ГАРАНЦИОННА КАРТА
№

Noirot

Купувач:.......................................................................................……………….....
Адрес:.....................................................................................................................
Стоката е закупена на:..................................……………………................………
Модел:……………………….............................……………….................................
Фабричен номер:............................................………….........................………….

Spot D
Ел. конвектор с дигитален термостат, с
4 или 6 команди, с вграден програматор

Гаранционен срок: 2 години по ел. част
Оторизиран сервиз: Консим инженеринг ЕООД
УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ
Закупеният апарат се ремонтира безплатно в сервиза на

КОНСИМ в

съответствие с изискванията на БДС за всички фабрични дефекти,
възникнали в процеса на експлоатация.
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
Производител: Noirot Франция
Вносител: Консим инженеринг ЕООД

Oтоплителна, вентилационна и климатична техника
1303 София, пл. Възраждане, бул. Ал.Стамболийски 57,
тел. 02 988 01 19, 02 988 07 19, 02 986 54 98,
e-mail: office@konsim.bg,

www.konsim.bg

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

стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от
потребителя.
(3)Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок
до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или
замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между
продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с
никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на
търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и
посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на
потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че
независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на
съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно
гаранцията по чл. 112 -115;
2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално:
начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция;
териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето,
предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което
може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от
лицето, предоставящо търговската гаранция
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Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от
продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този
случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката
или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него
начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е
непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача,
които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се
вземат предвид: 6
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не
съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в
съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската
стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките
на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по
ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена
заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока
съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската
стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той
не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали
и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и
обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Внимание
Четете внимателно инструкцията за монтаж и експлоатация,
както и допълнителните забележки по долу.
Отделни части от конвектора могат да станат прекалено горещи и да
предизвикат изгаряния. Необходимо е да се внимава при присъствие на деца и
хора с намалени физически, сетивни и умствени умения.
- Конвекторът може да се използва от деца навършили 8 години и от хора с
намалени физически, сетивни и умствени умения, ако са наблюдавали или са
им дадени относително някакви инструкции за безопасното й използване.
- Децата не трябва да си играят с конвектора. Почистването и поддържането от
страна на потребителя не трябва да се извършва от деца без наблюдение.
- Деца на възраст между 3 и 8 години могат единствено да включват и
изключват конвектора, при условие, че последният е бил монтиран в нормално
положение и че тези деца са под надзор или са получили инструкции по
отношение на използването на радиотора и добре разбират потенциалните
опасности.
- Деца под 3 години трябва да бъдат държани на разстояние, освен ако не са
под непрекъснатонаблюдение.
- Деца на възраст между 3 и 8 години не трябва да : включват конвектора в
мрежата, да го настройват, да го почистват и да се занимават с поддръжката
му.
- Конвекторът трябва да бъде използван по предназначение,тълба и др.

Внимание:
При инсталиране в мокро помещение с вана или душ, ел.захранването трябва
да бъде защитено допълнително с диференциален прекъсвач на ток
(допълнителен бушон) равен на 30 mА.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на
рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните
възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2)Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената
сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да
бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се попр

фиг. 1

Важно: да не се покрива
Ако конвекторът бъде покрит,
има опасност от
прегряване.Табелката
информира за този риск.

Съвети при експлоатацията на конвектора:
Важно: За оптималното функциониране на Вашия конвектор е препоръчително
да не запушвате входа и изхода на въздуха, намиращи се в долната му част, за
да може топлия въздух да навлиза свободно в помещението.

почистван прах, като използвате прахосмукачка за засмукване на решетките на
входа и изхода на въздуха.
- Препоръчително е да използвате универсални почистващи препарати на
сапунена основа и парцал от микрофибър. За обикновено почистване само
парцал също ще свърши работа.
Забележка:
При първоначалното включване може да се появи мирис, който ще изчезне
след няколко минути

Конвекторът трябва да бъде монтиран, свързан и включен от квалифицирано
лице при изключено напрежение.
При инсталиране както в сухо, така и в мокро помещение с вана или с душ,
инсталацията трябва да съдържа многополюсен прекъсвач с минимално
разстояние между контактните клеми 3 мм

Абсолютно забранено е да се
закриват решетките или да се свалят
поради риск от инциденти или разграждане на конвектора.
Конвекторът не трябва да се скрива
зад перде, врата, в ниша, под
вентилационна решетка. Спазвайте
указанията за минимално отстояние за
монтаж спрямо: пода, мебелите,
прозорците и т.н. фиг.B

5- Съвети и поддръжка
- За да съхраните работата на конвектора е необходимо регулярно да бъде

3- Помощ при диагностика
Повреда
Конвекторът не
топли

Проверете дали:
*Уверете се дали бутонът за
включване е в позиция 1

Действие
*Включете бутона в позиция 1

*Индикаторът за отопление е
изгаснал

Конвекторът
работи
непрекъснато

*Индикаторът за отопление
продължава да е изгасен
*Проверете дали настройката
на температурата не е била
променена
*Проверете дали конвекторът
не е поставен до отворена
врата, неотопляемо помещение
или на течение.

*Проверете стойността на
желаната температура:
-Температурата в
помещението не изисква
отопление
-Конвекторът е в икономичен
режим
-Конвекторът е изключен
вследствие на отворен
прозорец
*Проверете предпазителите от
таблото дали не са изключени
*Настройте отново
температурата
*Затворете вратата, спрете
течението и затоплете
помещението

* Да се спази изискването за минимално отстояние от пода 150 мм
*Освободете задната носеща рамка, като натиснете
с отвертка върху двете крачета.
*Използвайте рамката като габарит за маркиране,
като я поставите на пода до стената (за рамка с
формата на Н). Отбележете т.A, за да маркирате
долните отвори фиг. C
* Позиционирайте отново рамката така, че
маркировката да съвпада с долните отвори за
монтаж.
* Нивелирайте рамката, после маркирайте и
пробийте отворите.
* Поставете отново рамката до стената и я
монтирайте с 3 или 4 винта с максимален диаметър
5,5 мм.

Конвекторът не
Проверете фабр. програми
Влезте в режим на
изпълнява
програмиране
командите
Във всички останали случаи потърсете оторизиран специалист

4- Характеристики
Реф.№
4 команди

Реф.№
6 команди

Мощност
W

Сила на тока
А

Височ.
мм

H125.1.FJ..

H125.1.FD..

500

2,3

340

H125.2.FJ..

H125.2.FD..

750

3,3

340

H125.3.FJ..

H125.3.FD..

1000

4,3

420

H125.4.FJ..

H125.4.FD..

1250

5,4

H125.5.FJ..

H125.5.FD..

1500

6,5

580

H125.6.FJ

H125.6.FD..

1750

7,8

660

H125.7.FJ

H125.7.FD..

2000

8,7

740

440

Дълж
мм

Деб.,
вкл.стой
ката
мм

500

Монтаж на конвектора
* Връзката на захранващия кабел с ел.инсталацията трябва да бъде в
пространството зад конвектора, за да не се вижда след монтажа.

102

Mощност
Интензитет
Дължина мм
B
С

500W
2.2 A
340
128
106

750W
3.3A
340
128
106

1000W
4.3 A
420
208
106

1250W
5.4 A
500
208
146

1500W
6.5 A
580
178
201

1750W
7.6 A
660
248
206

2000W
8.7 A
740
320
210

1. Електросвързване
Ел.инсталацията трябва да отговаря на изискванията на нормалата NFC 15100. Уредът е клас II и не се заземява.

Влезте в режим Комфорт с бутона МОDЕ – напр. 19
Натискайте в продължение на 6 сек върху бутона МОDЕ
има две възможности:
-Ако показанието 19 мига хармонизацията е възможна.
Изменете с бутоните + и - .
Потвърдете с бутона МОDЕ.
Ако показанието е FF хармонизацията е невъзможна

Команди, из-пращани чрез
програматора

Команди,
изписвани на
екрана

Резултат

Веднага спира отоплението
Спиране на отоплението

Икономичен режим

Понижение на температурата с 30С
Спрямо избраната от Вас температура
на Комфорт или по Ваш избор.
Понижение на температурата с 10С
Спрямо избраната от Вас температура
на Комфорт или по Ваш избор.
Понижение на температурата с 20С
Спрямо избраната от Вас температура
на Комфорт или по Ваш избор.

ВНИМАВАЙТЕ ЗА РЕДА НА
ВКЛЮЧВАНЕ:
Кафяв= фаза
Син или сив= 0
Черен= управляващ кабел
Черният кабел не трябва в никакъв
случай да бъде включен към
клемата за заземяване или към
жълто зелен кабел.

Температурата в стаята е около 70С, без
риск от замръзване

Избрани
режими

ЗАБЕЛЕЖКА:
Начините на програмиране са
разпределени чрез следните
сигнали измерени спрямо нулата.

Програмираща централа или
програматор
Команда Против
Команда Спиране
замръзване
на отоплението

19 Комфорт
ЕС

HG
Връщане към зададената температура на комфорт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не упражнявате действие върху бутоните + и – в продъл0
жение на 15 сек, първоначалната температурата отново се изписва - 19 С.

2.

Как да използвате Вашия конвектор

Настройка на ден и час
Влезте в режим Prog- светлинният индикатор свети зелено, непрекъснато.
Натиснете в продължение на 3 сек бутона MODE, за да влезете в менюто за
настройка. За да направите нова настройка на час натиснете повторно върху
бутона mode в продължение на 3 сек.
-

Денят от паметта се изписва :
Изменете с бутоните + и –
Потвърдете с натискане върху бутона MODE

-

Часът от паметта се изписва:
Изменете с бутоните + и –
Потвърдете с натискане върху бутона MODE

-

Минутите от паметта се изписват:
Изменете с бутоните + и –
Потвърдете с натискане върху бутона MODE

При спиране на тока за повече от 30 минути, термостатът губи часа. Ако в
режим Програмиране има програми P1, P2 или P3 приложени поне за един
ден от седмицата, термостатът указва на потребителя нуждата от
пренастройка на часа, като изписва HR мигайки.
Изравняване на стойностите на термостата с термометъра
Понякога се появява разлика между показанията на термостата и тези на
Вашия термометър. В този случай е възможно да изравните двете показания
като въведете показанията на Вашия термометър

Режим
Confort
Комфортен
Economique
Икономичен
Hors-gel
Против замръзване
Arret Chauffage
Спиране на отоплението
PROG
Програмиране

1-

Показания на
екрана
Желаната
температура
ЕС
НG
--

Поддържа температура на
Комфорт
Поддържа температура в
Икономичен режим
Поддържа температура Против
Замръзване
Спиране на отоплението
Режим на програмиране

Пускане или спиране на конвектора от главния бутон
За да включите конвектора натиснете

Натиснете бутона MODE за да потвърдите.

Резултат

бутона 1/
намиращ се отстрани на
конвектора.
За
да
изключите
конвектора
превключете бутона в позиция

2- Пускане или спиране на отоплението
-За да включите конвектора натиснете бутона MODE
кратко докато на екрана се изпише температурата на
0
желания комфорт например 19 С.
-За да спрете отоплението на конвектора натиснете
бутона MODE до позиция Standby.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Конвекторът запазва в паметта си Вашите настройки докато е в режим Standby.
3 - Настройка на желаната температура
Чрез бутоните +
и -, може да
увеличавате
или
намалявате
желаната температура със стъпка
0
от 1 С. Вие може да фиксирате
желаната от Вас температура.
Затворете вратата на стаята и
почакайте няколко часа за да може
температурата да се стабилизира
на желаната стойност.
Ако постигнатата температура не ви е комфортна, увеличете или
0
намалете стойността й със стъпката от 1 С.
Изчакайте отново няколко часа , за да проверите стойността на температурата
на комфорт.

ВАЖНО: Във всички случаи преди да използвате фабричните програми Вие
трябва да настроите деня и часа на Вашия конвектор. Фабрична настройка е
00:00. Затова вижте раздел Настройка на часовника.
В случай на спиране на тока за повече от 30 минути трябва отново да
настроите часа на Вашия конвектор..
Избор на програма
С бутоните +
Lundi= LU
или -, можете
да избере-те
понеделник
желаната
програма.
С бутоните +
Mardi= MA
или -, можете
да изберете
вторник
желаната
програма.
Mercredi=ME
сряда

Jeudi=JE
четвъртък

4 - Режим Икономичен
В случай на кратко отсъствие повече от два часа ви съветваме за максимална
икономия да използвате този режим на работа. Този режим прави намаление
0
на температурата в стаята от 3 С спрямо температурата на комфорт. Затова:

Vendredi=VE

Натискайте върху бутона mode докато се изпише EC
на екрана.
Възможно е да визуализирате икономичната
температура с кратко натискане на бутоните + или Икономичната температура е фабрично настроена с
0
3 С по малко от температурата на комфорт.

Samedi=SA

петък

събота

За да измените икономичната температура:
Dimanche=DI

Натиснете в продължение на 3 сек върху бутона MODE и икономичната температура започва да мига. Изменението е възможно с помощта на бутони +и - .

неделя

Потвърдете с
бутон Mode

Потвърдете с
бутон Mode

С бутоните +
или -, можете
да изберете
желаната
програма.

Потвърдете с
бутон Mode

С бутоните +
или -, можете
да изберете
желаната
програма.

Потвърдете с
бутон Mode

С бутоните +
или -, можете
да изберете
желаната
програма.

Потвърдете с
бутон Mode

С бутоните +
или -, можете
да изберете
желаната
програма.

Потвърдете с
бутон Mode

С бутоните +
или -, можете
да изберете
желаната
програма.

Потвърдете с
бутон Mode

Вие сте избрали например режим икономичен,
натиснете върху бутоните + и - в продължение на 3
сек. Мигането на екрана ще отчете блокирането на
клавиатурата.
Ако вие натинете независимо кой бутон от
клавиатурата на екрана ще се изпише символа FF–
невъзможността да вземе под внимание вашата
команда. За да отблокирате клавиатурата, натиснете
отново върху бутоните + и - в продължение на 3 сек.
8- Програмиране
Този автоматичен режим на работа позволява на
Вашия конвектор да бъде управляван от централа
за програмиране или с индивидуален програматор.
Затова:
Натискайте бутона MODE докато светлинния индикатор prog светне.
РЕЖИМ НА РАБОТА С ФАБРИЧНО ЗАДАДЕНИТЕ ПРОГРАМИ
-P1, --P2, --P3, -FP:
Режимът позволява автоматично функциониране на Вашия конвектор. Затова:
В режим Prog натискайки в продължение на 3 сек бутона MODE , позволява да
влезете в менюто за програмиране. Програмирането се прави от потребителя.
Избор

Означение на програмите P1, P2, P3, FP

P1Програмата P1 ви позволява да поддържате температура в комфортен
режим сутрин от 6 до 8 часа и вечер от 17 до 23 часа
Програмата P2 ви позволява да поддържате температура в комфортен
режим сутрин от 6 до 8 часа, на обяд от 11,30 до 13,30 часа, вечер от 17
P2-

до 23 часа
P3Програмата P3 Ви позволява да поддържате температура в комфортен
режим от 8 до 23 часа
FPПрограмата FP Ви позволява да преминете към режим на централно
управление

5- Режим Против замръзване
В случай на отсъствие за повече от 24 часа, този режим
позволява да поддържате температура в стаята около
0
7 С. Тогава Вие имате максимална икономия без риск от
замръзване .
Затова:
Натискайте върху бутона MODE докато се изпише HG на екрана.
6- Функция Отворен прозорец
Натиснете върху бутона MODE и бутона в
продължение на 10 сек. На екрана се изписва:
-FO – функцията Oтворен прозорец е дезактивирана
-F1 –функцията Oтворен прозорец е активна
Тази функция автоматично спира отоплението в случай,
че се регистрира шоково намаляване на температурата
в стаята- например отворен прозорец или врата.

Когато конвекторът е изключен в следствие на отворен прозорец , на екрана се
изписва FE мигайки.
За да активирате отново фунцията и да включите конвектора, натиснете върху
бутона MODE.

7- Блокиране на командите
Независимо от вашия избор на режим , вие имате
възможност да блокирате клавиатурата на управление.
Затова:

