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инструкция
за монтаж и експлоатация

(Да се прочете внимателно преди употреба)

Стенен вентилаторен калорифер
1000 - 2000 W
Модел:
с прекъсвач
с таймер
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ
-

Този стенен калорифер е уред от клас II, защитен срещу напръскване с
вода.
Може да се постави в обем 3 на банята (Фиг.2).
Уредът е съобразен с постановлението от 19 август 1985, относно
ограничаването на радиоелектрични смущения.
При поставянето решетката за въздушния поток трябва да е обърната
надолу и хоризонтална.
Да се спазват минималните разстояния – 1.80 м. от пода, 0.3 м. от
тавана, както и 0.1 м от двете страни и 1м пред евентуални препятствия.
Да се избягва поставяне зад завеса, врата, или под отдушник.
Не трябва да се поставя точно над постоянен електрически контакт.

2. ИНСТАЛИРАНЕ
-

-

Свалете стойката на гърба на калорифера, като натиснете крачетата с
отвертка (Поз.1 Фиг.1).
Стойката трябва да се монтира на стената с 4 винта с максимално Ø 5.5,
като внимавате да я ориентирате в правилната посока (Фиг.1).

3. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
-

-

-

-

-

Инсталацията трябва да има
многополюсен
прекъсвач
с
междуконтактно
разстояние
минимум 3 мм.
Използвайте оригиналния гъвкав
кабел и свържете в мрежата
посредством съединителна кутия
Кафяв проводник = Фаза,
Син проводник = Нула.
Проверете дали проводниците са
правилно стегнати в клемите.
Уредът не трябва да се свързва
със земята, защото е с ДВОЙНО
ИЗОЛИРАНЕ.
Ако
захранващият
кабел
е
повреден, той трябва да се
подмени от производителя, от
сервиза или от лице с тяхната
квалификация, за да се избегне
евентуална опасност.
Преди да закачите уреда за
стойката, можете да изберете
мощността (1000W или 2000W)
чрез прекъсвача в задната част
(Поз.2 Фиг.1).

Реф. А 687663
Реф. А 687664

4. УПОТРЕБА НА МОДЕЛА С ПРЕКЪСВАЧ
-

Дръпнете шнурчето надолу, за да включите прекъсвача.
Положението на уреда е обозначено на предната страна чрез знаците :
0 = изключен
I = включен

5. УПОТРЕБА НА МОДЕЛА С ТАЙМЕР

-

Дръпнете шнурчето надолу, за да включите таймера.
Уредът влиза в действие за около 15 минути.
Спирането става автоматично.

6. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА / ПОДДРЪЖКА
Забранява се покриването или запушването на решетките за входящ или изходящ въздух.
За да се запазят качествата на уреда, трябва редовно да се почиства прахта от вътрешността му, като решетките
се минават с прахосмукачка.
За бърсане на прахта се използва мека кърпа. За избърсване на петна кърпата се навлажнява.
Да не се използват абразивни препарати, които могат да разрушат покритието от епоксидна смола.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията AIRELEC е строго ограничена до безплатна подмяна или фабрична поправка на частта или частите, които
са с установен дефект. Производителят дава 7 ГОДИНИ гаранция за електроуредите си срещу всякакви фабрични
дефекти. След принципното съгласие на производителя за връщане на частите, те трябва да се изпратят франко
превоз и опаковка в срок от 15 дни. За разходите по демонтажа и повторния монтаж в никакъв случай не може да се
изисква обезщетение. В частност производителят не е отговорен за преките или косвени последствия от дефектите
както върху хора, така и върху имущество, като изрично е уточнено, че инсталирането на уредите в никакъв случай не е
негово задължение. Гаранцията е невалидна, ако уредите са използвани неправилно или са употребявани при условия,
различни от тези, за които са произведени. Гаранцията е невалидна и в случай на повреда или инцидент вследствие
небрежност, грешка при наблюдението или поддръжката или поради извършени промени в оборудването.
ЗАСТРАХОВКА НА ПЕРСОНАЛА : В случай на инцидент в който и да е момент и по каквато и да е причина,
отговорността на производителя е ограничена само до неговия собствен персонал и доставка.
ОСПОРВАНЕ : В случай на оспорване, каквито и да са възприетите условия на продажба и плащане,
единствено търговският съд на Бобини се смята за компетентен.
Клаузите на настоящата гаранционна карта не изключват печалбата в полза на купувача от легалната гаранция срещу
скрити дефекти, която се прилага във всеки случай, по условията на чл.1641 и следващи от гражданския кодекс.
За удовлетворяване на рекламацията ви, моля посочете референцията, маркирана на табелката, фиксирана
на уреда.

ГАРАНЦИОННА КАРТА
Тип на уреда: …………………………..
Референция:……………………………
Излязъл от производство:…………
Мощност: ……………………………….
Напрежение: …………………………

ПОТРЕБИТЕЛ

Име:………………………………………..
…………………..……………………….….
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Дата на продажба: …………………….
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