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EN 
GENERAL INFO 
Model JPSH01 (white), JPSH02 (black), JPSH03 (silver), JPSH04 (gold), JPSH05 (green) 
Specification1 Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz), 18.2 dBm max (~66 mW), supply voltage: 220-230 VAC, 50 Hz, 

input current: 3.0 A, nominal power: 600.0 W to 700.0 W (≤1 W in standby mode), heating area of 
up to 24 m2 (depends on the room insulation), temperature sensor, tilt sensor 

Casing IP44 Protection Class, heat-emitting panel (tempered glass), control unit (PC plastic). Dimensions: 
1000×165×412 mm (floor installation), or 1000×34×356 mm (wall mounting) 

Functions2 Climate control, panel temperature control (up to 120 °С), manual and remote control, current 
protection, voltage protection and overheating protection, voice assistants, LED indication of 
statuses 

Scope of 
supply 

Joule Eco Smart Heater, legs (2 pcs.), mounting brackets (2 pcs.), wrench (1 pc.), dowels (4 pcs.), 
screws (4 pcs.), nuts (4 pcs.), washers (4 pcs.), Quick Start Guide, Warranty Card 

Warranty 1 year (Service life: 2 years) 

LED INDICATOR STATUSES 
Blue 

 
 Blue 

 

  Reset to factory settings  The heating mode is on 

 Indicator is on  The heating mode is off 

Green 
 

 Green 

 

  Indicator is blinking  The device is overheated 

 Indicator is blinking 3 times  
Red 

 

 Red 

 

  The device is connected to the power source 

 The device is activated in the mobile app 

Purple 

 

 Yellow 

 

  The device is in the Wi-Fi pairing mode 

 The maintained room temperature mode is on 

POWER BUTTON FUNCTIONS 
Press and hold the power button: 
 For less than 3 seconds to turn the heater on or off; 
 For 4 to 9 seconds to switch the heater to the Wi-Fi pairing mode; 
 For more than 10 seconds to reset the heater to the factory settings. 

COMPONENTS AND ACCESSORIES (See Figure A) 
Power button ❶, control unit ❷, heat-emitting panel ❸, mounting brackets ❹, power cord ❺, legs (for floor 
installation) ❻, nuts and washers ❼, temperature sensor ❽, screws with dowels (for wall mounting) ❾, wrench ❿. 

INSTALLATION AND CONFIGURATION3 
1. Unpack the heater and place it on a clean, horizontal surface with its heat-emitting panel facing down. 
2. Install the heater as follows: 

a. Floor installation (See Figure B): 
NOTE. Only horizontal installation is possible. 

 Screw legs ❻ to the back of the heat-emitting panel using nuts and washers ❼; 
 Make sure that nuts are securely tightened and that legs are correctly oriented relative to the device body. 

b. Wall mounting (See Figure C): 
NOTE. Horizontal or vertical wall mounting is possible. 

 Screw mounting brackets ❹ to the rear surface of the heat-emitting panel using nuts and washers ❼; 
 Attach the hole drilling template (i.e. the carton insert that is available inside the packaging) to the wall; then 

drill holes, insert dowels and tighten screws; 
NOTE. Provided screws and dowels are suitable for reinforced concrete walls only.  
 Lean the heater carefully against the wall and hang it on 2 or 4 screws (See complete user manual3). 
 Make sure that the device is securely fixed, and that it is free from dust and dirt. Please adjust the screwing 

depth, if necessary. 
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3. Power on the heater, i.e. plug it into an mains socket with the power cord ❺. Please do not use an extension cord 
to plug it in! Press the power button ❶. It shall flash green. 

4. Activate the device in the mobile app as follows: 
a. Connect your smartphone to Wi-Fi (2.4 GHz) and log in to your Perenio Smart Home & Office app account (or 

download the mobile app from Google Play or App Store and register a new user account); 
b. Click on the “+” icon in the “Devices” tab and select the heater from the list; 
c. Allow all requested accesses to the app; 
d. Enter the Wi-Fi network password and tap “Connect”; 
e. Press and hold the power button of the device until it starts blinking purple; 
f. Tap “Start searching” button in the app; 
g. Wait till the connection process is completed, and tap “Done”. 

NOTE. If you failed to connect the device, please perform reset to factory settings and repeat the process.  
NOTE. You may also activate the device in Amazon Alexa4, if required. 
5. Set timers or operating scenarios in the mobile application, as may be required, or control the device manually 

(See complete user manual3). 
Child Lock Mode 
The Child Lock mode means locking the power button of the device via the mobile app. If this mode is activated, the 
heater will beep every time its power button is pressed. The button itself will be locked and inactive. 
There are two following ways to disable the Child Lock mode: 
1. Remotely via the Perenio Smart Home & Office app. 
2. Manually by pressing the power button 5 times for 4 seconds. 

SAFE OPERATION RULES 
ATTENTION! Hot surface! The risk of burns in the case of contact with heated surfaces! Do not touch the heating 
panel until completely cooled down!  
The power cable must never be in contact with the heat-emitting panel! 
The device is not designed for ceiling installation. 
Neither cover the heater nor dry things on it. Do not mount the device directly below/above the mains socket. Do not 
use the device, if its glass panels are damaged. Protect the device from water and mechanical damage. Do not install 
it in areas accessible to children and pets. Do not move or touch the device when it is on or hot.  
ATTENTION! It is also strongly recommended to place/mount the heater at a distance of at least 1 meter from any 
fabrics, furniture, decorations and any other flammable materials in order to prevent from the risk of combustion due 
to high flammability of such materials. Violating these recommendations is done on the risk of the user, and the 
manufacturer shall not be liable for any damages caused by such violation. 
ATTENTION! If the device is damaged due to tilting or falling, this will void the manufacturer’s warranty. 
TROUBLESHOOTING 
1. The heater does not heat up when turned on: The desired temperature was set incorrectly. Please set the desired 

temperature higher than the current one.  
2. The heater does not respond to commands from the mobile app: The network connection failure occurred. Please 

reconnect the device to the Wi-Fi network. 
3. During operation, the heater beeps, and the LED indicator is blinking red: The heater is tilted dangerously. Please 

return the heater to an upright position. 
 

These symbols indicate that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery 
and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic 
accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life. Do not 
dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted 
municipal waste, as this will harm the environment. To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or 
turned in to a local recycling facility. You should contact your local household waste disposal service for details. 

 
1 Some components, accessories, and/or functions may not be present in your heater configuration. See the box or product page at jouleeco.eu.  
2 The device is intended for indoor installation. Operating conditions: 0°C to +40°C, up to 85% RH (non-condensing). See date of 
manufacture on the package. 
3 All information contained herein is subject to amendments without prior notification of the User. For current information and details on 
the device description and specification, connection process, certificates, warranty and quality issues, as well as the Perenio Smart 
Home & Office app functionality, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at jouleeco.eu. 
Manufacturer: Joule Production SIA, Bauskas iela 58a-15, Riga, LV-1004, Latvia. Made in EU. All trademarks and names herein are 
the property of their respective owners.  
4 For some third-party applications, the device must be first activated in the Perenio app.
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KK 
ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 
Үлгі JPSH01 (ақ), JPSH02 (қара), JPSH03 (күміс), JPSH04 (алтын), JPSH05 (жасыл) 
Сипатта-
малары1 

Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц), 18,2 дБм (~66 мВт) артық емес, қорек кернеуі: 220–230 В, 50 Гц, 
ток кірісі: 3,0 А, номиналды қуаты: 600,0-700,0 Вт (≤1 Вт күту режиміндегі), алаңы жылыту 24 м2 
дейін (бөлменің жылу оқшаулау деңгейіне байланысты), температура датчигі, аударылу датчигі 

Корпус Қорғау дәрежесі IP44, жылыту панелі (шыңдалған шыныо), басқару блогы (PC-пластик). 
Өлшемдері: 1000×165×412 мм (еденге орнату) немесе 1000×34×356 мм (қабырғаға орнату) 

Функциялары2 Климаттық бақылау, панельдік температураны реттеу (120 °С дейін), қолмен және 
қашықтан басқару, тогын, кернеуін және панельдің температурасын қорғау, дауыстық 
көмекшілерге қосылу, жарық индикациясы жай-күйлер  

Жеткізілім Ақылды экожылытқыш Joule, аяқтар (2 дана), бекіту кронштейндері (2 дана), кілт (1 дана), 
дюбельдер (4 дана), бұрандалы шегелер (4 дана), сомындар (4 дана), тығырықтар (4 дана), 
пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы, кепілдік талоны 

Кепілдік 1 жыл (қызмет мерзімі: 2 жыл) 

ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ИНДИКАТОР КҮЙІ 
Көгілдір 

 

 Көгілдір 

 

  Параметрлерді қалпына келтіру  Жылыту қосулы 

 Құрылғының қызып кетуі  Жылыту өшірілді 

Жасыл 

 

 Жасыл 

 

  Индикатор жыпылықтайды  Индикатор қосулы 

 Индикатор 3 рет жыпылықтайды  

Қызыл 

 

 Қызыл 

 

  Құрылғы қуат көзіне қосылған 

 Құрылғы мобильді қосымшада белсендірілген 

Күлгін 

 

 Сары 

 

  Құрылғы Wi-Fi жұптау режимінде  

 Бөлмеде температурасын қолдау режимі қосулы 

ҚУАТ ТҮЙМЕСІ ФУНКЦИЯЛАРЫ 
Қуат түймесін келесідей басып тұрыңыз: 
 жылытқышты қосу немесе өшіру үшін 3 секундтан аз уақыт; 
 құрылғының Wi-Fi жұптау режиміне өтуі үшін 4–9 секунд; 
 зауыттық параметрлерді қалпына келтіру процесін бастау үшін 10 секундтан артық. 
КОМПОНЕНТТЕРІ МЕН ҚҰРАМДАС БӨЛШЕКТЕР (А-суретін қараңыз) 
Қуат түймесі ❶, басқару блогы ❷, жылыту панелі ❸, бекіту кронштейндері ❹, қуат сымы ❺, аяқтар (еденге 
орнатуға арналған) ❻, сомындар мен тығырықтар ❼, температура датчигі ❽, дюбельдері бар бұрандалы 
шегелер (қабырғаға орнату үшін) ❾, кілт ❿. 
ОРНАТУ ЖӘНЕ БАПТАУ3 
1. Жылытқышты орауыштан шығарып және оны таза көлденең бетіне қойыңыз, жылыту панелін төмен. 
2. Жылытқышты орнату: 

a. еденге (B-суретін қараңыз): 
ЕСКЕРТУ. Тек көлденең орнатуға болады. 

 тығырықтар мен сомындарды ❼ пайдаланып панельдің артқы бетіне аяқтарды ❻ бұраңыз; 
 сомындардың мықтап тартылғанына және аяқтардың құрылғы корпусына қатысты дұрыс 

бағытталғанына көз жеткізіңіз. 
b. қабырғаға (C суретін қараңыз): 
ЕСКЕРТУ. Қабырғаға көлденең немесе тік орнатуға болады. 

 тығырықтар мен сомындарды ❼ пайдаланып панельдің артқы бетіне монтаж кронштейндерін ❹ бұраңыз; 
 қабырғаға тесіктерді бұрғылауға арналған үлгіні бекітіңіз (яғни қораптың ішіндегі картон кірістіру), 

тесіктерді бұрғылаңыз, дюбельдерді енгізіңіз және оларға бұрандалы шегелерді бұраңыз; 
ЕСКЕРТУ. Жеткізілім жиынтығына кіретін дюбельдері бар бұрандалы шегелері тек темірбетон 
қабырғаларына жарамды. 
 жылытқышты қабырғаға ақырын сүйеп, оны бір уақытта 2 немесе 4 ілгекке іліп қойыңыз (толық 

пайдаланушы нұсқаулығын3 қараңыз); 
 құрылғының мықтап бекітілгеніне және оның шаң мен кірден таза екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, 

ілмектердің бұралу тереңдігін реттеңіз. 
3. Жылытқышты қосыңыз, ол үшін оны қуат сымымен электр розеткасына қосыңыз ❺. Емес пайдалануға ұзартқыш 

үшін қосу! Қуат түймесін ❶ басыңыз. Ол жасыл түспен жануы керек. 
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4. Мобильді қосымшада құрылғыны іске қосыңыз: 
a. смартфонды Wi-Fi (2,4 ГГц) желісіне қосып және Perenio Smart Home & Office мобильді қосымшасының 

тіркелгісіне кіріңіз (немесе қосымшаны Google Play немесе App Store жүктеп алып, жаңа есептік жазба жасаңыз); 
b. «Құрылғылар» қойындысындағы «+» белгішесін басып, тізімнен жылытқышты таңдаңыз; 
c. қосымшаға барлық сұралған рұқсатты беріңіз; 
d. Wi-Fi желісінің құпия сөзін енгізіп, «Қосылу» түймесін басыңыз; 
e. қуат түймесін күлгін жыпылықтағанша басып тұрыңыз; 
f. қосымшадағы «Іздеуді бастау» түймесін басыңыз;  
g. қосылу процесінің аяқталуын күтіп, «Аяқтау» түймесін басыңыз. 

ЕСКЕРТУ. Құрылғыны қолданбаға қоса алмасаңыз, зауыттық параметрлерді қалпына келтіріп, процесті 
қайталаңыз. 
ЕСКЕРТУ. Қажет болған жағдайда, сондай-ақ, құрылғыны Amazon Alexa-да қосуға болады4. 
5. Қолданба арқылы таймерлерді орнатыңыз немесе жұмыс сценарийлерін орнатыңыз немесе құрылғыны 

қолмен басқарыңыз (толық басшылығы3 қараңыз). 
Балалардан қорғау режимі 
Балаларды қорғау режимі мобильді қосымша арқылы жылытқыштың қуат түймесін блоктау болып табылады. Бұл 
режимді қоссаңыз, түймені басқан сайын жылытқыш дыбыс сигналдарын шығарады. Түйменің өзі блокталады. 
Балалардан қорғау режимін өшірудің екі жолы бар: 
1. Perenio Smart Home & Office қолданбасы арқылы қашықтан. 
2. Қуат түймесін 4 секунд ішінде 5 рет басу арқылы қолмен. 
ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ыстық беті! Ыстық бетімен жанасқанда күйіп қалу қаупі бар! Жылыту панельдері 
толығымен суығанша оларға қол тигізуге тыйым салынады! 
Қуат сымының жылыту панеліне тиюіне жол бермеңіз! 
Құрылғы төбені орнатуға арналмаған. Жылытқышты жаппаңыз және оған заттарды құрғатпаңыз. Құрылғыны 
тікелей розетканың астына немесе үстіне орнатпаңыз. Пайдалануға болмайды, егер шыны панельдер бүлінген. 
Судан және механикалық зақымданудан аулақ ұстаңыз. Балалар мен үй жануарлары үшін қолжетімді орындарға 
орнатпаңыз. Құрылғы қосулы немесе ыстық кезде оны жылжытпаңыз немесе ұстамаңыз. 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны кез келген матадан, жұмсақ жиһаздан, сәндік бұйымдардан және басқа да жанғыш 
материалдардан 1 метрден аз қашықтықта орнатпау қатаң ұсынылады. Бұл ұсынымдарды бұзу пайдаланушының 
тәуекелі үшін жасалады және өндіруші мұндай бұзушылықтан келтірілген залал үшін жауап бермейді. 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зақымдануы салдарынан қондырғының аударылуы немесе құлау жүргізеді жоюға 
кепілдік міндеттемелер өндіруші. 
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ 
1. Жылытқыш қосулы кезде қызбайды – қажетті температура дұрыс орнатылмаған. Қажетті температураны 

ағымдағыдан жоғарырақ орнатыңыз.  
2. Жылытқыш қосымшадан келген пәрмендерге жауап бермейді – желі қосылымы жоғалды. Құрылғыны Wi-Fi 

желісіне қосуды қалпына келтіру керек. 
3. Жұмыс кезінде жылытқыш шығарады дыбыстық сигналдар, индикатор жыпылықтайды қызыл – жылытқыш 

қауіпті еңкейіп кетті. Оның орнын өзгерту қаже. 
 

Бұл белгілер құрылғыны, оның аккумуляторлары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек 
-жарақтарын қоқысқа тастау кезінде электрлік және электронды қондырғылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен 
аккумулятор қалдықтарының ережелерін сақтауды білдіреді. Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі 
аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді. Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның 
электрлік және электронды керек -жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бұл қоршаған 
ортаға зиян тигізеді. Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өңдеу орталығына қайтару қажет. 
 

 
 

1 Кейбір компоненттері, жиынтықтаушы және/немесе функциялары жылытқыш конфигурациясында болмауы мүмкін. Қараңыз 
қорапты немесе веб-сайттың joule.kz өнім бетін. 
2 Құрылғы үй ішінде орнатуға арналған. Пайдалану шарттары: 0 °C-ден +40 °C, салыстырмалы ылғалдылық 85 % дейін 
(конденсация жоқ). Өндірілген күні қаптамада көрсетілген. 
3 Қамтылған барлық ақпарат осы құжатта өзгертілуі мүмкін қолданушыларға алдын ала ескертпестен. Өзекті мәліметтер мен 
толық сипаттамасы, құрылғылар, сондай-ақ қосу процесі, сертификаттары туралы мәліметтер, компаниялар, қабылдаушы 
сапасы бойынша шағымдар мен кепілдіктер, сондай-ақ функциялары қосымшаның Perenio Smart Home & Office ұсталады 
нұсқаулықтарда қол жетімді жүктеу үшін сілтеме бойынша joule.kz. Өндіруші аты Joule Production SIA, Bauskas iela 58a-15, 
Riga, LV-1004, Latvia (Латвия). ЕО-да жасалған. Көрсетілген барлық сауда маркалары және олардың атаулары меншігі болып 
табылады олардың тиісті иелерінің. 
4 Жағдайда пайдалану кейбір шеттегі қосымшалардың құрылғы тиіс алдын-ала белсендірілді қосымшада Perenio.
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RU 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Артикул  JPSH01 (белый цвет), JPSH02 (черный цвет), JPSH03 (серебристый цвет), JPSH04 (золотой 

цвет), JPSH05 (зеленый цвет) 
Характе-
ристики1 

Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц), не более 18,2 дБм (~66 мВт), напряжение питания: 220-230 В 
(переменный ток), 50 Гц, ток на входе: 3,0 А, номинальная мощность: 600,0-700,0 Вт (≤1 Вт в 
режиме ожидания), площадь обогрева до 24 м2 (зависит от уровня теплоизоляции помещения), 
датчик температуры, датчик опрокидывания 

Корпус Степень защиты IP44, нагревательная панель (закаленное стекло), блок управления (PC-пластик). 
Размеры: 1000×165×412 мм (напольная установка) или 1000×34×356 мм (монтаж на стену) 

Функции2 Климат-контроль, управление температурой панели (до 120 °С), ручное и удаленное управление, 
защита по току, напряжению и температуре панели, интеграция с голосовыми помощниками, 
световая индикация состояний  

Комплект 
поставки 

Умный эко-обогреватель Joule, ножки (2 шт.), монтажные кронштейны (2 шт.), ключ (1 шт.), дюбели (4 
шт.), шурупы (4 шт.), гайки (4 шт.), шайбы (4 шт.), краткое руководство пользователя, гарантийный талон 

Гарантия 1 год (срок службы: 2 года) 

СОСТОЯНИЯ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА 
Голубой 

 

 Голубой 

 

  Сброс настроек  Включен обогрев 

 Индикатор светится  Выключен обогрев 

Зеленый 

 

 Зеленый 

 

  Индикатор мигает  Перегрев устройства 

 Индикатор мигает 3 раза  

Красный 

 

 Красный 

 

  Устройство подключено к источнику питания 

 Устройство активировано в мобильном приложении 

Фиолетовый 

 

 Желтый 

 

  Устройство находится в режиме сопряжения по Wi-Fi  

 Включен режим поддержания температуры в помещении 

ФУНКЦИИ КНОПКИ ПИТАНИЯ 
Нажать и удерживать кнопку питания следующим образом: 
 менее 3 секунд для включения или выключения обогревателя; 
 от 4 до 9 секунд для перехода устройства в режим сопряжения по Wi-Fi; 
 более 10 секунд для запуска процесса сброса настроек на заводские. 
КОМПОНЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ (см. рисунок A) 
Кнопка питания ❶, блок управления ❷, нагревательная панель ❸, монтажные кронштейны ❹, шнур 
питания ❺, ножки (для установки на пол) ❻, гайки и шайбы ❼, датчик температуры ❽, шурупы с дюбелями 
(для монтажа на стену) ❾, ключ ❿. 
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА3 
1. Распаковать устройство и разместить его на чистой горизонтальной поверхности нагревательной панелью вниз. 
2. Смонтировать обогреватель: 

a. на пол (см. рисунок B): 
ПРИМЕЧАНИЕ. Возможна только горизонтальная установка. 

 с помощью шайб и гаек ❼ прикрутить к задней поверхности панели ножки ❻; 
 убедиться, что гайки надежно затянуты, а ножки правильно ориентированы относительно корпуса устройства. 

b. на стену (см. рисунок C): 
ПРИМЕЧАНИЕ. Возможен горизонтальный или вертикальный монтаж на стену. 

 с помощью шайб и гаек ❼ прикрутить к задней поверхности панели монтажные кронштейны ❹; 
 прикрепить шаблон для сверления отверстий (т.е. картонную вставку, имеющуюся внутри коробки) к стене, 

просверлить отверстия, вставить дюбели и вкрутить в них шурупы; 
ПРИМЕЧАНИЕ. Поставленные с устройством шурупы с дюбелями пригодны только для железобетонных стен. 
 аккуратно прислонить обогреватель к стене и навесить его одновременно на 2 или 4 крюка (см. полное 

руководство пользователя3); 
 убедиться, что устройство надежно зафиксировано, и на нем нет следов пыли и грязи. При 

необходимости отрегулировать глубину закручивания шурупов. 
3. Включить обогреватель, для чего подсоединить его к электророзетке с помощью шнура питания ❺. Не 

использовать удлинитель для подключения! Нажать на кнопку питания ❶. Она засветится зеленым цветом. 
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4. Активировать устройство в мобильном приложении следующим образом: 
a. подключить смартфон к сети Wi-Fi (2,4 ГГц) и войти в учетную запись мобильного приложения Perenio 

Smart Home & Office (либо скачать приложение в Google Play или App Store и создать новый аккаунт); 
b. нажать на иконку «+» во вкладке «Устройства» и выбрать обогреватель в списке; 
c. предоставить приложению все запрашиваемые доступы; 
d. ввести пароль к сети Wi-Fi и нажать «Подключить»; 
e. нажать и удерживать кнопку питания до тех пор, пока она не замигает фиолетовым; 
f. нажать на кнопку «Начать поиск» в приложении; 
g. дождаться завершения процесса подключения и нажать «Готово». 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если подключение не удалось, следует сбросить настройки устройства на заводские и 
повторить процесс активации.  
ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости можно также активировать устройство в приложении Amazon Alexa4. 
5. Настроить таймеры или задать сценарии работы через приложение либо управлять устройством вручную 

(см. полное руководство пользователя3). 
Режим защиты от детей 
Режим защиты от детей – это блокировка кнопки питания обогревателя через мобильное приложение. Если 
включить данный режим, обогреватель будет издавать звуковые сигналы каждый раз при нажатии на кнопку. 
Сама кнопка будет заблокирована. 
Существует два способа отключения режима защиты от детей: 

1. Удаленно через приложение Perenio Smart Home & Office. 
2. Вручную, нажав на кнопку питания 5 раз за 4 секунды. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВНИМАНИЕ! Горячая поверхность! Существует риск получения ожогов при контакте с нагретой 
поверхностью! Запрещено трогать нагревательную панель до полного остывания! 
Не допускать соприкосновения шнура питания с нагревательной панелью! 
Устройство не предназначаено для монтажа на потолке. 
Не накрывать обогреватель и не сушить на нем вещи. Запрещается монтировать устройство 
непосредственно под штепсельной розеткой или поверх нее. Не использовать, если стеклянные панели 
повреждены. Беречь от воды и механических повреждений. Не устанавливать в местах, доступных для детей 
и домашних животных. Не перемещать и не трогать включенное или горячее устройство.  
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется не устанавливать устройство на расстоянии менее 1 метра от 
любых видов ткани, мягкой мебели, предметов декора и прочих легковоспламеняющихся материалов. 
Нарушение этих рекомендаций осуществляется на риск пользователя, и производитель не несет 
ответственности за любые убытки, вызванные данным нарушением. 
ВНИМАНИЕ! Повреждение устройства вследствие опрокидывания или падения ведет к аннулированию 
гарантийных обязательств производителя. 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
1. Обогреватель не греет во включенном состоянии – желаемая температура задана не верно. Следует 

повысить желаемую температуру.  
2. Обогреватель не реагирует на команды из приложения – прервалось сетевое подключение. Следует 

восстановить подключение устройства к сети Wi-Fi. 
3. Во время работы обогреватель издает звуковые сигналы, индикатор мигает красным – обогреватель 

опасно наклонился. Следует изменить его положение. 
 

Эти символы означают, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и 
электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического 
и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно 
правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит раздельной утилизации. Не допускается 
утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары 
вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для 
утилизации данного оборудования, его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт 

переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов. 
 
 

1 Некоторые компоненты, комплектующие и/или функции могут отсутствовать в вашей конфигурации обогревателя. См. 
коробку или продуктовую страницу веб-сайта joule.by. 
2 Устройство предназначено для установки в помещении. Условия эксплуатации: от 0 °C до +40 °C, до 85% относительной 
влажности (без образования конденсата). Дата производства указана на упаковке. 
3 Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления 
пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также процесс подключения, сертификаты, сведения 
о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, а также функции приложения Perenio Smart Home & Office 
содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке joule.by. Производитель: Joule Production SIA, Bauskas iela 58a-
15, Riga, LV-1004, Latvia (Латвия). Сделано в ЕС. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их 
соответствующих владельцев. 
4 В случае использования некоторых из сторонних приложений устройство должно быть предварительно активировано в 
приложении Perenio Smart Home & Office. 



   

 

  



   

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 


