
INDIGO  PROG електрически конвектор за баня
Мощност  1400w- конвектор (600w) и вентилаторна 
печка (800w) 

Инструкция за монтаж и 
експлоатация A693935   бял             

A693945   сив

Моля, прочетете внимателно тази инструкция.

Някои части на този уред могат да се 
нагреят много и да предизвикат изгаряне. 
Обърнете допълнително внимание, ако 
има деца или уязвими хора.

Внимание, 
гореща 

повърхност! 

Размери

Обща мощност конвектор вентилатор Ш В дебелина Тегло 

)

100* 8

*185 mm с монтажните скоби
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! мерки за безопасност

Този  уред може да се използва от деца над 8 години, както и от хора с ментални и физически увреждания, само 
ако преди това са били инструктирани за работа с него и след като сте се убедили, че напълно разбират 
възможните рискове при експлоатация. Децата не трябва да използват уреда за игра и не трябва да извършват 
дейности по поддръжката му.  
Не оставяйте деца под 3 годишна възраст в непосредствена близост до уреда.  Деца на на възраст между 3 и 8 
години, могат само да работят с бутон ON/OFF, и то само в случаите, когато са под наблюдение и след като 
уреда е бил инсталиран в съответствие с тази инструкция. Забранява се каквито и да е 
дейности по поддръжката, почистването или електрическото свързване, извършвани от тях. 
Не пъхайте никакви предмети в уреда.
Уредът трябва да е поставен на монтажните елементи от комплекта. 
Не използвайте лепила при монтажа на уреда.

ɺʅʀʄɸʅʀɽ: Електическото свързване трябва да се извърши от квалифициран специалист. Всякакви дейности, 
свързани с ремонт на ел. свързване, да се извърши в оторизиран сервиз.

- При инсталирането да се използва двуполюсен ключ, с минимално отваряемо разстояние от 3 мм.
- Инсталацията трябва да има 30mA дефектно-токова защита, особено ако го монтирате в банята.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се замени от производителя или оторизиран от него сервиз.
- Не инсталирайте уреда директно под ел. контакт.

ВНИМАНИЕ: Този уред е произведен без щепсел. За бани се изисква монтаж в скрита електрическа кутия. 
Свържете кафявия проводник към фазата и синия към нулата. Уредът е Клас II и няма нужда от заземяване. 
ВНИМАНИЕ: ЧЕРНИЯТ ПРОВОДНИК Е ПИЛОТЕН, ИЗПОЛЗВА СЕ ПРИ СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВЪНШЕН 
ПРОГРАМАТОР. НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ЧЕРНИЯ ПРОВОДНИК КЪМ НЯКОЯ ОТ КЛЕМИТЕ ИЛИ ЗАЗЕМЯВАНЕТО. 
ИЗОЛИРАЙТЕ ГО ДОБРЕ, ТАКА ЧЕ ДА НЯМА ДОСЕГ С НЯКОЙ ОТ ПРОВОДНИЦИТЕ.

Този уред трябва да бъде свързан към електрическа мрежа . Не трябва да разглбявате уреда.
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 Спазвайте изискванията за минимални
отстояния от пода, стените и други предмети, 
дадени в тази инструкция.

Инсталиране на уреда
Да се извърши според разпоредбите 
на местното законодателство.

Фиг . 1

Зона 1Зона 2

Volume 3

Зона 0

Зона 3

0,60m

0,60m2,40m

2,25m

3,00m

2,
25

m

*

*

- ВНИМАНИЕ НЕ ПОКРИВАЙТЕ
Кърпите и дрехите могат да бъдат
поставени САМО на релсите. NB:
когато сушите дрехи, трябва да са
добре изплакнати с вода.

ПРЕПОРЪКИ

ʧʨʝʧʦʨʲʢʠ ʟʘ ʩʠʛʫʨʥʦʩʪ:
ʇʦʩʪʘʚʝʪʝ ʫʨʝʜʘ ʪʘʢʘ, ʯʝ ʤʘʢʩʠʤʘʣʥʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʚʲʟʜʫʭ, ʜʘ ʧʨʝʤʠʥʝ ʧʨʝʟ ʥʝʛʦ. ʅʝ ʛʦ ʧʦʩʪʘʚʷʡʪʝ ʥʘ ʤʝʩʪʘ ʩ 
ʚʲʟʜʫʰʥʦ ʪʝʯʝʥʠʝ, ʟʘ ʜʘ ʤʦʞʝ ʩʝʥʟʦʨʘ ʜʘ ʨʘʙʦʪʠ ʢʦʨʝʢʪʥʦ. 
- ʇʨʠ ʧʲʨʚʦʥʘʯʘʣʥʦ ʧʫʩʢʘʥʝ, ʤʦʞʝ ʜʘ ʠʟʧʫʰʠ. ʊʦʚʘ ʱʝ ʠʟʯʝʟʥʝ ʜʦ ʥʷʢʦʣʢʦ ʤʠʥʫʪʠ.
- ɸʢʦ ʠʥʩʪʘʣʘʮʠʷʪʘ ʚʠ ʝ ʩʥʘʙʜʝʥʘ ʩ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʟʘ ʩʣʝʜʝʥʝ ʥʘ ʢʦʥʩʫʤʘʮʠʷʪʘ, ʪʦ ʱʝ ʙʲʜʝ ʩ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪ. ɸʢʦ ʪʦʚʘ 
ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʠʟʢʣʶʯʠ ʫʨʝʜʘ ʧʨʠ ʧʨʝʪʦʚʘʨʚʘʥʝ, ʩʣʝʜ ʥʦʨʤʘʣʠʟʠʨʘʥʝ ʥʘ ʢʦʥʩʫʤʘʮʠʷʪʘ, ʫʨʝʜʲʪ ʦʪʥʦʚʦ ʱʝ ʟʘʧʦʯʥʝ ʜʘ 
ʛʨʝʝ.

Този уред може да сеинсталира в зони 2 или 
3 на банята (виж фиг.1)

ʧʨʝʧʦʨʲʢʠ ʟʘ ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʫʨʝʜʘ :
- ɿʘ ʜʘ ʩʝ ʠʟʙʝʛʥʘʪ ʠʥʮʠʜʝʥʪʠ, ʟʘ ʩʫʰʝʥʝ ʜʘ ʩʝ ʠʟʧʦʣʟʚʘʪ ʩʘʤʦ 2ʪʝ ʨʝʣʩʠ, ʢʦʠʪʦ ʩʘ ʯʘʩʪ ʦʪ ʢʦʤʧʣʝʢʪʘ ʥʘ ʫʨʝʜʘ.
- ɺɸɾʅʆ: ɿʘ ʜʘ ʠʟʧʦʣʟʚʘʪʝ ʤʘʢʩʠʤʘʣʥʠʷ ʢʘʧʘʮʠʪʝʪ ʥʘ ʫʨʝʜʘ, ʥʝ ʚʲʟʧʨʝʧʷʪʩʪʚʘʡʪʝ ʛʦʨʥʠʪʝ ʠ ʜʦʣʥʠʪʝ
ʚʲʟʜʫʰʥʠ ʦʪʚʦʨʠ. ɺʲʟʜʫʭʲʪ ʪʨʷʙʚʘ ʙʝʟʧʨʝʧʷʪʩʪʚʝʥʦ ʜʘ ʮʠʨʢʫʣʠʨʘ.

ʧрепоръки за поддръжката:

- Препоръчително е периодично да почиствате въздушните отвори.
Използвайте универсални почистващи препарати

(примерно сапун) и мека микрофибърна кърпа. За отстраняване на прах само микрофибърната
кърпа е достатъчна.
- Никога не използвайте абразивни продукти или такива с ацетон. Рискувате да нарушите
целостта на боята и да увредите уреда.

(*) Тази инструкция е направена паралелно с производството на уреда. Фирмата 
производител си запазва правото да извършва промени, ако има промяна в дизайна и 
управлението на този уред.

монтаж на стена

изберете така местоположението, че максимално ефективно даотоплявате цялото 
помещение.

уверете се, че сензорът няма да се влияе от въздушни 
течениявъздушни течения (намира 
се в долната част на уреда) 
не разполагайте уреда под прозорец, зад пердета и завеси и под 

вентилационни отвори.  съобразете се с минималните отстояния, показани 
на фиг. 3 

B
B

A

C

D

Фиг
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Клас

Auto

индикатор консумация

Екран

бутон  режим

Въртящ бутон за настройка 
на температура и управление 
на вентилатора.

Вкл./изкл.

индикатор за отопление 
вкл./изкл.

бутон, 
прекъсващ ел. 
захранване

OFF

ON  

OFF

ON  

Избор на ръчни режими

Избор на функция "отворен 
прозорец"

Електронен термостат:
Този уред е снабден с електронен 
термостат с вграден програматор. Има 
и допълнителен пилотен кабел за 
връзка с външен програматор.

 свалете монтажната стойка, както е показано на фиг. 4,
като натиснете 
надолу двата клипса. 

Поставете стойката на стената и отбележете 4те дупки, 
както е показано на фиг. 5

- вкарайте двата края на монтажната стойка (от долната
страна) в отворите на гърба на уреда и натиснете леко
надолу.
- натиснете леко радиаторът към стената, като напаснете
двата горни края на стойката към отворите на гърба на
уреда. След това ги натиснете докато кликнат.

Уредът трябва да бъде монтиран единствено и 
само на монтажната стойка за стена, неразделна 
част от този комплект. Не използвайте други 
монтажни елементи.



В този режим автоматичните функции са деактивирани. Можете да избирате между комфортен режим (уредът ще 
поддържа избраната от вас температура), ECO режим (препоръчителен при кратки отстъствия, поддържа се 
температура около 3.50С по- ниска от зададената) и режим против замръзване (уредът ще поддържа приблизително 
50С, с цел да предпази от замръзване предметите и тръбите в банята).

Комфортен режим- в този режим уредът ще поддържа избраната от вас температура. При първоначално включване на 

уреда, на дисплея ще се появи 190С. Вие можете да промените температурните настройки чрез завъртане на въртящия 
бутон. 

Можете да запаметите тази настройка с еднократно натискане на бутон AUTO

ECO режим- в този режим уредът ще поддържа по- ниска температура. Можете да изберете режима за периоди, когато 
няма да използвате банята (примерно когато сте на работа). Влизате в режима чрез натискане на бутон 

Когато сте в този режим, с леко завъртане на въртящия бутон, можете да проверите стойността на температурата, която 
уреда поддържа в момента. Ако решите да промените тази температура, натиснете бутон        за 3 секунди. Стойността 
ще мига и променете с въртящия бутон. За да я запаметите, натиснете бутон AUTO за 3 секунди.

Режим против замръзване HG- когато отсъствате за по- дълго време (ако сте на почивка), активирате този режим. 
Влизате в него с натискане на бутон 

Използване на вентилатора. Когато активирате вентилатора, уредът ще работи на пълна мощност (1400W) и сензорът 
за температура е неактивен. Можете да зададете период за работа на уреда с вентилатор, като за този период 
терморегулаторът няма да включва и изключва нагревателя, независимо от постигнатата температура в помещението.

Бърз старт- натиснете еднократно въртящия бутон. След като стартира вентилаторът, с въртене на бутона можете да 
изберете периода на работа. Фабрично зададените периоди са 15 мин.; 30 мин.; 60 мин.; 120 мин.. 
Персонализиране на периода- когато активирате вентилатора, натиснете въртящия бутон за 3 секунди и чрез 
завъртане можете сами да изберете периода на работа. С повторно натискане за 3 секунди, запаметявате тази 
настройка.
ВНИМАНИЕ: Когато активирате вентилатора и искате да го спрете преждевременно, еднократно натиснете въртящия 
бутон.
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КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ УРЕДА

за да стартираме, първо трябва да поставим ключа, който е в задната част на уреда, в позиция ON

ВНИМАНИЕ  при първоначално пускане на уреда, символът  ще се появи на екрана и вие трябва да настроите 
часа, както и деня (виж по- долу настройка на ден и час). 

Бутон       ви позволява да включвате и изключвате отоплението на уреда. След като активирате уреда, зелената 
индикираща лампа ще светне
На екрана ще се появи този индикатор         който показва кога нагревателя работи и кога е изключил.

Чрез натискане на бутон             , влизате в режим "ръчни настройки"

ПОДДРЪЖКА НА ВЕНТИЛАТОРА

За да поддържате оптимална работа на вентилатора, на всеки 90 часа работа, на дисплея ще се появи надпис 

Този надпис ви напомня, че трябва да почистите въздушните отвори от натрупването на прах.

Автоматичен режим- с натискане на бутон AUTO. В долната част на уреда ще се появи надпис AUTO. В този режим 
уреда ще отоплява според вашите настройки, включително е активна и функцията "отворен прозорец". 
Запаметяването на температурните настройки става чрез задържане на бутон AUTO за 3 секунди.

Тази скала ви показва увеличаването на консумацията на енергия при увеличаване на желаната 
температура.

Функция "отворен прозорец"- при рязко падане на температурата за определено време, 
уредът автоматично ще изключи отоплението. Трябва ръчно да го активирате с натискане 
на този бутон          . Активирате и деактивирате функцията с натискането на същия бутон.



и

Тази функция ви позволява да блокирате достъпа 
до промяна на настройките. 

 ПРОСТО ЗАКЛЮЧВАНЕ

заключен отключен

Натиснете едновременно бутони                 
за 3 секунди.

Само бутон вкл./изкл. остава активен. 

 ЗАКЛЮЧВАНЕ С КОД

Заключване

Отключване:

ВНИМАНИЕ: потвърждавате избора си с бутон и при откл. и  закл..
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ВНИМАНИЕ: Когато изберете заключване с код, трябва да 
запаметите кода, в противен случай няма да успеете да 
отключите клавиатурата.

КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ УРЕДА

Настройка на допълнителните функции 

Това меню ви позволява да избирате допълнителни функции и да променяте някои 
параметри.

Натиснете бутон за да влезете в режим STANDBY

Натиснете едновременно бутони за секунди

, натиснете бутон за секундикогато на екрана се появи  

За да преминете през всички екрани, натискайте еднократно бутон

и

екран описание резултат

непрекъсната подсветка или 
само 10 секунди след край на 
действие

непрекъсната

 секунди

 buzzer звуков сигнал при 
натискане на бутон

звуковият сигнал е винаги 
активен с бутон

Деактивиран

Активиран

Показване на температурата 
по Целзий или Фаренхайт

Celsius

Fahrenheit

Ограничава температурната 
настройка / градуса сам
о

деактивирана 
функция

активирана

Връщане в предишния режим

, а избирате функция със завъртане.



НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

Времето и денят трябва да бъдат настроени
Заводска настройка  При изключване на захранването за повече от 12 часа, 
настройте отново.i

 ЧАСОВЕ

Auto

натиснете бутони
от 3 секунди.

   и   Auto  за период

     се появява 

завъртете бутон за настройка навремето
- функция.

за избор на режим

.

за да излезете от този режим.

Завъртете бутон 

потвърдете  с 
натискане 

изберете

Настройте времето със завъртане  на 
и потвърдете с натискане на бутон 

Настройте минутите по същия начин.
5.7.1.B. ДЕН  Настройка на деня Ден

и потвърждаваме с натискане на 

Понеделник Вторник Сряда  
Четвъртък Петък Събота  
Неделя

избираме със завъртане на          бутон

и потвърждаваме с натискане на 

За да излезем, завъртаме     

докато се появи 

4 - COMMENT UTILISER VOTRE 

APPAREIL-suite ВГРАДЕН ПРОГРАМАТОР

не желаете програмиране желаете програмиране
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4.7.2.   MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

Този режим позволява използването на комфортен и икономичен режим.

За да настроите програма за всеки ден
от седмицата, натиснете      

Auto   бутони за 3 секунди

се визуализира.
Потвърдете с натискане на бутон

Завъртете бутон  докато
се появи и потвърдете с натискане на 
същия бутон  
Ако не желаете програмиране, 
изберете 

и
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Изберете програма със завъртане на бутон
и потвърдете програмата с натискане на 
бутона (виж схемата)

Ако искате да излезете от този режим, 
завъртете бутона докато се появи надпис 
EXIT и потвърдете с натискане на бутона.



Фабрично зададени програми и 
програми по избор на клиента 

Фабрично зададени програми избор описание

Препоръчително: от Понеделник 
до Петък Комфорт 
от до и от до

 Препоръчително: от Понеделник 
до Петък Комфорт 
от до до  

до

Препоръчително: Уикенд 
Комфорт от до  

Програми по 
избор на 
клиента
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Програми свободен изборP4-P5-P6

Този режим позволява използването на комфортен и икономичен режим .

се появява

Завъртете бутон за избор на една от програмите P4   или  

10

Натиснете за 3 секунди едновременно бутони   
Auto , за да влезете в менюто.

Завъртете кръглия бутон         и изберете 

Потвърдете избора си с натискане на 

Ако изберете          , ще излезете от това меню.

Избирате програма със завъртане на бутон  

и потвърждавате с натискането му.



Комфортна температура

 режим

Функция отворен прозорец Активна

Заключване няма

Подсветка

Звукова аларма Активна

температура по

Настройка температура Неактивна

Програмиране няма

и ще възстановите фабричните настройкиНатиснете за 10 секунди бутон   Auto       
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ
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