
Noirot

Mini Bain
Радиатор с вентилатор за баня

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



1 - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уредът е: Клас II, категория B, IP24(защитен срещу водни пръски), 230V, 50Hz

Управление:

A - светлинен индикатор 
отопление

B -  бутон за настройка на 
температурата 

C – таймер до 60 мин 

Радиатор Пълна  мощност 
(с вентилатор)

W

Мощност 
с термостат

W

Размери
вис. x шир. x деб.

mm

Тегло
kg

MINI BAIN
 без релси

1800 1000 437,2x 291,5x141,2 3.6

MINI BAIN
 с релси

1800 1000 559,3x385x195,2 3.9

2 - ИЗБОР НА МЯСТО ЗА МОНТАЖ

       - Радиаторът трябва да се монтира така, че произведената топлина да 
обгръща максимален обем въздух. На постоянно място, добре нивелиран, 
съгласно предписанията. Прекъсвачите и другите командни устройства да 
не се достигат от лице, което се намира във ваната или под душа.

- Електрическото свързване трябва да бъде в съответствие с всички 
изисквания и норми.

 - Радиаторът не трябва да бъде монтиран под контакт

- Уредът има ІІ клас на защита и не се заземява.

Монтаж в мокро помещение -   Защитен обем
Радиаторът  може  да  бъде  монтиран  в  обемите  2 или  3 при  условие,  че  
ел.захранването  е защитено допълнително  с диференциален  прекъсвач на  
ток (допълнителен бушон) равен на 30 mА.(Съгласно схемата на фиг.A)
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Инсталиране на апарата:

 -  Да се спазват минималните отстояния посочени на на фиг. 2, особено от 
лесно запалими предмети. Уверете се, че въздуха може безпрепятствено да 
влиза или да излиза от апарата. Да се избягва монтирането зад врата или 
мебел.
- Оставете свободно пространство за засмукване на въздуха под  радиатора
- Не вмъквайте нищо през отворите на решетките на радиатора
-  Да  се  наблюдават  внимателно  деца  и  хора  с  физически,  сетивни  или 
умствени проблеми
- Внимание: Уредът се нагорещява по време на работа
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     - Сервизиране: В случай на повреда, изключете отоплителя и изключете от 
електрическото захранване (предпазител, прекъсвач).

     - Модел със релса : За да се осигури безопасната работа на радиатора и 
ефективното отопление на помещението, радиаторът трябва да се използва 
само за сушене на кърпи и дрехи. 

ВНИМАНИЕ: Уредът да не се покрива:
За да се избегне прегряване, не покривайте апарата. Строго 
се  забранява  както  покриване,  така  и  запушване  на  двете 
решетки  вход/  изход,  поради  опасност  от  инцидент  или 
повреда на уреда. 

3 – МОНТАЖ КЪМ СТЕНАТА

      - Модел със релса : Преди да монтирате радиаторът на стената поставете 
релсата с 4 винта (дължина 13 мм) виж фиг. 3

      - Изрежете монтажния шаблон (фиг. 4) от картонената кутия за да си 
помогнете при маркирането на фиксиращи точки на стената ( точки X, Y и Z 
на шаблона )

- Завинтете двата горни винта (горната част на уреда т. X и т. Y), като 
оставите 5 мм разстояние между стената и главата на винта (фиг. 5)

- Вмъкнете филтъра или от лявата или от дясната страна, като оставите 
дръжката отвън.
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- Приплъзнете уреда в двете точки ( т. X и т. Y , фиг. 5 ).
- Закрепете третия винт ( т. Z ) както е показано на картинката по-долу.

4 – ЕЛЕКТРОСВЪРЗВАНЕ

- Ел. захранване 230V, 50 Hz  
- Електрическата инсталация трябва да съдържа еднополюсен автоматичен 
прекъсвач с минимално разстояние на контактните клеми 3 мм.
- Използвайте оригиналния гъвкав кабел (3х1 или 3х1,5мм2) и свържете към 
мрежата посредством твърда връзка (кафяв кабел = фаза, син = 0, черен = 
управляващ). Черният кабел е предназначен за свързване към програматор 
за отопление, с цел изменение режима на работа в зависимост от заетостта 
на помещението.  При  инсталация  без  програматор  той  е излишен.  В  този 
случай се препоръчва да се изолира с изолирбанд.  
-Проверете  дали  връзките  са  стегнати  и  проводниците  са  правилно 
свързани.
- Радиаторът не се заземява ( двойна ел. изолация)
-  Ако  захранващият  кабел  на  радиатора  е  повреден,  той  задължително 
трябва  да  се  замени  в  специализиран  сервиз,  от  оторизирани  за  тази 
дейност лица.
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5 – ФУНКЦИОНИРАНЕ

Управление:

A - светлинен индикатор 
отопление

B -  бутон за настройка на 
температурата 

C – таймер до 60 мин 

Настройка на температурата в помещението:

-  За да настроите температурата в стаята използвайте бутон B, както 
следва: 
-  Завъртете  бутона  B  надясно  докрай  и  изчакайте  помещението  да  се 
затопли.
-  След това завъртете наляво докато светлинния индикатор за отопленито 
изгасне.  Ако  постигнатата  температура  не  Ви  удовлетворява,  завъртете 
бутона  леко  на  дясно  за  да  увеличите  или  леко  на  ляво  за да  намалите. 
Светлиният индикатор Ви показва дали нагревателят е включен.
- За да спрете радиатора завъртете бутона B наляво до начална позиция.

Бързо затопляне на помещението:

- Настройте температурата чрез бутон B
- Завъртете бутона C на необходимия период от време. Когато е активиран 
таймера  радиатора  работи  с  по-голяма  мощност  1800  W.  Термостатът  е 
изключен. След като периода от време изтече, радиаторът автоматично ще 
се върне към предишния начин на работа – 1000 W  с термостат. 

Режим против замръзване:

Режим против замръзване поддържа в помещението 7 oC. Завъртете бутона 
B до начална позиция.

Филтър (фиг. 5):
В зависимост от местоположението на радиаторът в помещението филтъра 
може да се постави отляво или отдясно.
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6 - ПРЕПОРЪКИ

-  За  да  затоплите  бързо  помещението,  завъртането  на  бутон  B  на 
максимум  ,  би  било  напразно.  Помещението  няма  да  се  стопли  по-бързо. 
Използвайте таймера.
-   Когато отваряте за дълго време прозореца, бутон 3 трябва да е в начална 
позиция.
 

7 - ПОДДРЪЖКА

За да съхраните за дълго Вашия радиатор, е необходимо често да 
почиствате неговите решетки с прахосмукачка.

ВНИМАНИЕ: 
- За да избършете прахта използвайте мека кърпа. За да почистите някое 
петно навлажнете кърпата. 
- Никога не използвайте абразиви, защото ще повредят 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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