нет

На номинальной
мощности обогрева elmax kW

Тип нагревателя/контроллера комнатной
температуры (выбери оди)

На минимальной
мощности обогрева elmin kW Нагреватель с одним уровнем нагрева и без 

контроля комнатной температуры
Нет

В режиме ожидания elSB kW
Нагреватель с двумя и больше уровнями нагрева и без 
контроля комнатной температуры Нет

С механическим термостатом контроля
комнатной температуры Нет

С электронным контролем комнатной температуры
Нет

Электронный контроль нагрева температуры 
комнаты с таймером на день Нет

Электронный контроль нагрева температуры 
комнаты с таймером на неделю Нет

Другие типы контроля (возможно 
несколько)
Контроль температуры и датчиком присутствия 
человека Нет

Контроль температуры и датчиком открытых 
окон Да

Наличие датчика дистанции Нет

Наличие адаптивного контроля старта Нет

С наличием ограничителя времени Нет

С наличием сенсора черной лампы Нет

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

Read these instructions thoroughly before using the appliance. 

Keep this instruction manual for future reference or new users.

1. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated

on the rating label of the appliance and that the wall outlet

is grounded.

2. This appliance is intended for household use only. Do not use

for industrial or commercial purposes.

3. Check the power cord regularly for visible damage. If the

cord is damaged, it must be replaced by the o���� Technical

Support Service of Cecotec in order to avoid any type of

danger.

4. Always use it with the �������ontal position.

5. Do not place the appliance close to heat sources, �����

substances, wet surfaces where it can fall or be pushed into

water or allow it to come into contact with water or other

liquids.

6. Do not place the appliance immediately below a power

socket.

7. Always unplug the device when not in use.

8. To disconnect the device, ���turn all controls o�, then

remove the plug from the power supply. Pull from the plug,

not the cord.

9. Ensure the walls where the device is going to be installed

present no damage and that they are in good and safe 

conditions.

10. Do not move the appliance while it Is operating to avoid

damage and risk of ��e.

11. Do not leave the device operating and unattended for long

periods of time. In that case, ensure it is turned o��and

disconnected from the power supply.

12. The device will reach high temperatures during

use. Avoid touching its surface while it is operating

and immediately after.

13. Do not cover the device in order to avoid

overheating.

14. Keep the appliance clean. Do not allow objects to enter any

ventilation or exhaust opening.

15. Avoid opening and closing the doors and windows in the

room where the device is installed to ensure optimum

product operation.

16. Do not handle the element with bare or wet hands. If it is

inadvertently touched, remove ��er marks with a soft cloth

and methylated spirits or alcohol, otherwise the marks will

burn into the element causing premature heater failure.

17. This device is designed for wall installation. Allow a safety

distance of 2 m from the ground and avoid contact with

furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc.

18. Do not operate the device if it has fallen on the ��� or is
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damaged in any way. Contact the o���� Technical Support 

Service of Cecotec for reparation.

19. Keep the packaging materials out of the reach of children,

the could be dangerous.

20. The appliance is not intended to be used by children under

the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as

long as they are given continuous supervision.

21. This appliance can be used by children aged 8 and above,

and persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge, as long as

they have been given supervision or instruction concerning

the use of the appliance in a safe way and understand the

hazards involved. Children shall not play with the appliance.

22. Supervise young children to make sure that they do not play

with the appliance. Close supervision is necessary when the

appliance is being used by or near children.
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3. BEFORE USE

• Take the product out of the box.

• Remove all packaging materials. Keep the original box.

• Make sure all the components are included and in good conditions, otherwise,

contact immediately the official Technical Support Service of Cecotec.

• Make sure that there are no electric cables or other installations (for example

water pipes) near the drill holes.

• Make sure that the appliance is securely and horizontally fitted to the wall.

4. PRODUCT ASSEMBLY

• Drill 2 holes on the wall, at 2 m above the ground and 25 cm from the nearest corner. 

• Make sure the drill holes match the expanding pipes’ diameter.

• Insert the expanding pipes in the drill holes.

• Fix 2 screws to the expanding pipes in such way that they protrude 10 mm.

• Hang the heater from the screws. 

5. OPERATION

Setting time
• Turn the device on and press the   button on the remote control. The indicator on the 

control panel will light on, the display will show “00:00” and the “Mo” light indicator will 

turn on. Then, use the   and   buttons to set the desired day.

• Hour: Press the  button once, the LED display will show “00” blinking. Then, use the 

and  buttons to set the desired hour, from 01 (1 h) to 00 (24 h).

• Minute: Press the  button once again, the LED display will show “00” blinking. Then, use 

the  and  buttons to set the desired minutes, from 01 (1 min) to 59 (59 min).

• Week: Press the  button, the “Mo” light will blink. Then, use the  and  buttons to 

set the desired week, from Monday (Mo) to Sunday (Su).

Note: When the  button is pressed, the digits on the display will blink for 5 seconds. 

If no buttons are pressed for 5 seconds, the device will switch to standby mode. 

General operation
• Turn the device on by pressing the  button on the remote control. The unit will start 

blowing cold air.

• Press the  button on the remote control for the unit to blow warm air. The   icon will 

light on.

• Press the  button again on the remote control for the unit to blow hot air. The   icon 

will light on.

• Press the  button on the remote control a third time for the unit to maintain room 

temperature.

24-hour timer function
• Turn the device on and select the desired operating mode through the remote

control following the instruction above.

• Press the “24H” button and set the timer up to 24 hours. To do so, hold down the

“24H” button until the desired time is displayed 00-24 (00=off, 01=1 hour, 02=2

hours... 24=24 hours etc.). The    icon will light on.

Note: If 00 is set, the timer function will be off and the    icon will not light on.

Thermostat
• Turn the device on and select the desired operating mode through the remote

control following the instruction above.
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• Use the  and  buttons on the remote control to set the desired temperature 

from 10 ºC to 49 ºC.

• When the room temperature drops 2 degree below the set temperature, the

heater will start heating at ”I/W” (1000 W).

• When the air temperature drops 4 degree below the set temperature, the heater

will start heating at ”II/H” (2000 W).

• When the room temperature is 1 degree higher or equal to the set temperature,

the heater will blow cold air.

Weekly schedule
Turn the device on and select the desired operating mode through the remote control 

following the instruction above.

P6 is the user-defined mode. Use the  and  buttons on the remote control to 

select this mode.

To set the turn-on time:
Note: When setting the turn-on time, the “On” indicator will remain on.

• Day: Press the   button once, the “Mo” indicator will light on, indicating Monday.  

Then, use the “-“ and “+” buttons to set the desired day. 

• Hour:  Press the   button a second time, the LED panel will display “00” blinking. 

Then, use the  and  buttons to set the desired hour, from 01 (1 h) to 00 (24 

h).

• Minute: Press the   button a third time, the LED panel will display “00” blinking. 

Then, use the  and  buttons to set the desired minutes, from 01 (1 min) to 

59 (59 min).

To set the turn-off time:
Note: When setting the turn-on time, the “Off” indicator will remain on.

• Hour:  Press the   button a fourth time, the LED panel will display “00” blinking. 

Then, use the  and  buttons to set the desired hour, from 01 (1 h) to 00 (24 

h).

• Minute: Press the   button a fifth time, the LED panel will display “00” blinking. 

Then, use the  and  buttons to set the desired minutes, from 01 (1 min) to 

59 (59 min).

After these steps, the heater will be scheduled for the selected day. To continue 

scheduling other days:

• Press the   button to select the desired day you want the heater to operate: 

“Tu”, “We”…
• Repeat the steps described for the previous days in order to schedule the rest of

the days of the week.

• Press the  button on the remote control when you have finished setting every 

week’s day turn-on and turn-off time, and set the desired temperature using the 

 and  buttons. Temperature can be set from 10 ºC to 49 ºC. 

Note: During the weekly schedule mode, the thermostat function will be activated 

automatically. 

Open window function
• Turn the device on and select the desired operating mode through the remote control 

following the instruction above.

• Press the “Auto” button to activate this function. The    icon will light on.

• During this mode, the appliance will operate smartly, saving energy. It will turn o� 

automatically when room temperature falls by ≥3 ºC within 1 minute. 

• If this happens, close the window or door and restart the heater.

• Press the “Auto” button to deactivate this function. The    icon will turn o�.

Note: If the device is not operated after being started up, it will shut down 

automatically.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

• Disconnect the appliance from the power supply and allow it to cool down before cleaning.

• Use a soft, damp cloth to clean the product’s surface.

• Clean dust from the device’s surface and vents regularly. 

• Clean and store the device in a safe, dry place if it is not going to be used for a long period 

of time.

• To open the ��ter on the back for cleaning, press the top of plastic net at back. Clean any 

dust or dirt and install the ��ter back in its position.

• Do not wet the device and try to avoid contact with water or any other liquids.

• Avoid the use of abrasive cleaning agents or scouring pads as these could damage the 

product. 
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7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 05364

Product: Ready Warm 5300 Power Box Ceramic

Power: 220-240 V 50/60 Hz

200 W

IP22

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE), �����that old household electrical appliances must not be disposed of 

with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected 

separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they 

contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation to dispose 

of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be 

removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the 

correct disposal of old appliances and/or their batteries.

9. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof 

of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given 

proper use, as explained in this instruction manual. 

The warranty will not cover the following situations:

• The product has been used for purposes other than those intended for it, misused,

beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any 

other fault attributable to the customer.

• The product has been disassembled, �����or repaired by persons, not authorised by 

the o���� Technical Support Service of Cecotec.

• Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based 

on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not

apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate 

to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

Information requirements for electric local space heaters

Model: 05364 Ready Warm 5300 Power Box Ceramic

Item Symbol Value Unit Item Unit

Heat output 
Type of heat input, for electric storage local space heaters 
only (single select)

Nominal heat output Pnom 2.0 kW
Manual heat charge control with integrated 
thermostat

No

Minimum heat output 
(indicative)

Pmin 1,0 kW
Manual heat charge control with room and/or 
outdoor temperature feedback

No

Maximum continuous heat 
output

Pmax 2,0 kW
Electronic heat charge control with room and/or 
outdoor temperature feedback

No

Auxiliary electricity consumption Fan assisted heat output No

At nominal heat output elmax 1.956 kW Type of heat output/room temperature control (single 
select) 

At minimum heat output elmin 1.100 kW
Single stage heat output and no room temperature 
control

No

In standby mode elSB 0.0002 kW
Two or more manual stages, no room temperature 
control

No

With mechanic thermostat room temperature 
control

No

With electronic room temperature control No

Electronic room temperature control plus day timer No

Electronic room temperature control plus week 
timer

No

Other control options (multiple selections possible)

Room temperature control, with presence detection No

Room temperature control, with open window 
detection

Yes

With distance control option No

With adaptive start control No

With working time limitation No

With black bulb sensor No

Contact details: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)
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