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DEVI ГАРАНЦИИ: 
Вие сте закупили система DEVI™ която, ние сме 
уверени, ще подобри Вашата сигурност, комфорт и 
икономичност. 
DEVI осигурява цялостно топлинно решение с 
нагревателните кабели deviflex™ или отоплителни 
рогозки devimat™, термостатите devireg™, 
монтажната лента devifast™ и сушилните devirail™ 
Ако все пак, в разрез с всички очаквания, възникне 
проблем с Вашата отоплителна система, ние от 
DEVI с производствени звена в Дания, като 
доставчици на Европейския съюз, сме обект на 
общите разпоредби за отговорност за продукта, 
както са описани в Директива 85/374/СЕЕ и всички 
съответни национални закони, което означава: 
DEVI осигурява гаранция за нагревателните кабели 
deviflex™ и отоплителните рогозки devimat™, за 
период от 10 години, а за всички останали продукти 
на DEVI - за период от 2 години, за дефекти в 
материалите и продукта. 
Гаранцията се дава при условие, че 
ГАРАНЦИОННАТА КАРТА на тази страница е 
надлежно попълнена в съответствие с инструкциите 
и че дефектът е инспектиран от или представен на 
DEVI или оторизиран дистрибутор на DEVI. 
Моля, забележете, че попълването на 
ГАРАНЦИОННАТА КАРТА трябва да бъде на 
английски или на местния език. 

Задължение на DEVI ще бъде да поправи или да 
достави безплатно ново устройство на клиента, 
без допълнителни плащания, свързани с 
поправката на устройството. В случай на 
дефектен термостат devireg™, DEVI си запазва 
правото да го поправи безплатно и без 
неоправдано забавяне на клиента. 
Гаранциите на DEVI не покриват инсталации, 
монтирани от неоторизирани електротехници, или 
неизправности, причинени от неизправни 
устройства, доставени от други, неправилна 
употреба, повреди, причинени от трети лица или 
неправилен монтаж, водещ до повреда в 
следствие на това. В случай, че се наложи DEVI 
да инспектира или да поправи какъвто и да е 
дефект, по която и да е от посочените по-горе 
причини, всички услуги са платени. DEVI 
гаранциите са невалидни в случай, че плащането 
на устройството не е надлежно изпълнено. 
Ние от DEVI по всяко време ще отговаряме 
честно, ефикасно и бързо на всички запитвания и 
разумни искания на нашите клиенти. 
Гореупомената гаранция касае отговорност за 
продукта, доколкото въпросите, свързани със 
законите за продажби на стоки ще се отнасят към 
националното законодателство. 
 

 
 

Гаранционна карта 
DEVI™ гаранцията се дава на: 

Име и адрес: 
 

Моля, съблюдавайте! 
За да получите DEVI™ гаранцията, трябва внимателно да попълните следните данни. 
Вижте другите условия по-горе. 

Електрически монтаж от: 
 

 
         ДАТА:..............……..  Печат на доставчик: 
 
 
 
 
 

Инструкция за монтаж на  
Нагревател за огледало DEVI 
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Нагревател за огледало: 
Нагревателните рогозки за огледала се използват за предпазване на огледалото 
в банята от влага и замъгляване. Моля отбележете, че има специални 
изисквания към лепилото с което се залепват нагревателите към огледалото.  
 
Спецификация на нагревателя: 
 

Тип Единичен проводник с екран (DSVF) 
Напрежение 230 V 
Ефект (мощност) 140 – 150 W/m2 

Присъединителен кабел 2x2 м, 1.00 мм2 плюс екран 
Защитен екран Meден 
Изолация на проводника Тефлон FEP 
Външна изолация PVDF 
Макс. температура 600 C 

 
Важно: 

- Нагревателната рогозка не може да се реже и не трябва да се разпъва. 
- Нагревателната рогозка може да се използва само ако е залепена за 

огледалото и свързана на твърда връзка или към ел. прекъсвач (на 
осветлението например). Не се допуска включване към ел. мрежата с 
щепсел. 

- Защитния меден екран трябва да се заземи. 
- Проверете съпротивлението на рогозката посредством омметър преди и 

след монтажа й. 
- Електрическото свързване трябва да се осъществи от квалифициран 

електротехник. 
 

Стъпка 3 
Покрийте маркираната зона с лепило (теракол или друго) 
използвайки назъбена шпатула. Помнете, че лепилото не 
трябва да вреди на огледалото – консултирайте се с 
продавачите на лепило. 

  
Стъпка 4 
Поставете и натиснете нагревателната рогозка върху 
лепилото. След това покрийте рогозката с лепило, като 
се уверите че повърхността за залепване е гладка. 

  
Стъпка 5 
Пъхнете кабела на рогозката в тръбата и го изведете до 
контакта. 

  
Стъпка 6 
Сега огледалото може да се монтира върху лепилото с 
помощта на лепило за плочки или не киселинен силикон, 
след като лепилото за плочки е изсъхнало.  
Запомнете: лепилото трябва да е подходящо за 
огледала. 

  
Стъпка 7 
За да подобрите интериора, поставете огледалото в една 
линия с околните плочки. 

 
В случай, че фаянса в банята е вече поставен, залепете нагревателната рогозка 
върху гърба на огледалото с помощта на не киселинен силикон и закачете 
огледалото на стената 

Стъпка 1 
Измерете огледалото и отбележете мястото на стената 

  
Стъпка 2 
Монтирайте гъвкава тръба в стената от огледалото до 
най-близкия контакт 


