


Поздравления. Вече имате електрически бойлер Едеса, марка, за която най-важното е 

задоволяване нуждата на нашите клиенти посредством иновативни технологично 

напреднали продукти. Нашите специалисти произведоха и тестваха този бойлер, за да 

гарантират максимум задоволяване на нуждата на нашите клиенти. 

 

 

Доброто функциониране на вашия бойлер зависи не само от качеството на продукта, 

но и от правилното му поставяне от квалифициран специалист. 

Прочетете внимателно тази инструкция преди монтажа на вашия бойлер, за да 

извлечете максимума от него и да му осигурите дълъг живот. Запазете тази 

инструкция за в бъдеще. 

 

 

 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА И НОРМИ 

- Уверете се, че спецификациите на бойлера съответстват на електрическата мрежа 

- Подвързването на бойлера трябва да се осъществи само от правоспособен техник 

- Бойлерите Фагор са произведени в съответствие с нормите на ЕС 

- Този бойлер не е предназначен за употреба от лица (вкл деца) с намален умствен или 

физически капацитет, или липса на опит в боравенето с техника, освен ако не 

работят под надзора на лице, отговорно за тяхната сигурност. Децата трябва да 

бъдат под надзора на възрастен и да не им сепозволява да играят с апарата. 

 

ОКОЛНА СРЕДА 

Моделът на вашия бойлер е HFC134A, един от най-екологичните днес на пазара. Моделът 

позволява да се намали консумацията на ел енергия за поддържане на температурата с до 

40%. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРЕКТНАТА ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И 

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА 

След като полезния живот на устройството приключи, то не бива да се изхвърля заедно 

с другите домакински отпадъци. 

Може да го предадете в някой от центровете за вторични суровини. 

Изхвърлянето му отделно от другите отпадъци, означава опазване на околната среда и 

здраве, както и съхраняване на енергия и природни ресурси. 

Когато бойлерът съдържа или вашият техник му е принадил допълнителна батерия, се 

процедира опо следния начин: 

- отстранете батерията преди да го изхвърлите 

- докато отстранявате батерията апаратът трябва да е изключен от ел мрежа 

- батериитя трябва да се изхвърлят на обозначените за това места. 

 

 

ПОВРЕДИ И АВАРИИ 

В случай на повреда във вашия бойлер, веднага изключете щепсела от ел мрежа. 

Информоирайте вашия техник. За да улесните техниците в сервиза, е нужно да 

предоставите следната информация: 

- модел на бойлера 

- Сериен номер 

- Дата на закупуване 

- Описание на проблема 

- Вашият адрес и тел номер 

- Вашето име 



 

 

РАЗМЕРИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Производителят си запазва правото да променя характеристиките и спецификациите на своите продукти, без 

предупреждение. 



МОНТАЖ 
 

АКСЕСОАРИ 

Бойлерът се доставя със следните основни елементи за инсталация: 

- Втулки за тръбопроводите 

- Предпазна клапа 

 

ПОСТАВЯНЕ 

Стената, както и крепежните 

елементи, които ще използвате 

трябва да могат  да издържат 

тежестта на пълен с вода бойлер. 

В случай на тънка стена, трябва да 

се използват контра тежести от 

другата страна на стената. 

Забележка: Бойлерът трябва да 

се постави така, че кабелът за 

включване в ел. мрежа да е 

достъпен. 

 

ИЗБИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩО 

МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ 

Възможността за вертикален и 

хоризонтален монтаж прави 

бойлера подходящ за монтиране 

на всяко място. Така или иначе, 

важно е да бъде поставен 

максимално близо до крана за 

топла вода, по този начин се 

минимизират загубите на топлина по тръбите. 

Когато бойлерът се инсталира вертикално, оставете място от поне 50 см надолу от изхода на 

тръбата, за да имате достъп до електрическите части и  за да е по-лесно за поддръжка. 

Когато инсталирате хоризонтално бойлера, всички входящи и изходящи тръби трябва да са 

обърнати наляво, както е показано на фиг 1. В случай че се монтира близо до стена, оставете място 

от поне 50см, за да имате достъп до електрическите части и за да е по-лесно за поддръжка. 

Никога не монтирайте хоризонтално бойлер, използвайки плоскости, подпорки и поставки. 

 

ХИДРАВЛИЧЕН МОНТАЖ 

Приложените втулки се монтират на входящата и изходящата тръба на бойлера. 

Преди да пристъпите към хидравличен монтаж е нужно да се почистят входящите тръби, за да 

не попаднат в бойлера метални части или твърди тела. 

Монтирайте бойлера според схемата на фиг 1. 

А) бойлерът задължително се монтира с елементите за сигурност, приложени към бойлера. 

Не монтирайте никакви аксесоари между предпазния клапан и тръбата за студена вода. 

Изходящата тръба задължително и трябва да бъде свързана с дренажна тръбичка с диаметър поне 

колкото на тръбата на бойлера, наклонена и обърната навън на разстояние поне 20мм, както е 

показано на фигура 1. По време на затопляне на водата се отделят капки ( приблизително 3% от 

капацитета за всеки цикъл на затопляне). Това е нормално. 

За да изпразните бойлера, трябва да се задейства системата, като се вдигне лостчето, като е показано 

на фигура 2. 

Това е необходимо да се прави периодично с цел проверка на системата. 

Б) когато налягането превиши 5 бара задължително трябва да се постави редуктор на напрежението 

с 3 или 4 бара 

В) ако използвате пластмасови тръби, трябва да се  съобразите с налягането и температурата. В 

нормални условия максималното налягане е 9 бара и 80ºC темпeратура. 



ЕЛ МОНТАЖ 

Уредите работят при напрежение 220 V монофазен 

ток. Внимателно проверете съответствието между 

захранващото напрежение и това на бойлера. 

Бойлерът не изисква никакъв по-специален 

монтаж, достатъчно е да  се спазва 

Електротехническият регламент за ниско 

напрежение. 

 

 

 

 

 

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

1 . Бутон за спиране и тръгване 

2. Бутон за намаляване на избраната температура 

3. Бутон за увеличаване на избраната температура 

4. Дисплей – показва температурата на бойлера 

5. Eco – показва дали е активирана еко функция 

6. Напрежение – показва дали е активиран нагревателя 

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Пълнене на бойлера: след като бойлерът е инсталиран, отворете предпазния клапан. Отворете крановете 

за топла вода. Когато водата започне да излиза от тях, бойлерът е пълен. Затворете крановете и се 

убедете че няма течове в тръбните съединения.. 

 

Включване към мрежата: включете бойлера в мрежата, ако има изведен ключ на таблото, включете и 

него. След това натиснете бутон (1) и ще светне дисплей (4), който показва температурата на бойлера. 

Меню инсталация – смяна на конфигурация от Вертикален към Хоризонтален монтаж. (само за 

бойлери, при които има такава опция). 

 

Всички бойлери са фабрично произведени да се инсталират вертикално, ако се инсталират 

хоризонтално трябва да се промени конфигурацията за да работи бойлера нормално. Това става по 

следния начин: 

 

1. инсталирайте бойлера и го напълнете с вода, 

2. включете бойлера в мрежата и натиснете бутона за пускане       , 

3. Задръжте натиснат     бутона  за 3 секунди докато на дисплея се появи мигащо  

съобщението (Вертикален бойлер), 

4. задръжте натиснат бутона  ,   докато се появи мигащо съобщение            (хоризонтален бойлер). 

10 секунди по-късно, бойлерът автоматично излиза от меню конфигурация и минава на нормален 

режим. 



Избор на температура: с бутоните     за намаляване на температурата и     за увеличаване, изберете 

желаната температура, която е показана на дисплея (4).  Температурата може да се регулира между 40 

ºC и 80 ºC. 

 

Знакът        показва дали е активиран нагревателя. 

Препоръчва се бойлерът да е постоянно включен, понеже регулиращата система ще направи така че да 

се включва само когато има нужда да се поддържа избраната температура, а изолацията от 

полиуретанова пяна гарантира че загубите на енергия ще са незначителни. 

Ако токът спре, бойлерът запомня последното зададено положение, така че не е необходимо да 

натискате бутона за пускане (1), за да го включите отново. 

 

Изпразване:  

В случай на дълго врене на неупотреба на бойлера, се препоръчва да изпразните бойлера. Изпразването 

се осъществява чрез дренажната тръбичка. При всички случаи: 

 

- Прекъснете захранването 

- Затворете клапана за подаване на вода в инсталацията 

- Отворете клапана за топла вода 

 

 

 

ЕКСТРИ 

 

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЛЕГИОНЕЛА. 

 

Вашият бойлер разполага с фабрична настройка за унищожаване на бактерии от вида на легионела. 

Когато температурата на водата падне под 70 ºC за 30 дни , бойлерът прави един затоплящ цикъл докато 

достигне 70 ºC независимо от температурата, която сте задали. 

 

Тази функция може да бъде активирана или деактивирана от потребителя следвайки таблицата: 

 

 

ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ 

 

Бойлерът има защита против ниските температури. Когато температурата на водата падне под 5 ºC , 

регулаторите се включват докато водата достигне 10 ºC . Докато работи програмата против замръзване 

дисплеят показва               едно след друго. 

 

 

СИСТЕМА ПРОТИВ КОРОЗИЯ 

 

Това е защита на бойлера осъществена от магнезиев анод прикрепен към фланеца  на бойлера. 



ФУНКЦИЯ ВАКАНЦИЯ 

В случай на временно отсъствие или пътуване, активирайте функция ваканция чрез натискане на бутон       

        (без да изключвате бойлера от електрическата мрежа). 

С тази операция бойлерът спестява ел енергия чрез деактивиране на всичката ненужна консумация на 

енергия като същевременно запазва активираните защити (против замръзване, анти корозия, авто 

диагностика). 

 

ИНТЕЛИГЕНТНА ФУНКЦИЯ ЕКО 

Функцията ЕКО позволява да се регулира температурата на водата автоматично между 55 ºC и 75 ºC. 

Активира се с увеличаване или намаляване ( чрез бутоните       ) на температурата докато се 

визуализират на дисплея долните 4 сегмента.  

При активиране на функцията светва знакът ЕКО. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СХЕМА  

 

 



ПОДДРЪЖКА 

 

Бойлерът не се нуждае от специална поддръжка. За да се почисти е достатъчно да се забърше с влажна 

кърпа или гъба. Не използвайте абразиви и почистващи средства. 

Свръх затоплянето поради евентуална повреда на термостата е ограничено от прекъсвач, който оставя 

бойлера без напрежение. 

В този случай се обадете на вашия техник. 

 

ДИАГНОСТИКА  И ПОВРЕДИ 

 

Този бойлер разполага със система за сигурност, която го блокира  в случай на ненормално 

функциониране на системата, и знакът       започва да свети непрекъснато в червено. 

За да идентифицирате аномалията трябва да преброите премигванията между две дълги светвания. 

 

Пример:     

 

Някой от тези състояния се разблокират автоматично, за други трябва да повикате вашия техник, за да 

бъдат разблокирани ръчно чрез „бутон за разблокиране и сигурност” (виж електрическата схема и 

връзките.) 

Възможните проблеми са показани в следната таблица: 

 

 

 

При проблеми и въпроси, моля обадете се на 0700 11 770 или на централния сервиз 052 / 614 926. 

 

 

 

 

Сега Вие, като стотиците хиляди европейски потребители, притежавате един продукт, който 

благодарение на своето качество, дизайн и дълъг живот ще възнагради вашето доверие. 


