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Series:
WiFi Convection
heater

NL
Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde 
ruimtes of incidenteel gebruik.

FR Ce produit est seulement approprié aux espaces bien 
isolés ou à l'utilisation occasionnelle

DE
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder 
gelegentlichen Gebrauch geeignet.

HR Ovaj proizvod je namijenjen za prostorije sa dobrom 
izolacijom ili za povremenu upotrebu.

EE See toode sobib kasutamiseks ainult hästi soojustatud 
ruumides või lühiajaliseks kütmiseks.

LV Šis produkts ir piemērots tikai labi izolētām telpām vai 
nepatstāvigai lietošanai.

LT Šis gaminys tinkamas tik itin sandariose vietose ar 
nekasdieniam naudojimui.

EN
This product is only suitable for well insulated spaces 
or occasional use.

SLO Ta izdelek je primeren samo za dobro izolirane prostore 
ali občasno uporabo.

Please read the instructions carefully before use.
Take good care of this manual for later use.

PL Produkt jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania w dobrze
izolowanych przestrzeniach lub do użytku okazjonalnego.

IT Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o uso
occasionale 

CZ Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory
nebo příležitostné použití.

SK Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory
alebo príležitostné použitie.

Серія:
Конвекційний  
обігрівач WiFi

Цей виріб підходить тільки для добре ізольованих приміщень або періодичного 
використання.UA

Уважно прочитайте інструкцію до початку використання. 
Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

Інструкція з монтажу та експлуатації



Follow us on social media:

fb.com/millnorway

@millnorway

millnorway.com

Scandinavian 
home comfort
Mill is a Norwegian brand that develops heating and indoor air 
quality products tailored for your modern home. Inspired by 
Scandinavian nature, our products are designed to sustain the 
toughest of climates to ensure safe, efficient and comfortable 
temperatures, as well as good air quality.

Mill products are praised for their minimalistic and elegant 
features as they blend in naturally with any modern interior. 
Our advanced and user-friendly technology will support a 
relaxing and healthy home space with reliable temperatures 
and air quality. Mill’s vision is to develop products that create 
an enjoyable and harmonic household atmosphere, enhancing 
both comfort and style; the ultimate Scandinavian home 
comfort.

We hope you enjoy your Mill product.

Скандинавський  
затишок
Mill – це норвезький бренд, який виробляє пристрої для 
опалення та забезпечення якості повітря в приміщеннях, 
спеціально розроблені для вашого сучасного будинку. 
Натхненні скандинавською природою, наші вироби ро-
зроблені таким чином, щоб витримувати найсуворіші 
кліматичні умови, забезпечуючи безпечну, ефективну та 
комфортну температуру, а також хорошу якість повітря.
Вироби Mill цінують за їх мінімалістичний та елегантний 
дизайн, оскільки вони природно поєднуються з будь-яким 
сучасним інтер’єром. Наші передові та зручні у вико-
ристанні технології підтримуватимуть заспокійливий та 
здоровий домашній простір зі стабільною температурою 
та якістю повітря. Концепція Mill полягає в розробці про-
дуктів, які створюють приємну і гармонійну домашню 
атмосферу, покращуючи як рівень комфорту, так і стиль; 
абсолютний домашній затишок по-скандинавськи.
Ми сподіваємося, що вам сподобається виріб від Mill.

Слідкуйте за нами в соціальних мережах:
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Please read the instructions carefully before use. 
Take good care of this manual for later use.

IN ORDER TO AVOID OVERHEATING, 
DO NOT COVER THE HEATER.

STORE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR
FUTURE USE! 

NEVER TOUCH YOUR HEATER OR ITS 
CASING WITH WET HANDS!
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Before first use
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Блокування від дітей
Комерційне блокування
Використання з підключенням до Wi-Fi
Кольорові коди (індикатор управління Wi-Fi)
Активація Wi-Fi
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ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ 
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Уважно прочитайте інструкцію до початку використання.
Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

ЩОБ УНИКНУТИ ПЕРЕГРІВАННЯ,  
НЕ НАКРИВАЙТЕ ОБІГРІВАЧ.

НІКОЛИ НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ОБІГРІВАЧА АБО 
ЙОГО КОРПУСУ ВОЛОГИМИ РУКАМИ!



Important safety information
You must obey common safety guidelines when using electrical
products, especially in the presence of children.

WARNING! To avoid electric shock or damage due to the
heat, always make sure the plug is pulled out before the
heater is moved or cleaned.

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
The product is intended for home use only.
Make sure the heater is connected to the house's regular
mains as indicated on the heater.
New heaters will produce a specific odor when used the first 
time.This will stop after a short time and is completely harmless.
Check for any pieces of packing foam or cardboard that may
have fallen into the heating elements of the heater. These 
pieces must be removed to avoid unpleasant odors.
Prevent the heater from overheating - do not cover.
Always turn off the heater and unplug it when not used for a
long period of time.
Pay special attention if the heater is used in rooms where
children, the handicapped or elderly reside.
The heater should not be set up directly beneath an electrical
socket outlet.
The cord must not be laid under any kind of carpet. Make sure
the cord is laid in such a way that nobody can trip on it.
The heater must not be used if either the cord or plug is dam-
aged.
The heater must not be used if it has been dropped on the floor
is damaged in any other way causing it to malfunction.
The cord must be repaired by the manufacturer or by an expert
if it has been damaged, to avoid dangerous situations.
Avoid using extension cords, which may overheat and could
possibly start a fire.
Never cover the air vents on the heater. Avoid potential fire 
hazards by making sure the air intakes are not blocked or 
covered. The heater should be used in rooms with normal flat 
floors.

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Важлива інформація з техніки безпеки
Необхідно дотримуватися загальних правил безпеки при 
використанні електроприладів, особливо в присутності дітей.

УВАГА! Щоб уникнути ураження електричним струмом або пошкод-
ження в результаті дії високої температури, перед переміщенням 
або чищенням обігрівача завжди виймайте вилку з розетки.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ
•  Виріб призначений лише для домашнього використання.
•  Переконайтеся, що обігрівач підключений до загальної електромережі будин-

ку, як зазначено на обігрівачі.
•  При першому використанні нові обігрівачі виділяють специфічний запах. Він 

зникне через деякий короткий час та не є шкідливим.
•  Перевірте, чи не потрапили шматочки пакувальної піни або картону в на-

грівальні елементи обігрівача. Ці шматочки необхідно прибрати, щоб уникнути 
неприємного запаху.

•  Не допускайте перегрівання обігрівача – не накривайте його.
•  Завжди вимикайте обігрівач і виймайте вилку з розетки, якщо він не викори-

стовується протягом тривалого періоду часу.
•  Будьте особливо уважні, якщо обігрівач використовується в приміщеннях, де 

проживають діти, інваліди або люди похилого віку.
•  Не слід встановлювати обігрівач безпосередньо під електричною розеткою.
•  Шнур не можна прокладати під будь-яким килимовим покриттям. Переко-

найтеся, що шнур прокладений таким чином, щоб ніхто не міг спіткнутися об 
нього.

•  Не можна використовувати обігрівач, якщо шнур або вилка пошкоджені.
•  Не можна використовувати обігрівач, якщо він впав на підлогу або був пошкод-

жений будь-яким іншим чином, що призвело до його несправності.
•  У разі пошкодження шнура його ремонт має здійснювати виробник або 

фахівець, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
•  Уникайте використання подовжувачів, які можуть перегрітися і спричинити пожежу.
•  У жодному разі не закривайте вентиляційні отвори обігрівача. Щоб уникнути 

потенційної пожежної небезпеки, переконайтеся, що отвори забору повітря 
не заблоковані й не закриті. Слід використовувати обігрівач в приміщеннях зі 
звичайною рівної підлогою.
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• The heater must never be used in rooms where gasoline, paint
or other flammable liquids are stored, such as in a garage 

• Never touch an electric heater with wet hands. The heater 
should be installed so a person showering or taking a bath 
cannot come into direct contact with it.

• Some parts of this product can become very hot and cause 
burns. Particular attention has to be given where children and 
vulnerable people are present.

• The heater must be switched off, the plug removed and the
heater must cool down before it is moved.

• Avoid overloading the mains (the circuit) where the heater is 
connected. The heater may overload the electrical circuit if 
other electrical devices are plugged into the same socket outlet.

• Do not use this heater in small rooms when they are occupied 
by persons not capable to leaving the room on their own, unless 
constant supervision is provided.

• The product cannot be used by children under 8 years of age 
and persons with reduced physical or mental abilities or lack 
of experience and knowledge unless they have been given 
supervision or instruction in the safe use of the product and 
understand the hazards involved.

• Children should not play with the product. Cleaning and 
maintenance should not be done by unsupervised children.

• Children under the age of 3 should be kept away from the 
product, unless they are under constant supervision.

• Children aged 3 to 8 years are only permitted to turn the 
product ON/OFF, assuming the heater is mounted according 
to the assembly instructions and the children have received 
instruction or supervision in the safe use of the product and 
understand the hazards involved.

• Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, 
a shower or a swimming pool.

The heater should not be installed in close proximity to
flammable materials of any kind because there can always be 
a risk of fire.

• U
A

•  Обігрівач не слід встановлювати в безпосередній близькості від будь-яких 
легкозаймистих матеріалів, оскільки завжди існує ризик виникнення пожежі.

•  Обігрівач в жодному разі не можна використовувати в приміщеннях, де збері-
гається бензин, фарба або інші легкозаймисті рідини, наприклад, в гаражі

•  Ніколи не торкайтеся електричного обігрівача мокрими руками. Обі-
грівач повинен бути встановлений таким чином, щоб людина, яка прий-
має душ або ванну, не могла безпосередньо контактувати з ним.

•  Деякі частини цього виробу можуть сильно нагріватися і спричиняти 
опіки. Слід проявляти особливу увагу в тих випадках, коли поруч присутні 
діти та вразливі верстви населення.

•  Перед переміщенням обігрівача необхідно вимкнути його, витягнути 
вилку з розетки та дати обігрівачу охолонути.

•  Уникайте перевантаження електромережі (ланцюга), до якої підключений 
обігрівач. Обігрівач може перевантажити електричний ланцюг, якщо в ту 
саму розетку ввімкнути інші електричні прилади.

•  Не використовуйте цей обігрівач у невеликих приміщеннях, якщо в них 
перебувають особи, які не здатні самостійно покинути приміщення, в разі 
відсутності постійного нагляду.

•  Цей виріб заборонено використовувати дітям віком до 8 років та особи з 
обмеженими фізичними або розумовими здібностями або з недостатнім 
досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не 
проінструктовані щодо безпечного використання виробу і не розуміють 
пов’язаних з цим ризиків.

•  Діти не повинні гратися з цим виробом. Дітям заборонено проводити 
очищення та технічне обслуговування обігрівача без нагляду.

•  Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від виробу, якщо вони не пере-
бувають під постійним наглядом.

•  Дітям віком від 3 до 8 років дозволяється вмикати/вимикати виріб лише 
за умови, що обігрівач змонтовано відповідно до інструкцій з монтажу, 
а діти отримали інструкції щодо безпечного використання виробу та 
розуміють пов’язані з цим небезпеки або роблять це під наглядом.

•  Не використовуйте цей обігрівач у безпосередній близькості до ванни, 
душу або басейну.
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First use

Description of heater

Maximum transmitting power: ≤20dBm
Frequency range: 2400-2483.5MHz

Model Thermostat Color Amperage Power  (W) WiFi

CO1200WIFI3 WiFi White 220-240V~, 50-60Hz 1200 802.11 b/g/n

1. Heat emission
2. LED display
3. Thermostat + WiFi button
4. Settings button
5. ON/OFF
6. Legs (aluminum)

Parts

• 8 screws (pre-mounted)
• 2 foot brackets
• 2 rails for the feet

Before first use

Specifications

After unpacking the heater, check to make sure the product was not damaged during
transport. Contact the retailer or importer if you discover any visible damages to the product.
Keep the outer packaging to transport the heater in the future. If you want to dispose the
packaging, make sure it is done properly. Keep plastic bags away from children.

After turning on the heater for the first time or after an extended period without use,
the heater can produce a burnt odor for a short time. This is normal.
Please read all the instructions carefully before use. Save the instruction manual for 
future use.

It is also normal for the heater to make "sounds" when it warms up or cools down.

U
A

Модель Термостат Колір Струм Потужність (Вт) Wi-Fi
CO1200WIFI3 Wi-Fi Білий 22 24 В~, 50-60 Гц 1200 802.11b/g/n

Технічні характеристики

Максимальна потужність передачі: ≤20дБм
Діапазон частот: 2400-2483,5 МГц

Перед першим використанням
Після розпакування обігрівача переконайтеся, що виріб не був пошкоджений 
під час транспортування. У разі виявлення будь-яких видимих пошкоджень 
зверніться до продавця або імпортера. Зберігайте зовнішню упаковку для 
транспортування обігрівача в майбутньому. Якщо ви хочете утилізувати упа-
ковку, переконайтеся, що це зроблено належним чином. Тримайте пластикові 
пакети в недоступному для дітей місці.

Перше використання

Опис обігрівача

Деталі

Після першого ввімкнення обігрівача або після тривалого періоду бездіяльності 
обігрівач може протягом короткого часу виділяти запах горілого. Це нормальне 
явище.

Перед початком користування уважно прочитайте всі інструкції. Зберігайте цей 
посібник для подальшого використання.

Також є нормальним, коли обігрівач видає певні «звуки» при нагріванні або охолодженні.

Див. рисунок 1 на окремому листі

Див. рисунок 2 на окремому листі

1. Виділення тепла
2. Світлодіодний дисплей
3. Термостат + кнопка Wi-Fi
4. Кнопка налаштування
5. УВІМК./ВИМК.
6. Ніжки (алюміній)

• 8 гвинтів (попередньо змонтовані)
• 2 опорні кронштейни
• 2 напрямні для ніжок
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Assembly

1. Remove the pre-mounted screws on both legs before you Insert the legs into the 
brackets, so that you get a stable foot 

2. Attach the legs to the brackets by tightening 2 screws into each bracket
3. Remove the pre-mounted screws from the bottom of the heater and place the 

heater gently on its head to mount the feet.
4. Two screws must be fastened on each foot bracket 
5. NEVER USE THE HEATER BEFORE THE LEGS HAVE BEEN TIGHTLY SCREWED

Temperature calibration

It may occur deviation between the temperature registered by the heater and the 
actual temperature in the room. This can be caused by several reasons, however, the 
most common is that the heater is placed in a fair distance from where you usually 
reside. When you set the temperature to for example 22 degrees, it is only natural that 
you expect the same temperature where your sofa is placed for instance. However, 
the temperature sensor is placed on the product itself, and therefore a deviation in 
temperature may occur. To adjust this, all Mill heaters are equipped with a calibration 
function, which enables you to adjust the temperature registered by the heater. N.B! 
The room must have achieved a stable temperature before any calibration. 

Press          2 times and use + or – to set the actual temper
15 seconds

ature observed in the room. 

Memory function
If the heater is connected to WiFi it will automatically reconnect with WiFi (where all 
temperatures are saved) after a power cut.

Resetting the heater

The heater has an "open window" function that is activated instantly when it registers a 
sudden drop in temperature with more than 5 degrees Celsius in 15 minutes. The heater 
will automatically stop heating and FO will be visible in the  display of the heater. 

“Open window” function

Turn off the heater's main switch. Turn the heater back on, within 5 seconds press and
hold       . After 20 seconds the display will show "Fr", once you see "Fr" release       and the
heater will reset to factory settings. 

U
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Монтаж

Функція пам’яті

Див. рисунок 3 на окремому листі
1. Викрутіть попередньо змонтовані гвинти на обох ніжках перед тим, як вставити їх в 

кронштейни, щоб отримати стійку опору.
2. Прикріпіть ніжки до кронштейнів, затягнувши по 2 гвинта в кожен кронштейн.
3. Викрутіть попередньо змонтовані гвинти з нижньої частини обігрівача і акуратно 

поставте обігрівач вниз головою, щоб встановити ніжки.
4. На кожному опорному кронштейні необхідно закріпити по два гвинти.
5. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОБІГРІВАЧ ДО ТИХ ПІР, ПОКИ НІЖКИ НЕ БУДУТЬ ЩІЛЬНО 

ЗАКРУЧЕНІ.

Температурне калібрування
Див. рисунок 4 на окремому листі
Може виникати відхилення між температурою, зареєстрованою обігрівачем, і фактичною 
температурою в приміщенні. Це може бути викликано декількома причинами. Проте 
найпоширенішою з них є те, що обігрівач розміщений на достатній відстані від місця, де 
ви зазвичай перебуваєте. Встановлюючи температуру, наприклад, 22 градуси, цілком при-
родно, що ви очікуєте таку ж температуру, наприклад, там, де стоїть ваш диван. Але датчик 
температури розміщений на самому виробі, і тому може виникнути відхилення в темпера-
турі. Для того, щоб відрегулювати це, всі обігрівачі Mill оснащені функцією калібрування, 
яка дозволяє відрегулювати температуру, що реєструється обігрівачем. Важливо! Перед 
будь-яким калібруванням у приміщенні повинна бути досягнута стабільна температура.
Двічі натисніть          і за допомогою кнопок «+» або «-» встановіть фактичну температуру 
в приміщенні.
Підтвердіть налаштування за допомогою          або зачекайте – через 15 секунд відбудеть-
ся автоматичне підтвердження.

Скидання налаштувань обігрівача
Див. рисунок 6 на окремому листі
Вимкніть головний перемикач обігрівача. Знов увімкніть обігрівач, натисніть та утримуй-
те впродовж 5 секунд         Через 20 секунд на дисплеї з’явиться напис «Fr». Після цього 
відпустіть         і обігрівач повернеться до заводських налаштувань.

Функція «Відкрите вікно»
Обігрівач має функцію «Відкрите вікно», яка активується миттєво при реєстрації рапто-
вого зниження температури більш ніж на 5 градусів за Цельсієм протягом 15 хвилин. Обі-
грівач автоматично припиняє нагрівання, а на дисплеї обігрівача з’являється напис «FO».

Якщо обігрівач підключений до Wi-Fi, він автоматично відновить з’єднання з мережею 
Wi-Fi (де зберігаються всі температури) після відключення електроенергії.



While in open window mode, it will maintain 5°C (to avoid frost damage).

The heater will automatically start heating again if temperature increase by at least
3 degrees within 15 minutes.

You can switch the heater back to normal mode by pressing the settings button 1 time.
Open window function can be disabled/enabled by pressing and holding the settings
button for 3 seconds. You can also disable/enable open windows function from the app
if configured to WiFi.

The heater will stay in open window mode for maximum 1 hour, it then will go back
to normal heating mode.
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1. Plug the heater into a grounded outlet.
2. Press the ON/OFF button.
3. Turn the thermostat to the desired temperature while looking at the display. As soon 

as the room temperature drops below this level, the heater will automatically start 

4. The thermostat goes from 5 to 35°C.
5. If you want to change the temperature in the room, repeat step 3.
6. 

7. 

Usage without WiFi connection

The heater has an overheat protection that turns the device off if any parts
become extremely off.
To turn off the heater, press the ON/OFF button. Should the heater be left unused
for a longer period, pull out the plug.

again. When the room has reached the desired temperature again, the heater will 
turn itself off.

WARNING!  BE SURE THE FOOT IS FITTED CORRECTLY AND ACCORDING TO THE 
INSTRUCTIONS BEFORE USING THE HEATER!

Instructions

A B 1. Power indicator – shows whether the 
heater is using power or not

1. Thermostat and WiFi button
2. Settings button
3. ON/OFF button

Control panel

3. WiFi indicator
2. ON/OFF indicator

4. Desired room temperature
5. Thermostat and WiFi button

Child lock
You can enable/disable child lock from the app. But in addition, you can also
enable/disable child lock from the heater itself. Turn off the heater using the main
power switch. Turn the heater back on, within 5 seconds press the and hold         . 

Інструкції

Використання без підключення до Wi-Fi

Див. рисунок 6 на окремому листі
Панель керування

1. Термостат і кнопка Wi-Fi
2. Кнопка налаштування
3. Кнопка вмикання/ 

вимикання виробу

1. Індикатор живлення – показує, спо-
живає обігрівач електроенергію чи ні

2. Індикатор УВІМ./ВИМК.
3. Індикатор Wi-Fi
4. Бажана температура в приміщенні
5. Термостат і кнопка Wi-Fi

Блокування від дітей

1. Підключіть обігрівач до заземленої розетки.
2. Натисніть кнопку УВІМ./ВИМК.
3. Дивлячись на дисплей, встановіть термостат на бажану температуру. Як тільки 

температура в приміщенні опуститься нижче цього рівня, обігрівач автоматич-
но включиться знову. Коли температура в приміщенні знову досягне бажаного 
рівня, обігрівач вимкнеться.

4. Термостат працює в діапазоні від 5 до 35°C.
5. Якщо ви хочете змінити температуру в приміщенні, повторіть крок 3.
6. Обігрівач має захист від перегрівання, який вимикає пристрій, якщо будь-яка 

його частина стає вкрай гарячою.
7. Щоб вимкнути обігрівач, натисніть кнопку УВІМ./ВИМК. Якщо обігрівач не 

використовується протягом тривалого часу, витягніть вилку з розетки.

УВАГА! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОБІГРІВАЧА ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО  
НІЖКИ ВСТАНОВЛЕНІ ПРАВИЛЬНО І ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЇ!

Ви можете вмикати/вимикати блокування від дітей з додатку. Крім цього, ви також 
можете вмикати/вимикати блокування від дітей на самому обігрівачі. Вимкніть 
обігрівач за допомогою головного перемикача живлення. Знов увімкніть обігрівач, 
натисніть та утримуйте протягом 5 секунд 
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У режимі відкритого вікна обігрівач буде підтримувати температуру 5°C (щоб 
уникнути пошкодження від замерзання).

Обігрівач автоматично почне нагрівання знову, якщо температура підвищиться 
принаймні на 3 градуси протягом 15 хвилин.

Повернути обігрівач у звичайний режим можна, натиснувши кнопку налаштуван-
ня один раз. Функцію «Відкрите вікно» можна увімкнути/вимкнути, натиснувши та 
утримуючи кнопку налаштування протягом 3 секунд. Ви також можете вимкнути/
ввімкнути функцію «Відкрите вікно» через додаток, якщо він підключений до 
мережі Wi-Fi.

Обігрівач буде працювати в режимі відкритого вікна максимум 1 годину, після 
чого повернеться до звичайного режиму обігріву.



To download the app search for “MillNorway” in Appstore or Google Play and install 
the app on your device.

ATTENTION ! The heaters will be connected directly to your WiFi router and it 
is therefore important to make sure the router has sufficient capacity for the
number of active devices connected at the same time.
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After 3 seconds the display will show "CH", once you see "CH" release         and the heater
enables/disables child lock. 

Commercial lock
You can enable and disable commercial lock from inside the app.But in addition, you can 
enable/disable commercial lock from the heater itself. Turn off the heater using the main
power switch. Turn the heater back on, within 5 seconds press the and hold   
After 10 seconds the display will show "CO", once you see "CO" release        and the heater 
enables/disables commercial lock.  

Usage with WiFi connection
A free app is available for downloading for iOS and Android.

By connecting your heaters with the iOS/Android device you can do the following:  
• Control all your heaters situated in multiple locations . Everything is controlled with 

the Mill-app (with same user)
• Set up weekly programs (or use the standard program already available in the 

app) by using the 4 modes: Comfort, Sleep, Away and OFF
• 

There is no need to edit your program if you get home earlier than normal one day 
• Enable vacation mode for saving energy while you are away. The app will 

automatically increase the temperature in your house before you get back home
• Share your house with other family members, making control easy
• 

• + many other things 

If internet is down the heater will follow its weekly program which is stored on the heater.
One can easily turn off the WiFi on the heaters and control them manually, so that the
heaters keep an even temperature throughout the whole day and night.

Go to our help desk at millnorway.com for more information or if you have 
any questions regarding the Mill app, connecting to WiFi or other relating 
questions.

Before use:
Be aware that the Mill app must be installed before you can connect your heaters to your
WiFi network. You can then simply follow the instructions given in the app  when connecting
your heaters. The heaters will connect directly to your router via WiFi with 2,4 Ghz mode b/g/n. 
Bluetooth is needed for provisioning, so make sure its enabled.
Minimum OS requirement: iOS 8.0 and Android 5.0.

 Через 3 секунд на дисплеї з’явиться напис «CHL». Після цього відпустіть        і обігрівач увімкне/
вимкне блокування від дітей.

Комерційне блокування
Ви можете вмикати та вимикати комерційне блокування в додатку. Крім цього, ви можете вми-
кати/вимикати комерційне блокування на самому обігрівачі. Вимкніть обігрівач за допомогою 
головного перемикача живлення. Знов увімкніть обігрівач, натисніть та утримуйте впродовж 
5 секунд         Через 10 секунд на дисплеї з’явиться напис «COL». Після цього відпустіть        і 
обігрівач увімкне/вимкне комерційне блокування.
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Використання з підключенням до Wi-Fi
Безкоштовний додаток доступний для завантаження для iOS та Android.
З підключенням своїх обігрівачів до пристрою iOS/Android ви можете робити наступне:
•  Керувати всіма обігрівачами, розташованими в різних місцях. Все керування здійснюється за 

допомогою додатку Mill (з одним і тим самим користувачем)
•  Встановлювати тижневі програми (або використовувати стандартну програму, вже доступну в 

додатку), використовуючи 4 режими: Comfort (Комфорт), Sleep (Сон), Away (Відсутність) і OFF 
(Вимкнено)

•  Встановлювати різну температуру для різних режимів в кожній кімнаті
•  Перемикати задані програми для всього будинку, конкретної кімнати або конкретного обігріва-

ча. Немає необхідності редагувати програму, якщо ви одного разу повернулися додому раніше, 
ніж зазвичай

•  Вмикати режим відпустки для економії енергії під час своєї відсутності. Додаток автоматично 
підвищить температуру в будинку до вашого повернення додому

•  Спільно користуватись будинком з іншими членами сім’ї, що полегшить контроль
•  У разі відсутності доступу до мережі Інтернет обігрівач буде виконувати свою тижневу програму, 

яка зберігається на обігрівачі. Ви можете легко вимкнути Wi-Fi на обігрівачах і керувати ними 
вручну, щоб обігрівачі підтримували рівномірну температуру протягом усього дня і ночі.

• + багато іншого

Щоб завантажити додаток, знайдіть «MillNorway» в Appstore  
або Google Play та встановіть додаток на свій пристрій.

УВАГА! Обігрівачі будуть підключені безпосередньо до вашого Wi-Fi роутера, 
тому важливо переконатися, що роутер має достатню пропускну здатність  
для такої кількості одночасно підключених активних пристроїв.

Перед використанням:
Майте на увазі, що перед підключенням обігрівачів до мережі Wi-Fi необхідно вста-
новити додаток Mill. Після чого для підключення обігрівачів ви можете просто вико-
нувати інструкції, наведені у додатку. Обігрівачі будуть підключатися безпосередньо 
до вашого роутера через Wi-Fi в режимі b/g/n на частоті 2,4 ГГц. Для підготовки до 
роботи потрібний Bluetooth, тому переконайтеся, що він увімкнений. Мінімальні 
вимоги до ОС: iOS 8.0 або Android 5.0.
Для отримання додаткової інформації або якщо у вас виникнуть запитання щодо 
додатку Mill, підключення до Wi-Fi або інші питання, зверніться до нашої служби 
технічної підтримки на вебсайті millnorway.com.
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Reconnecting WiFi

Press the WiFi button 1 time. Relevant only if WiFi is already installed.

Deactivating WiFi

Press 1 time on the WiFi button. The heater can now be used as described on 
page 6 (usage without WiFi connection). Relevant only if WiFi is already installed.

Activating WiFi

Press «add heater» on the home screen in the Mill-app. Follow the 
instructions in the app.

Delete WiFi setting

Delete WiFi settings: Press and hold WiFi button for 5 seconds. 

Color codes (WiFi control light)
The heater has not been connected to WiFi. The heater keeps an even 
temperature throughout the whole day and night

The heater is online in the Mill cloud

The heater’s WiFi is deactivated by the user

When installing/connecting the Mill-app and cloud, the light will 
flash in various speed. This is normal.

The heater has a problem connecting to or finding the WiFi si gnal. Please 
do the following:
1. Please turn the heater OFF and ON again.
2. Please restart the WiFi router
3. Please check the WiFi router to make sure the capacity is sufficient for 

the number of active devices connected at the same time 
4. Please make sure 2,4 Ghz is activated. If the problem persists, please

get in touch with support. 

The heaters are offline and have no contact with the Mill cloud

U
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Кольорові коди (індикатор управління Wi-Fi)
Обігрівач не був підключений до мережі Wi-Fi. Обігрівач підтримує 
рівномірну температуру протягом усього дня і ночі.

Обігрівач в режимі онлайн у хмарному середовищі Mill

Wi-Fi обігрівача вимкнено користувачем

При встановленні/підключенні додатку та хмарного середовища Mill 
індикатор буде блимати з різною швидкістю. Це нормальне явище.

Обігрівач має проблему з підключенням або пошуком сигналу Wi-Fi. 
Виконайте наступні дії:
1. Вимкніть обігрівач і знов увімкніть його
2. Перезавантажте Wi-Fi роутер.
3. Перевірте Wi-Fi роутер та переконайтеся, що його пропускної здатності 

достатньо для такої кількості одночасно підключених активних пристроїв.
4. Переконайтеся, що використовується частота 2,4 ГГц. Якщо пробле-

ма не зникає, зверніться до відділу технічної підтримки.

Обігрівачі працюють в автономному режимі й не мають з’єднання з 
хмарним середовищем Mill

Активація Wi-Fi

Натисніть «add heater» (додати обігрівач) на головному екрані в додатку Mill. 
Виконайте дії відповідно до інструкції в додатку.

Див. рисунок 7 на окремому листі

Деактивація Wi-Fi
Див. рисунок 8 на окремому листі
Натисніть кнопку Wi-Fi один раз. Тепер обігрівач можна використовувати, як 
описано на сторінці 7 (використання без підключення до Wi-Fi). Це діє лише в 
тому випадку, якщо з’єднання Wi-Fi вже встановлено.

Повторне підключення до Wi-Fi

Натисніть кнопку Wi-Fi один раз. Це діє лише в тому випадку, якщо з’єднання 
Wi-Fi вже встановлено.

Див. рисунок 9 на окремому листі

Видалення налаштувань Wi-Fi

Щоб видалити налаштування Wi-Fi: Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 
5 секунд.

Див. рисунок 10 на окремому листі



Maintenance
1. For cleaning, always unplug the heater and leave it to cool.
2. Wipe the heater regularly with a damp cloth and dry the surface before turning on

the heater again. 
3. The heater must be cleaned at least once a month during the heating season.

CAUTION! The heater should never be immersed in water.
Avoid using detergents to clean the heater.
Never let any water get inside the heater; this can be hazardous.

4.
5. The heater can be stored in a dry and clean place.

Dust etc. should be removed with a soft cloth.

6. If the heater stops working, do not attempt to repair it yourself because it can
cause a fire hazard and/or electric shock. 

millnorway.com
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Warranty
The warranty is valid for 2 years. The heater will be replaced during this time should any 
malfunction occur. The warranty applies if the heater is used according to these instructions, 
the customer can present a purchase receipt and as long as this product is only used for 
private household purposes. If the heater malfunctions in any way, please contact the store 
where it was purchased or the importer.

Waste disposal
The symbol        indicates that this product is not to be disposed of together with household
waste. This product must be delivered to a recycling service or container for electrical 
appliances and electronic equipment. This is done to avoid health risks and prevent harm 
to the environment. Local businesses (or the environmental station in your neighborhood) 
are required by law to accept and recycle such products, as a means of environmentally 
sound disposal.

Mill International B.V.
De Giesel 5
6081 PG Haelen
The Netherlands
millnorway.com
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Технічне обслуговування
1. Перед очищенням завжди відключайте обігрівач від електромережі й дайте йому 

охолонути.
2. Регулярно протирайте обігрівач вологою ганчіркою і висушуйте поверхню перед 

повторним включенням обігрівача.
3. Обігрівач необхідно чистити не рідше одного разу на місяць протягом опалюваль-

ного сезону. 
 ОБЕРЕЖНО! Не можна занурювати обігрівач у воду.
 Не використовуйте миючі засоби для очищення обігрівача.
 Ніколи не допускайте потрапляння води всередину обігрівача, це може бути 

небезпечно.
4. Пил та інші забруднення слід видаляти м’якою ганчіркою.
5. Обігрівач можна зберігати в сухому та чистому місці.
6. Якщо обігрівач перестав працювати, не намагайтеся відремонтувати його самостій-

но, оскільки це може призвести до пожежі та/або ураження електричним струмом.

Гарантія

Утилізація відходів

Гарантія діє впродовж 2 років. Протягом цього часу у разі виникнення будь-якої несправності 
обігрівач буде відремонтований або замінений. Гарантія діє за умови, якщо обігрівач вико-
ристовується відповідно до цієї інструкції, і якщо клієнт має чек на покупку. У разі виникнення 
будь-яких несправностей обігрівача, будь ласка, зверніться до магазину, де він був придбаний, 
або до імпортера.

Позначення       вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з побутовими відходами. 
Цей виріб необхідно доставити до служби переробки або контейнера для електроприладів та 
електронного обладнання. Це робиться для уникнення ризику для здоров’я та запобігання шко-
ди навколишньому середовищу. Місцеві підприємства (або екологічна служба у вашому районі) 
за законом зобов’язані приймати та переробляти такі вироби з метою екологічно безпечної 
утилізації.

Нідерланди



Model identifier(s): CO1200WIFI3

Item Symbol Value Unit Item Unit

Head Output

Auxiliary electricity consumption

Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one)

Nominal heat output Pnom 1,20 kW Nomanual heat charge control, 
with integrated thermostat

Contact details
Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway

At nominal heat 
output

At minimum heat 
output

In standby mode

elmax

elmin

elSB

N/A kW

N/A kW

0,0 kW

NoType of heat output/room 
temperature control (select one)

Nosingle stage heat output and 
no room temperature control

NoTwo or more manual stages, 
no room temperature control

Nowith mechanic thermostat 
room temperature control

No

No

with electronic room 
temperature control

electronic room temperature 
control plus day timer

Yes

No

Yes

electronic room temperature 
control plus week timer

room temperature control, 
with presence detection

room temperature control, 
with open window detection

Other control options (multiple 
selections possible)

ηs 39 %
Seasonal space heating 
energy efficiency

Minimum heat output 
(indicative) Pmin 1,20 kW No

manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback

Maximum continuous 
heat output

Pmax,c 1,20 kW No
electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
tempe- rature feedback

No

Yes

fan assisted heat output

with distance control option
Nowith adaptive start control

Nowith working time limitation
Nowith black bulb sensor

6

Seasonal energy efficiency
Information requirement for the electric local space heaters

millnorway.com
11

EN

Сезонна енергоефективність
Вимоги щодо інформації про електричні локальні обігрівачі
Ідентифікатор(и) моделі: CO1200WIFI3

U
A

Поз. Умовне 
позначення Значення Одиниця 

вимірювання Поз. Одиниця 
вимірювання

Теплова потужність
Підведення тепла, тільки для електричних 
локальних обігрівачів накопичувального 
типу (оберіть один)

Номінальна теплова 
потужність Pnom 1,20 кВт ручне управління накопиченням 

тепла, з вбудованим термостатом Ні

Мінімальна теплова 
потужність (орієн-
товна)

Pmin 1,20 кВт

ручне регулювання накопичен-
ням тепла зі зворотним зв’язком 
по кімнатній та/або зовнішній 
температурі

Ні

Максимальна без-
перервна теплова 
потужність

Pmax,c 1,20 кВт

електронне управління накопичен-
ням тепла зі зворотним зв’язком 
по кімнатній та/або зовнішній 
температурі

Ні

Додаткове споживання електроенергії теплова потужність з конвекцією за 
допомогою вентилятора Ні

За номінальної 
теплової потужності elmax н/д кВт Тип теплової потужності/регулювання температу-

ри в приміщенні (оберіть один)

За мінімальної те-
плової потужності elmin н/д кВт

одноступенева теплова потужність 
і без регулювання температури в 
приміщенні

Ні

У режимі очікування elSB 0,0 кВт
Два і більше ступені ручного 
регулювання, без регулятора темпе-
ратури в приміщенні

Ні

з механічним терморегулятором 
температури в приміщенні Ні

Сезонний коефіцієнт 
енергоефективності 
опалення

ŋs 39 % з електронним регулюванням 
температури в приміщенні Ні

електронний регулятор температу-
ри в приміщенні + добовий таймер Ні

електронний регулятор температу-
ри в приміщенні + тижневий таймер Так

Інші варіанти управління (можливий вибір 
декількох варіантів)
контроль температури в приміщен-
ні, з датчиком присутності Ні

контроль температури в приміщен-
ні, з виявленням відкритих вікон Так

з можливістю контролю відстані Так
з адаптивним контролем запуску Ні
з обмеженням часу роботи Ні
з чорним шаровим датчиком 
температури Ні

Контактні дані Mill International AS
Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Норвегія
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