
Noirot

        Divonne 3
Електрически отоплител за баня с вентилатор

с таймер или прекъсвач

Инструкция за монтаж и експлоатация
(да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие)



1 - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Този отоплителен  уред  за стенен  монтаж  е клас  II , защитен  срещу водни 
пръски. Той може да бъде монтиран в обема, означен с 3 , според схемата 
на  фиг.1.  Уредът  отговаря  на  нормите  за  ограничения  срещу 
радиоелектрически смущения . Той трябва да бъде монтиран хоризонтално, 
с  решетката  за  изход  на  въздуха  надолу  .  Спазвайте  минималните 
разстояния за отстояния от пода- 1.8 м, за 0.3 м отстояние от тавана, 0.1 м 
от  стените, и 1 м челно  от  всякакво  препятствие  . Избягвайте монтаж  зад 
завеси, врати или под вентилационна решетка . Не трябва да се монтира и 
непосредствено под контакт за ел.ток.

2 -  МОНТАЖ

Поставете  монтажната  рамка  на  уреда,  като  предварително  я  освободите 
натискайки  крачетата  й,   с отверка  -  т.1,  фиг.2.   Рамката  се монтира  към 
стената с 4 винта с  макс. диаметър  5.5 мм, като се уверите, че е правилно 
ориентирана - фиг.2 .
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3 – ЕЛЕКТРОСВЪРЗВАНЕ 

Инсталацията трябва да съдържа омниполюсен прекъсвач с разстояние на 
контактните отвори минимум 3 мм. Използвайте оригиналния гъвкав кабел- 
кафяв проводник=фаза , син = нула.
Проверете стегнати ли са връзките в клемореда . Уредът  не трябва да се 
заземява  ,  тъй  като  е  с  двойна  изолация.  Ако  захранващият  кабел  е 
повреден,  той  трябва  да  се  замени  с  аналогичен  в  оторизиран  от 
ф.КОНСИМ сервиз. Смяната трябва да се извърши от квалифициран техник. 
Преди монтажа към стената, може да изберете желаната мощност (1000 или 
2000 W) с помощта на ключа, разположен  отзад.

4 – ФУНКЦИОНИРАНЕ

a) Модел с прекъсвач
Дръпнете шнурчето надолу, за да задействате прекъсвача . Функционалното 
състояние на уреда се вижда в прозорчето отпред ( 0 = Спиране, I - Пускане)
б) Използване на  модел с таймер
Дръпнете шнурчето надолу, за да задействате таймера. Уредът  работи 
около 15 минути. Спирането е автоматично.

5 – ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПОДДРЪЖКА

Абсолютно се забранява  покриване  на апарата.  За  запазване  на външния 
вид на уреда е необходимо редовно да се почиства от прах с прахосмукачка. 
За  външно  почистване  използвайте  мека  кърпа.За почистване  на  петно, 
намокрете кърпата. Никога не употребявайте абразивни продукти, за да не 
повредите покритието
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Г А Р А Н Ц И О Н Н А   К А Р Т А
№

Купувач:.......................................................................................……………….....

Адрес:.....................................................................................................................

Стоката е закупена на:..................................……………………................………

Модел:……………………….............................……………….................................

Фабричен номер:............................................………….........................………….

Гаранционен срок: 2 години по ел. част

Оторизиран сервиз: Консим инженеринг ЕООД

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ

1. Закупеният  апарат  се  ремонтира  безплатно  в  сервиза на   КОНСИМ  в 
съответствие  с  изискванията  на  БДС  за  всички  фабрични  дефекти, 
възникнали в процеса на експлоатация.

2. Гаранционно поддържане може да бъде отказано при:

      * опит за отстраняване на дефекта от купувача.

      * не са спазени условията на експлоатация и съхранение, посочени в

        инструкцията.

      * при удари или сътресения, вследствие небрежно отношение към 

        апарата.

      * дефект вследствие на токов удар поради грешка в захранването,

        неотговарящо на указаното от производителя.
        в захранването, неотговарящо на указаното от производителя.
       

.                 Производство - Франция

1303 София, пл. Възраждане, бул. Ал. Стамболийски 57, тел/факс 988 
01 19,  988 07 19,  986 54 98, e-mail: office@konsim.bg, www.konsim.bg
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