(МК) СЛИКИ
(AL) FOTOGRAFIN / (BiH) SLIKE / (BG) ИЛЮСТРАЦИИ / (CZ) OBRÁZKY / (EE) JOONISED / (HR) SLIKE / (HU) KÉPEK / (KS) FOTOGRAFIN / (KZ)
СУРЕТ / LT) PAVEIKSLIUKAI / (LV) ATTĒLI / (MD) IMAGINI / (ME) SLIKE / (MK) СЛИКИ/ (PL) RYSUNKI / (RO) IMAGINI / (RS) SLIKE/ (RU)
РИСУНКИ / (SI) SLIKE / (SK) OBRÁZKY/ (UA) МАЛЮНК

МК
Ви честитаме што се одлучивте за Делимано производ!
Делимано ви нуди високо-квалитетни производи за готвење дизајнирани за подготовка на здрави и вкусни оброци. Готвиме.
Славиме. Секој ден.
Затоа што Делимано производите се исклучително квалитетни, многу често се случува да се произведуваат и продаваат
фалсификати. За да ни помогнете во борбата против ваквите производи, ве молиме, доколку ги забележите, веднаш да не
контактирате на info@delimano.com.mk.
Delimano– Упатство за употреба
Пред употреба внимателно прочитајте го упатството и зачувајте го за во иднина.
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ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Овој производ смее да се користи само откако е правилно и безбедно поврзан
за константен и стабилен извор на струја и вода.
НЕ го користете овој производ на отворено. Апаратот е наменет само за
внатрешна употреба единствено за загревање на вода.
НЕ го местете овој производ премногу блиску (растојанието мора да биде
најмалку 0,4м од телото) до запаливи предмети (дрво, пластика, стиропор,
итн.).
Дигиталниот проточен бојлер мора да се намести во вертикална положба,
други агли се забранети. За правилно местење, прочитајте во делот за “Услови
за инсталација“ и “Начини на инсталација“.
За да се одбегне преоптоварување на струјното коло, НЕ вклучувајте други
апарати на истиот штекер.
Ако струјата ви е слаба, обидете се да не користите други електрични апарати
(клима уред, микробранова, итн.) додека го користите овој бојлер.
Доводот на вода не смее да биде поврзан за друг проточен бојлер или спојка,
освен ако не е така потребно согласно ова упатство. Непридржувањето кон ова
упатство може да резултира со сериозни повреди и оштетување.
Овој апарат има заземјен приклучок. Проверете дали штекерот во вашиот дом
е заземјен. Овој проточен бојлер мора да биде заземјен.
Бојлерот треба да се чисти од бигор на не подолго од секои 6 месеци. СОВЕТ:
За значително да се намали насобирањето на бигор, пуштете ладна вода
неколку секунди по употреба на топла вода.
При долготрајна употреба, доколку се намали протокот, треба да се исчисти
мрежичката (Сл. 9:2).
Прскалката (Сл. 8:2) треба редовно да се чисти.
Доколку кабелот е оштетен, мора веднаш да се замени од страна на овластен
сервисер.
НЕ го местете производот на места со многу ниски температури. Не го
вклучувајте доколку постои можност водата да е замрзната.
Проточниот бојлер има отворен одвод кој не смее да се поврзе со друга чешма
или додаток кој би ја намалил циркулацијата.
Овој производ никогаш не смее да се користи доколку нема вода или доколку
е замрзнат.
Овој производ можат да го користат деца на возраст над 8 години како и лица
со намалена физичка, сензорна или ментална способност или недостаток на
искуство или знаење, без надзор на одговорно лице. Децата не смеат да си
играат со овој производ. Чистењето и одржувањето на производот не смеат да
го прават деца на возраст под 8 години и без соодветен надзор.
Апаратот не е наменет да се сервисира од страна на корисникот. Во случај на
проблеми во функционирањето, обратете се кај овластен сервисер.
За одржување на проточниот бојлер, прво исклучете го од штекер пред да

допирате било кој дел од апаратот.
19. Кога ќе го купите производот во него може да забележите малку вода. Ова е
нормално и е последица од тестирањето на секој производ пред неговото
пакување.
20. Никогаш не го оставајте бојлерот вклучен без надзор. Задолжително ставете ја
рачката во затворена позиција по употреба.
21. Се препорачува да го исклучите бојлерот од штекер доколку не го користите
подолг временски период.
22. Забрането е да оставате алишта, хартиени салфетки или кујнски прибор врз
или во близина на бојлерот.
23. На производот може да се забележат траги од тестирањето на производот.
Овие траги многу брзо и лесно може да се отстранат со крпа, детергент или
паста за полирање.
24. Иако производот е тестиран во текот на производството, неговата употреба и
последиците од истата се одговорност на корисникот.
1 Приказ на производот
Овој апарат обезбедува топла вода за само неколку секунди. Устата може да ротира лево и десно, со што обезбедува овој апарат да
се користи на единечен мијалник, двоен мијалник или платформа (Види Слики, Сл. 1 и Сл. 2).
ДЕЛОВИ:
Сл. 1 (види: СЛИКИ, Сл. 1)

Сл. 2 (види: СЛИКИ, Сл. 2)

Сл. 5 (види: СЛИКИ, Сл. 5)

Име
Притисок на водата (Pa) / (bar)
Употреба

1 Уста
2 Тело
3 Гумен прстен на основата
4 Мијалник
5 Прстен
6 Навртка
7 Црево за довод на вода

Довод
1 Уста
2 Тело
3 Гумен прстен на основата
4 навртка (за долно напојување)
5 дихтунг за навртка (за долно напојување)
6 Мијалник
7 Прстен
8 Навртка
9 Довод на вода

Инсталација:
2 Услови за инсталација
Име
Моќност (kW)
Внатрешен дијаметар на жиците
(мм²)
Воздушен осигурувач (A)
Ammeter (A)

KDR-5E
0,06-0,9 /0,6 - 9
кујна, гаража и друга соодветна
средина
довод од долната страна
a Гумен прстен ан основата
b навртка
c Прстен
d Навртка (за долно напојување)
e Дихтунг за навртка (за долно
напојување)

KDR-5E
3,3
≥1.5
16 атм.
≥20

ЗАБЕЛЕШКА: Пред употреба задолжително проверете дали струјата во вашиот дом е соодветна на струјата на која работи
производот
(техничките карактеристики се наведени во табелата погоре).
Овој бојлер мора да биде заземјен, односно треба да биде приклучен на штекер со заземјување.




3 Начин на местење:
Исклучете ја водата пред инсталација. Извадете го бојлерот од кутијата и отстранете го пластичното пакување (Сл. 4), навртката (Сл.
1:6) и прстенот (Сл. 1:5).
Проверете го доводот на вода и струја и согласно тоа одберете еден од начините на инсталација:
a) доколку доводот на струја е над мијалникот (Сл. 1):
Проверете дали гумениот прстен (Сл. 5) е цврсто наместен на основата на телото (Сл. 1:2) со централниот дел што се крева свртен
нагоре. Цевката за довод на вода наместете ја низ отворот на мијалникот . Од долниот дел (под мијалникот) на неа наместете го








прстенот (Сл. 5:c) и зашрафете (во правец на стрелките на часовникот) и прицврстете (Сл. 5:b).
b) Ако доводот на струја е под мијалникот (Сл, 2):
Задолжително проверете го гумениот прстен (Сл. 5: a) да биде убаво прицврстен на основата на телото (Сл. 1:2) со подигнатиот
среден дел нагоре.
Излизгајте ја навртката (Сл. 5: d) – со вградената страна нагоре – на цевката на бојлерот, со дихтунг.
Доводот на вода на бојлерот наместете го низ отворот на мијалникот. Од долниот дел (под мијалникот) наместете го прстенот (Сл. 5:
c) и зашрафете (во правец на стрелките на часовникот) со навртка (Сл.5: b).
ЗАБЕЛЕШКА: Без оглед на локацијата – задолжително проверете дали доводот на струја е заштитен од вода. Доколку не е, не го
местете бојлерот за да спречите оштетување на производот или повреда.
Поврзете го цревото со цевката за довод на вода.
Проверете ја положбата на клипот (3) и гумениот прстен (4) како што е прикажано на сликата 3 и потоа наместете ја устата на
телото. Зашрафете ја цврсто на телото (Сл. 1) ЗАБЕЛЕШКА: внимавајте да не го оштетите гумениот прстен за време на
инсталацијата).
Отворете го доводот, внимателно поместете ја рачката и устата на лево и на десно, за да проверите дали можеби од некаде
протекува.
Вклучете го приклучокот во штекер. Штекерот и приклучокот не смеат да бидат изложени на вода.
Сл. 3 (види: СЛИКИ, Сл.3)
1 млазник
2 уста



3. навртка
клип

5 гумени прстени
6 силиконско црево

7
приклучок
силиконското црево

на

4. Начин а инсталација и прилагодување:
Доколку позицијата на изворот на вода не е соодветна, консултирајте се со професионален инсталатор.

Сл. 6 (види: СЛИКИ, Сл. 66)
1. Струја

2. Внимание! Вода во ѕидот

3. Внимавате на големината





Не правете измени на бојлерот или неговиот кабел.
Изворот на вода може да се вклучи пред да го вклучите бојлерот во струја за да проверите дали протекува вода од некаде.
Потоа вклучете го приклучокот во штекер и вртете ја рачката во правец на стрелките на часовникот (за топла вода) (види СЛИКИ, Сл.
позиција на средина (затворена позиција) – дисплејот треба да се исклучи.



Инсталацијата на проточниот бојлер е готова.
5. Начин на работа
Како што е наведено на Сл. 7 (види СЛИКИ, Сл. 7), има 3 зони за избирање на рачката: “позиција за топла вода (1)“, “затворена
позиција (2)“, “позиција за ладна вода (3)“. За зголемување на протокот на ладна вода, свртете ја рачката во правец спротивен на
оној на стрелките на часовникот, а за топла вода, свртете ја во правец на стрелките на часовникот.
ЗАБЕЛЕШКА: Температурата на топлата вода ќе се намали со зголемување на протокот на вода. Температурата полека ќе се
зголемува со вртење во зоната за потопла вода.
Сл. 7 (види: СЛИКИ, Сл. 7)
Pic. 4 (see:за
PICTURES,
Pic. 4)
1 Позиција
топла вода

2 Затворена позиција

3 Позиција за ладна вода

6. Одржување:
Чистење
Кога протокот на вода ќе се намали, отворот за вода (Сл. 8) треба да се исчисти. Чекорите се следни: отшрафете го капакот на
прскалката (Сл. 8: 2) во правец спротивен на оној на стрелките на часовникот, ставете го под проточна вода. Исчистете ја прскалката
со оцет и потоа зашрафете (Сл. 8).
Сл. 8 (види: СЛИКИ, Сл. 8)
1
Гумен
дихтунг
прскалката,

за

2 Прскалка

3 Расклопете со ротација спротивна на
стрелките на часовникот

4 Склопете со ротација во
правец на стрелките на
часовникот

Чистење на филтерот
Ако протокот се намали по подолга употреба, извадете го цревото за довод, извадете ја мрежичката за филтерот (Сл.9: 2) од доводот
(Сл.9:1) како што е покажано на слика 9. Ставете ја мрежичката во оцет 20 минути, темелно измијте ја и повторно наместете ја.
Сл. 9 (види: СЛИКИ, Сл. 9)
1 Довод на вода

2 Мрежичка на филтерот

7. Дијаграм на електрични делови
Сл. 10 (види: P=СЛИКИ, Сл. 10)
K-Прекинувач
H-Цевка за загревање

D-Дигитален дисплеј

S-Термална заштита

8. Можни проблеми и решенија
Проблем

Можна причина

Можни решенија

Дисплејот не се вклучува и водата не се
загрева кога ќе ја свртите рачката.

Доводот на струја не е
вклучен или притисокот на
водата е премногу мал.
Протокот на вода е премногу

Проверете ги жиците, доводот на струја и проверете
дали притисокот на водата е најмалку 0.06 MPa.

Дисплејот е вклучен, но температурата на

Намален е протокот на топла вода. Ако температурата

водата е премногу ниска.
Температурата е висока, протокот на вода
е многу мал.

голем или има проблем со
делот за загревање.
Филтерот или прскалката се
блокирани со наслаги, или
пак притисокот на водата е
многу мал.

остане мала, тогаш најверојатно има проблем со
грејачот – обратете се кај овластен сервисер.
Проверете и исчистете ги наслагите во филтерот за
вода и во отворите (види “Одржување“). Попуштете ја
топлата вода. Доколку проблемот продолжи, тогаш
причината е малиот притисок на водата.

*********************************************************************************************************
ОДРЖУВАЈТЕ ГО ПРОТОЧНИОТ БОЈЛЕР ВО ОДЛИЧНА СОСТОЈБА – БЕЗ БИГОР КОЈ ЈА НАРУШУВА НЕГОВАТА ФУНКЦИЈА!
*********************************************************************************************************
УПАТСТВО ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА БИГОРОТ
Почитувани,
Навистина би сакале да уживате во употребата на овој производ подолг временски период, а бидејќи во нашиот регион водата е
навистина тврда, ние подготвивме едноставно упатство како да го исчистите бигорот во бојлерот. Следете ги чекорите подолу и
обезбедете долгорочна употреба на овој производ и заштедете струја.
Важно:
Пред чистење, исклучете го бојлерот од струја и од доводот за вода!
1. Извадете ја цевката за вода со тоа што ќе ја отшрафите навртката на крајот од цевката.
2. Во отворот за довод на вода ставете инка или цевка (можете да користите и ролна од фолија или пак цевка).
3. Резервоарот (околу 1дл) наполнете го со оцет или цитрусна киселина (доколку се работи за киселина во прав, тогас 20 грама ќе
бидат доволни). Извадете ја инката.
4. Оцетот оставете го 60 минути да почне да реагира, а цитрусната киселина 30 (ќе забележите меурчиња како излегуваат од
оотворот). Доколку се уште има меурчиња и откако ќе помине времето, повторете ја процедурата.

5. Во меѓувреме можете да ја исчистите цевката со тоа што ќе ја потопите во оцет или цитрусна киселина неколку минути.
6. Вратете ја цевката (без ситото) со тоа што ќе ја зашрафите навртката во правец на стрелките на часовникот.
7. Задолжително проверете дали рачката е сеучте во позиција “стоп“ и отворете го доводот на вода.
8. Свртете ја рачката во позиција на максимална студена вода за да излезе остатокот од течноста и бигорот. Оставете ја така 10
секунди и исплакнете го убаво ситото.
9. Вратете ја рачката во позиција “стоп“ и повторно наместете го ситото.
10. Вклучете ја повторно во струја и тестирајте ја со тоа што постепено ќе ја вртите рачката од позиција на ладна во позиција на
топла вода.
11. Повторете ја целата процедура најмногу на 6 месеци.
Добро е да се знае:
По секоја употреба на топла вода, пуштете ладна вода за значително намалување на таложењето бигор.
Со проточниот бојлер ќе заштедите време и пари но секогаш мора да ги запомните најважните работи за неговата
инсталација:

1. Овој производ треба да се користи само откако правилно и безбедно ќе се поврзе со штекер со постојана и стабилна струја и
довод на вода.
2. НЕ го местете овој производ во близина на (растојанието треба да биде најмалку 0,4 м) запаливи предмети (дрво, пластика,
стиропор).
3. Проточниот бојлер не смее да се инсталира на места на кои температурите се спуштаат под нулата. Не го вклучувајте доколку
постои можност водата да биде замрзната во цевките или во самиот бојлер.
4. НИКОГАШ НЕ ГО ОСТАВАЈТЕ ПРОТОЧНИОТ БОЈЛЕР ВКЛУЧЕН ДОКОЛКУ НЕ СТЕ ВО ПРОСТОРИЈАТА. СЕКОГАШ РАЧКАТА СТАВЕТЕ
ЈА ВО ПОЗИЦИЈА “OFF“ ПО УПОТРЕБА.
5. СЕ ПРЕПОРАЧУВА ДА ГО ИСКЛУЧИТЕ ПРОИЗВОДОТ ОД СТРУЈА ДОКОЛКУ НЕ ГО КОРИСТИТЕ ПОДОЛГ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД.

ГАРАНТЕН ЛИСТ
Име на производ: DELIMANO INSTANT WATER HEATING FAUCET DIGITAL PRO – Дигитален проточен бојлер
Увозник: СТУДИО МОДЕРНА дооел Скопје
Овластен сервис: ПРО ФУНКЦИОНАЛ, ул.БУТЕЛСКА бр.43 нас.Радишани до Расадник, КОНТАКТ: 071/324-419
Атанас 077/442-475

Датум на купување:

Печат и потпис на продавачот:

ИЗЈАВА ЗА ГАРАНЦИЈА:
Гарантниот рок на производот е 12 месеци од денот на преземање на пратката од пошта или од денот на купување на
производот во продавница.
Студио Модерна гарантира дека производот исправно ќе функционира во гарантниот рок. Исто така, гарантираме дека,
во текот на гарантниот рок, бесплатно ќе ги отстраниме сите можни дефекти. Доколку се случи производот да не може
да биде поправен во рок од 30 дена од приемот на рекламацијата, купувачот може да бара замена за производот со
нов. Во тој случај, гарантниот рок се продолжува за онолку дена колку што траела поправката. Добавувачот се обврзува
дека ќе обезбедува делови за сервисирање во период од 5 години.

ГАРАНЦИЈАТА НЕ ВАЖИ:
- доколку дефектот настанал поради неправилно ракување и употреба;
- во случај на дефекти настанати под влијание на надворешни фактори (механички оштетувања по вина на купувачот
или на трето лице, злоупотреба на апаратот, неправилно и невнимателно ракување, комерцијална и индустриска
употреба, виша сила);
- доколку купувачот не приложи важечки и правилно пополнет гарантен лист и сметка.

Изјава: Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја
регулира продажбата на производите и овие права не се загрозени со гаранцијата.

За сите дополнителни информации обратете се на: СТУДИО МОДЕРНА дооел, ул. Костурски Херои бр. 38, 1000
Скопје, Тел: 02/3094-590
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