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BATERIE S OHŘEVEM

INOX

S - stojánková BEF 002A / D - nástěnná BEF 002B

NÁVOD K POUŽITÍ
Dovozce:

RPR-WTERM, s. r. o.
Bukovecká 1202
739 91 Jablunkov
IČ: 25832646, DIČ: CZ25832646
tel: 00420 558 358 079
e-mail: info@wterm.cz

BATERIE S OHŘEVEM
NÁVOD K POUŽITÍ
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další
použití.

FUNKCE VÝROBKU
Tento výrobek je schopen dodávat horkou vodu během několika sekund. Hubici baterie lze otáčet doleva a doprava, což umožňuje použití tohoto zařízení pro jednoduchý i dvojitý dřez a umyvadla s platformou.

INSTALAČNÍ PODMÍNKY
Příkon ohřívače 3,2 kW
Průřez kabelu vnitřního zdroje energie ≥ 1,5 mm2
Jistič: min. 16 A
Tlak vody: 0,04-0,6 Mpa
Použití: kuchyň, garáž a jiná vhodná prostředí
Přívod vody: spodní. Průměr trubky přívodu vody se závitem: 1/2 coul.
Poznámka: Tento přistroj, musí být napájen uzemněným zdrojem. Připojení ohřívače musí být v obvodu jištěném
CRD chráničem. Nikdy ohřívač neinstalujte do jiné polohy, než svislé (jak je vyobrazen).
Výrobek je dimenzován jako vysoce výkonné zařízení - před instalací je nutné zkontrolovat, zda elektroinstalace
splňuje nároky výrobku na jmenovitý proud (musí být splněny podmínky uvedené výše – viz instalační podmínky). Je nutné zajistit uzemnění tohoto ohřívače vody, to znamená, že v zásuvce musí být zemnicí vodič, který by
měl být spojen se zemnicím vodičem elektrické sítě.

PŘÍPRAVA K INSTALACI
Zkontrolujte trasu kabelů a vody.
Před instalací zavřete přívod vody.
Vyndejte ohřívač vody z pěnového boxu a odstraňte
případné záslepky

Zařízení se spodním
přívodem vody.

Zkontrolujte umístění gumového kroužku a segerové pojistky
1 - ohnutá trubka
2 - matice ohnuté trubky
3 - segerová pojistka
4 - gumový kroužek
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INSTALACE
1. Na tělo přístroje našroubujte výtokovou hubici a pevně utáhněte.
(Upozornění: Při instalaci nepoškoďte gumový kroužek.)
2. Do základny těla přístroje vložte těsnění obrubou směrem nahoru.
Pak do něj našroubujte spojku spodního přívodu a pevně utáhněte.
3. Našroubovanou spojku spodního přívodu vložte do gumového kroužku základny a nainstalujte do dřezu.
Ze spodní strany dřezu našroubujte pojistnou matici pro upevnění těla přístroje.
4. Spojku spodního přívodu připojte k vodovodnímu potrubí.
5. Otevřete přívod vody, pootočte dolů páčku na těle přístroje, otočte výtokovou hubicí doleva
a doprava, abyste před použitím zkontrolovali a odstranili případný průsak.
6. Zapojte zařízení do nejbližší zásuvky.
Pozn.: Pokud chcete přístroj zapojit do zásuvky pod dřezovou deskou tak aby byl přívodní kabel skryt. Můžete k tomu
využít průchodku kabelu ve vsuvce. Při tomto způsobu instalace musí elektrické připojení provést kvalifikovaná osoba
vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do elektroinstalace.
1 - výtoková hubice
2 - tělo přístroje
3 - gumový kroužek spojky
4 - dřez, deska
5 - spojka spodního přívodu
6 - pojistná matice
7 - přívod tlakové studené vody

KLÍČOVÉ BODY INSTALACE A NASTAVENÍ
• Pokud poloha vývodu vody ve zdi není vhodná,
poraďte se s kvalifikovaným instalatérem o jeho úpravě.
• Instalace a údržba zařízení bude mnohem efektivnější,
pokud předem naplánujete způsob instalace a umístění
zařízení a pečlivě si přečtete návod k obsluze.
• Před zapojením do sítě musí být přívod vody otevřený,
aby se při instalaci a nastavování zjistilo, zda v některém spoji
nedochází k průsaku vody.
• Pokud je průtok vody bez problémů, zapojte zařízení do
zásuvky a zapněte spínač teplé vody.
Průtok vody je normální: modrá kontrolka indikátoru ohřevu
svítí; teplota roste. Když se spínač vypne, modrá kontrolka zhasne.
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OVLÁDÁNÍ

360°

Hubice a trubka, na které je připevněná, se mohou podle potřeby otáčet
v horizontální rovině o 360°, jak je znázorněno na obrázku.

Na stupnici ovládací páčky jsou 3 zóny, jak je znázorněno na obrázku:
„studená voda“,
„stop“
„teplá voda“.
STUDENÁ VODA
STOP

TEPLÁ VODA

INDIKÁTOR
PRACOVNÍHO
REŽIMU
UVNITŘ OHŘÍVAČE VODY JE AUTOMATICKÝ VYPÍNAČ, TAKŽE NENÍ NUTNÉ ZAPOJOVAT A ODPOJOVAT NAPÁJECÍ KABEL

Zákazníci si mohou nastavit různé zóny dle svých potřeb. Otočením páčky nahoru se zvýší průtok studené vody,
otočením dolů teplé vody. Teplota teplé vody je tím vyšší, čím nižší je její průtok. Teplota se bude postupně
zvyšovat a dosáhne konstantní hodnoty během 5 - 10 sekund (záleží na teplotě vstupní vody) po nastavení páčky
do zóny teplé vody.

ÚDRŽBA

VYČISTĚTE OTVORY VÝTOKU, ABY NEBYLY
ZABLOKOVANÉ.

Čištění výtoku vody: pokud je proud vody nepravidelný nebo nižší,
je třeba vyčistit výtokové sítko.
Postup je následující: Vyšroubujte přírubu sítka směrem doleva
a vyndejte ho ven, propláchněte sítko silným proudem vody v obráceném směru. Tenkým kovovým drátem případně odstraňte usazené zbytky z otvorů a našroubujte ho zpět. Při používání ohřívače
s tvrdou vodou, může dojít k zanesení topné spirály a následnému
nevratnému poškození. Dle potřeby proplachujte vnitřní prostor
ohřevu např. ředěným octovým roztokem.
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O FILTRU:

Pokud bude po delší době používání průtok vody slabší, vyšroubujte a
vyčistěte filtr, jak je znázorněno na obrázku níže, a pak ho nainstalujte zase zpět.

MAGNETICKÝ KROUŽEK
FILTR
ZAJIŠŤOVACÍ KROUŽEK

UPOZORNĚNÍ
• Před zapojení do sítě se musí otevřít přívod vody.
• Tento ohřívač vody musí být nainstalován vertikálně, jakékoliv jiné polohy jsou zakázány. Správný způsob
instalace je uveden v instalačním schématu.
• Pokud je kapacita vaší elektrické sítě malá, nepoužívejte současně s ohřívačem vody jiné vysoce
výkonné elektrické spotřebiče (klimatizace, mikrovlnná trouba, atd.).
• Výtok vody nesmí být připojen k jiné baterii nebo jinému spoji, než je popsáno v tomto návodu k použití.
• Pokud bude při dlouhodobém používání průtok vody slabší, je nutné vyčistit filtr na přívodu vody.
• Hubice se musí pravidelně čistit. V případě, že by voda uvnitř ohřívače mohla zamrznout, je elektrické napájení
tohoto ohřívače vody zakázáno.
• Pokud je ohebný napájecí kabel poškozený, jeho výměnu lze provést jen v autorizované opravně naší společnosti.
• Tento ohřívač vody musí být bezpečně uzemněný.
• Tento ohřívač vody nesmí být nainstalován v místech, kde se vyskytuje mráz.

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

TLAKOVÝ SPÍNAČ

TOPNÁ TRUBKA

ČERVENÁ

AC 230V
MAGNETICKÝ
KROUŽEK
UDRŽOVÁNÍ TEPLA
(NORMÁLNĚ UZAVŘENÝ)
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PROBLÉMY PŘI PROVOZU A JEJICH ODSTRANĚNÍ
PROJEV PORUCHY

PŘÍČINA PORUCHY

ODSTRANĚNÍ PORUCHY

Červená kontrolka nesvítí a po nastavení
páčky do zóny teplé vody se voda neohřívá.

Přístroj není zapojený do sítě nebo je příliš
nízký tlak vody.

Zkontrolujte napájecí kabel a jeho zapojení,
ujistěte se, že tlak vody není nižší
než 0,04 MPa.

Kontrolka svítí, ale teplota vody je nízká.

Rychlost průtoku vody je příliš vysoká.

Nastavte páčku na ohřev teplé vody a vodu
vypněte.

Teplota vody je vysoká, ale průtok je nízký.

Filtr nebo otvory výtoku vody jsou
zablokovány usazeninami nebo je příliš
nízký tlak vody.

Zkontrolujte a odstraňte usazeniny z filtru
na přívodu vody a z otvorů výtoku. Pusťte
teplou vodu. Pokud porucha i nadále přetrvává, důvodem je nízký tlak vody.

Červená kontrolka indikátoru svítí, ale voda
se neohřívá.

Porucha topného článku.

Kontaktujte prodejce nebo výrobce.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných
místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Výrobce si vyhrazuje
právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případného dalšího vývoje.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko
případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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SK

BATÉRIA S OHREVOM

INOX

S - stojaca BEF 002A / D - nástenná BEF 002B

NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Dovozca:

WTERM, s. r. o.
Bytčická 2
010 06 Žilina
IČ: 36397024, DIČ: SK2020105659
tel: 00421 908 692 474
e-mail: wtermslovensko@gmail.com

BATÉRIA S OHREVOM
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete
plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

FUNKCIA VÝROBKU
Tento výrobok je schopný dodávať teplú vodu behom niekoľkých sekúnd. Hubica batérie sa dá otáčať doľava
a doprava, čo umožňuje použitie tohto zariadenia pre jednoduchý aj dvojitý drez a umývadlá s platformou.

INŠTALAČNÉ PODMIENKY
Príkon ohrievača: 3,2 kW
Prierez kábla vnútorného zdroja energie: ≥ 1,5 mm2
Istič: min. 16 A
Tlak vody: 0,04-0,6 MPa
Použitie: kuchyňa, garáž a iné vhodné prostredie
Prívod vody: spodná
Poznámka: Tento prístroj, musí byť napájaný uzemneným zdrojom. Pripojenie ohrievača musí byť v obvode
istenom CRD chráničom. Nikdy ohrievač neinštalujte do inej polohy, než zvislej (ako je vyobrazený).
Výrobok je dimenzovaný ako vysoko výkonné zariadenie - pred inštaláciou je nutné skontrolovať, či elektroinštalácia spĺňa nároky výrobku na menovitý prúd (musia byť splnené podmienky uvedené vyššie - viď inštalačné
podmienky). Je nutné zaistiť uzemnenie tohto ohrievača vody, to znamená, že v zásuvke musí byť uzemňovací
vodič, ktorý by mal byť spojený s uzemňovacím vodičom elektrickej siete.

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU
Skontrolujte trasu káblov a vody.
Pred inštaláciou zatvorte prívod vody.
Vyberte ohrievač vody z penového boxu a odstráňte
prípadné záslepky.

Zariadenie so spodným
prívodom vody.

Skontrolujte umiestnenie gumového krúžku a segerovej poistky
1 - ohnutá rúrka
2 - matica ohnutej rúrky
3 - segerová poistka
4 - gumový krúžok
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INŠTALÁCIA
1. Na telo prístroja naskrutkujte výtokovú hubicu a pevne utiahnite.
(Upozornenie: Pri inštalácii nepoškoďte gumový krúžok.)
2. Do základne tela prístroja vložte tesnenie obrubou smerom nahor. Potom do neho naskrutkujte spojku spodného prívodu a pevne utiahnite.
3. Naskrutkovanú spojku spodného prívodu vložte do gumového krúžku základne a nainštalujte do drezu.
Zo spodnej strany drezu naskrutkujte poistnú maticu pre upevnenie tela prístroja.
4. Spojku spodného prívodu pripojte k vodovodnému potrubiu.
5. Otvorte prívod vody, stlačte dole páčku na tele prístroja, otočte výtokovou hubicou doľava a doprava, aby ste
pred použitím skontrolovali a odstránili prípadný priesak.
6. Zapojte zariadenie do najbližšej zásuvky.
Pozn.: Pokiaľ chcete prístroj zapojiť do zásuvky pod drezovú dosku tak, aby bol prívodný kábel skrytý, môžete k tomu
využiť priechodku kábla vo vsuvke. Pri tomto spôsobe inštalácie musí elektrické pripojenie vykonať kvalifikovaná
osoba vzhľadom k tomu, že sa jedná o zásah do elektroinštalácie.
1 - výtoková hubica
2 - telo prístroja
3 - gumový krúžok spojky
4 - drez, doska
5 - spojka spodného prívodu
6 - poistná matica
7 - prívod tlakovej studenej vody

PRÍKLAD INŠTALÁCIE
KĽÚČOVÉ BODY INŠTALÁCIE A NASTAVENIA
• Ak poloha vývodu vody v stene nie je vhodná, poraďte sa
s kvalifikovaným inštalatérom o jeho úprave.
• Inštalácia a údržba zariadenia bude oveľa efektívnejšia,
ak vopred naplánujete spôsob inštalácie a umiestnenia
zariadenia a starostlivo si prečítate návod na obsluhu.
• Pred zapojením do siete musí byť prívod vody otvorený,
aby sa pri inštalácii a nastavovaní zistilo, či v niektorom spoji
nedochádza k priesaku vody.
• Ak je prietok vody bez problémov, zapojte zariadenie do
zásuvky a zapnite spínač teplej vody.
Prietok vody je normálny: modrá kontrolka indikátora ohrevu svieti; teplota rastie. Keď sa spínač vypne, modrá
kontrolka zhasne.
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OVLÁDANIE

360°

Hubica a rúrka, na ktorej je pripevnená, sa môžu podľa potreby otáčať
v horizontálnej rovine o 360°, ako je znázornené na obrázku.

Na stupnici ovládacej páčky sú 3 zóny, ako je znázornené na obrázku:
„studená voda“,
„stop“
„teplá voda“.
STUDENÁ VODA
STOP

TEPLÁ VODA

INDIKÁTOR
PRACOVNÉHO
REŽIMU
VNÚTRI OHRIEVAČA VODY JE AUTOMATICKÝ VYPÍNAČ, TAKŽE NIE JE NUTNÉ ZAPÁJAŤ A ODPÁJAŤ NAPÁJACÍ KÁBEL

Zákazníci si môžu nastaviť rôzne zóny podľa svojich potrieb. Otočením páčky hore sa zvýši prietok studenej vody,
otočením nadol teplej vody. Teplota teplej vody je tým vyššia, čím nižší je jej prietok. Teplota sa bude postupne
zvyšovať a dosiahne konštantnú hodnotu počas 5 - 10 sekúnd (záleží na teplote vstupnej vody) po nastavení
páčky do zóny teplej vody.

ÚDRŽBA

VYČISTITE OTVORY VÝTOKU,
ABY NEBOLI ZABLOKOVANÉ.
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Čistenie výtoku vody: ak je prúd vody nepravidelný alebo nižší, je
potrebné vyčistiť výtokové sitko.
Postup je nasledujúci: Vyskrutkujte prírubu sitka smerom doľava
a vyberte ho von, prepláchnite sitko silným prúdom vody v obrátenom smere. Tenkým kovovým drôtom prípadne odstráňte usadené
zvyšky z otvorov a naskrutkujte ho späť. Pri používaní ohrievača
s tvrdou vodou, môže dôjsť k zaneseniu vyhrievacej špirály
a následnému nezvratnému poškodeniu. Podľa potreby preplachujte vnútorný priestor ohrevu napr. riedeným octovým roztokom.

ČISTENIE VODNÉHO FILTRA:

Pokiaľ bude po dlhšej dobe používania prietok vody slabší, vyskrutkujte
a vyčistite filter, ako je znázornené na obrázku nižšie, a potom ho nainštalujte zase späť.

MAGNETICKÝ KRÚŽOK
FILTER
ZAISŤOVACÍ KRÚŽOK

UPOZORNENIE
• Pred zapojením do siete sa musí otvoriť prívod vody.
• Tento ohrievač vody musí byť nainštalovaný vertikálne - akékoľvek iné polohy sú zakázané. Správny spôsob
inštalácie je uvedený v inštalačnej schéme.
• Ak je kapacita vašej elektrickej siete malá, nepoužívajte súčasne s ohrievačom vody iné vysoko výkonné
elektrické spotrebiče (klimatizácia, mikrovlnná rúra, atď.).
• Výtok vody nesmie byť pripojený k inej batérii alebo inému spoju, ako je popísané v tomto návode na použitie.
• Pokiaľ bude pri dlhodobom používaní prietok vody slabší, je nutné vyčistiť filter na prívode vody.
• Hubica sa musí pravidelne čistiť. V prípade, že by voda vnútri ohrievača mohla zamrznúť, je elektrické napájanie
tohto ohrievača vody zakázané.
• Ak je ohybný napájací kábel poškodený, jeho výmenu možno vykonať len v autorizovanej opravovni našej
spoločnosti.
• Tento ohrievač vody musí byť bezpečne uzemnený.
• Tento ohrievač vody nesmie byť nainštalovaný v miestach, kde sa vyskytuje mráz.

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

TLAKOVÝ SPÍNAČ

VYHRIEVACIA
RÚRKA

ČERVENÁ

AC 230V
MAGNETICKÝ
KRÚŽOK
UDRŽOVANIE TEPLA
(NORMÁLNE UZAVRETÝ)
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PROBLÉMY PRI PREVÁDZKE A ICH ODSTRÁNENIE
PREJAV PORUCHY

PRÍČINA PORUCHY

ODSTRÁNENIE PORUCHY

Červená kontrolka nesvieti
a po nastavení páčky
do zóny teplej vody sa voda neohrieva.

Prístroj nie je zapojený do siete
alebo je príliš nízky
tlak vody.

Skontrolujte napájací kábel a jeho
zapojenie, uistite sa, že tlak vody nie je
nižší ako 0,04 MPa.

Kontrolka svieti, ale teplota
vody je nízka.

Rýchlosť prietoku vody
je príliš vysoká.

Nastavte páčku na ohrev
teplej vody a vodu vypnite.

Teplota vody je vysoká,
ale prietok je nízky.

Filter alebo otvory výtoku vody sú
zablokované usadeninami alebo je príliš
nízky tlak vody.

Skontrolujte a odstráňte usadeniny
z filtra na prívode vody a z otvorov
výtoku. Pustite teplú vodu. Ak
porucha naďalej pretrváva, dôvodom
je nízky tlak vody.

Červená kontrolka indikátora svieti,
ale voda sa neohrieva.

Porucha výhrevného článku.

Kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

Ochrana životného prostredia:
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo
by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých komponentov podľa technických možností a prípadného ďalšieho vývoja.
Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa
riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok
pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.
Záruka sa nevzťahuje:
- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou stroja (napr. čistenie, mazanie, nastavenie a pod.)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním
a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu stroja, nárazu, úderu do neho a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodných nástrojov a pod.
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie
riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby.
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6]DQRZQ\NOLHQFLHG]L×NXMHP\]DRND]DQLH]DXIDQLDLZ\EµUWHJRSURGXNWX:LHU]\P\ĢHE×GÇ3D÷VWZR]
QLHJRZSHõQL]DGRZROHQL=DOHFHQLD]DZDUWHZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLREVõXJLRSLVXMÇ]DVDG\SUDZLGõRZHJR
XĢ\WNRZDQLDSURGXNWX,QVWUXNFM×QDOHĢ\]DFKRZDÉDE\PµF]QLHMVNRU]\VWDÉZGRZROQ\PPRPHQFLH

:ô$Ĉ&,:2Ĉ&,352'8.78

3URGXNWMHVWZVWDQLHGRVWDUF]\ÉJRUÇFÇZRG×ZFLÇJXNLONXVHNXQG:\OHZN×PRĢQDREUDFDÉZOHZRLZ
SUDZRFRXPRĢOLZLDNRU]\VWDQLH]EDWHULLZSRõÇF]HQLX]H]OHZHPMHGQROXEGZXNRPRURZ\PDWDNĢH]H
]OHZDPL]RFLHNDF]HP

:<0$*$1,$'27<&=Æ&(,167$/$&-,

0RF]QDPLRQRZDSRGJU]HZDF]DN:
3U]HNUµMSU]HZRGX]DVLODMÇFHJRPP
=DEH]SLHF]HQLHPLQ$
&LĉQLHQLHGRSURZDG]HQLDZRG\0SD
0LHMVFHLQVWDODFMLNXFKQLDJDUDĢLLQQHRGSRZLHGQLHSRPLHV]F]HQLD
'RSURZDG]HQLHZRG\RGGRõX
8ZDJD8U]ÇG]HQLHQDOHĢ\SRGõÇF]DÉGRJQLD]GND]X]LHPLHQLHP*QLD]GNRHOHNWU\F]QHGRNWµUHJR
SRGõÇF]RQ\E×G]LHRJU]HZDF]SRZLQQRE\É]DEH]SLHF]RQHSU]H]Z\õÇF]QLNUµĢQLFRZRSUÇGRZ\&5'
8U]ÇG]HQLHQDOHĢ\PRQWRZDÉMHG\QLHZSRõRĢHQLXSLRQRZ\P
3URGXNW]DSURMHNWRZDQRMDNRXU]ÇG]HQLHZ\VRNLHMZ\GDMQRĉFLȝSU]HG]DLQVWDORZDQLHPQDOHĢ\
VSUDZG]LÉF]\LQVWDODFMDHOHNWU\F]QDVSHõQLDZ\PDJDQLDFRGR]QDPLRQRZ\FKSDUDPHWUµZXU]ÇG]HQLD
1DOHĢ\]DSHZQLÉX]LHPLHQLHRJU]HZDF]DZRG\R]QDF]DWRĢHGRJQLD]GNDHOHNWU\F]QHJRSRZLQLHQE\É
GRSURZDG]RQ\SU]HZµGX]LHPLDMÇF\SRõÇF]RQ\]WRUHPX]LHPLDMÇF\PVLHFLHOHNWU\F]QHM

&=<112Ĉ&,:67Ö31(35=(',167$/$&-Æ
6SUDZGĠWUDV×]DVLODQLDRUD]GRSURZDG]HQLDZRG\
3U]HGUR]SRF]×FLHPLQVWDODFML]DPNQLMGRSõ\ZZRG\
:\MPLMSURGXNW]RSDNRZDQLDLXVX÷]QLHJRZV]\VWNLH
]DĉOHSNL

Bateria z dolnym
doprowadzeniem wody.
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6SUDZGĠSUDZLGõRZRĉÉ]DPRQWRZDQLDXV]F]HONLL
]DEH]SLHF]DMÇFHJRSLHUĉFLHQLD6HJHUD
Z\OHZND
QDNU×WNDPRFXMÇFDZ\OHZN×
SLHUĉFLH÷6HJHUD
XV]F]HOND

0217$ġ

=DõµĢZ\OHZN×QDNRUSXVRJU]HZDF]DLGREU]HGRFLÇJQLMMHMQDNU×WN×PRFXMÇFÇ 2VWU]HĢHQLH8ZDĢDM
ĢHE\QLHXV]NRG]LÉXV]F]HONL
:õµĢJXPRZÇXV]F]HON×ZQDNU×WN×UXUNLGRSURZDG]DMÇFHMZRG×NRõQLHU]HPGRJµU\:NU×ÉZQLÇ
õÇF]QLNGROQHJRGRSURZDG]HQLDZRG\LGREU]HMHVNU×É
'UXJLNRQLHFõÇF]QLNDZVX÷SU]H]RWZµUZ]OHZLHGRXV]F]HONLZNRUSXVLHRJU]HZDF]D:NU×ÉQDNU×WN×
PRFXMÇFÇRGVSRGX]OHZXDE\GREU]HSRõÇF]\ÉREDHOHPHQW\
'ROQHGRSURZDG]HQLHZRG\SRõÇF]]LQVWDODFMÇZRGQÇ
2WZµU]GRSõ\ZZRG\SU]HVX÷ZGµõGĠZLJQL×]QDMGXMÇFÇVL×QDNRUSXVLHXU]ÇG]HQLDSU]HVX÷ZOHZN×
ZOHZRLZSUDZRDE\SU]HGUR]SRF]×FLHPXĢ\WNRZDQLDXVXQÇÉZV]\VWNLHHZHQWXDOQHZ\FLHNLZRG\
3RGõÇF]RJU]HZDF]GRQDMEOLĢV]HJRJQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
Wskazówka: *G\LVWQLHMHPRĢOLZRĉÉSRGõÇF]HQLDXU]ÇG]HQLDGRJQLD]GNDSRG]OHZHPWRZWHG\SU]HZµG
]DVLODMÇF\QLHE×G]LHZLGRF]Q\0RĢHV]GRWHJRFHOXZ\NRU]\VWDÉSU]HORWN×ZõÇF]QLNX7HJRW\SX
SRõÇF]HQLHHOHNWU\F]QHSRZLQLHQZ\NRQDÉZ\NZDOLˉNRZDQ\HOHNWU\N
1 – Z\OHZND
ȝNRUSXVSRGJU]HZDF]D
ȝXV]F]HONDõÇF]QLND
4 – ]OHZ
5 – QDNU×WNDõÇF]QLND
ȝQDNU×WNDPRFXMÇFDGR]OHZX
ȞGRSURZDG]HQLHZRG\SRGFLĉQLHQLHP

35=<.ô$'2:<6326%0217$ġ8

./8&=2:(381.7<0217$ġ8,5(*8/$&-,
*G\]õÇF]HGRSURZDG]DMÇFHZRG×ZĉFLDQLHMHVWĠOH
Z\SURˉORZDQHOXEPDQLHRGSRZLHGQLSU]HNUµMQDOHĢ\
VNRQWDNWRZDÉVL×]Z\NZDOLˉNRZDQ\PK\GUDXOLNLHP
0RQWDĢLXĢ\WNRZDQLHXU]ÇG]HQLDE×GÇ
HIHNW\ZQLHMV]HJG\VSRVµELPLHMVFHLQVWDODFMLE×GÇ
GREU]H]DSODQRZDQHDXĢ\WNRZQLNGREU]H]DSR]QDVL×
]LQVWUXNFMÇREVõXJL
3U]HGSRGõÇF]HQLHPGRVLHFLHOHNWU\F]QHMQDOHĢ\
RWZRU]\ÉGRSõ\ZZRG\DE\SU]HNRQDÉVL×F]\QD
]õÇF]DFKQLHSRMDZLDMÇVL×Z\FLHNL
-HĢHOLQLHVWZLHUG]RQRSUREOHPµZ]SU]HSõ\ZHP
ZRG\PRĢQDSRGõÇF]\ÉXU]ÇG]HQLHGRVLHFL
HOHNWU\F]QHMLZõÇF]\ÉSU]HõÇF]QLNSRGJU]HZDQLDZRG\

3U]\QRUPDOQ\PSU]HSõ\ZLHZRG\ĉZLHFLVL×F]HUZRQDODPSNDV\JQDOL]XMÇFDSRGJU]HZDQLHZRG\
WHPSHUDWXUDZRG\URĉQLH*G\SRGJU]HZDQLHZ\õÇF]\VL×F]HUZRQDODPSND]JDĉQLH
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REGULACJA

360°

:\OHZN×PRĢQDZ]DOHĢQRĉFLRGSRWU]HEREUDFDÉZSR]LRPLHRrWDN
MDNWRSRND]DQRQDU\VXQNX

1DVNDOLRERNGĠZLJQLUHJXODWRUD]D]QDF]RQRVWUHI\WDNMDNWRSRND]DQRQDU\VXQNX
ȤFLHSõDZRGDȣ
ȤVWRSȣ
Ȥ]LPQDZRGDȣ
=,01$:2'$
6723

&,(3ô$:2'$

/$03.$75<%835$&<
:((1Æ'5=2*5=(:$&=$=1$-'8-(6,Ö$8720$7<&=1<:<ô$&=1,.1,(0$327=(%<&,Æ'ô(*22'ôÆ&=$1,$,32'ôÆ&=$1,$35=(:2'8=$6,/$-Æ&(*2'26,(&,(/(.75<&=1(-

8Ģ\WNRZQLNPRĢHXVWDZLDÉGĠZLJQL×UHJXODWRUDZUµĢQ\FKVWUHIDFKZ]DOHĢQRĉFLRGSRWU]HE3U]HVXZDMÇF
GĠZLJQL×ZJµU×]ZL×NV]DP\SU]HSõ\Z]LPQHMZRG\DSU]HVXZDMÇFZGĠZLJQL×Gµõ]PLHQLDP\SU]HSõ\Z
ZRG\FLHSõHM7HPSHUDWXUDFLHSõHMZRG\]ZL×NV]DVL×ZWHG\JG\]PQLHMV]DVL×MHMSU]HSõ\Z7HPSHUDWXUD
E×G]LH]ZL×NV]DÉVL×VWRSQLRZRLRVLÇJQLHVWDõDZDUWRĉÉSRRNRõRȝVHNXQGDFK Z]DOHĢQRĉFLRG
WHPSHUDWXU\ZRG\ZSR]\FMLZ\MĉFLRZHM RGXVWDZLHQLDGĠZLJQLZGDQHMVWUHˉH

CZYSZCZENIE

:<&=<ĈÈ27:25<:</272:(
ġ(%<1,(%<ô<=$%/2.2:$1(
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&]\V]F]HQLHVLWNDZ\OHZNLJG\VWUXPLH÷Z\OHZDMÇFHMVL×ZRG\
MHVWQLHUHJXODUQ\OXEEDUG]RVõDE\QDOHĢ\Z\F]\ĉFLÉVLWNRQD
Z\ORFLHZOHZNL1DOHĢ\SRVW×SRZDÉZQDVW×SXMÇF\VSRVµERGNU×É
QDNU×WN×PRFXMÇFÇVLWNRNU×FÇFQLÇZOHZRZ\MPLMVLWNRLZ\SõXF]
MHSRGELHĢÇFÇZRGÇREUDFDMÇFMHQDGUXJÇVWURQ×
8VX÷SR]RVWDõRĉFL]DQLHF]\V]F]H÷SU]HS\FKDMÇFSU]H]G]LXUNL
VLWNDFLHQNLPHWDORZ\GUXFLNL]DõµĢVLWNRQDVZRMHPLHMVFH
3U]\NRU]\VWDQLX]WZDUGHMZRG\LVWQLHMHPRĢOLZRĉÉ]DS\FKDQLD
FHZNLRJU]HZDF]DFRSRZRGXMHQLHRGZUDFDOQHXV]NRG]HQLD-HĉOL
WRNRQLHF]QHSU]HSõXF]XU]ÇG]HQLHZHZQÇWU]QSUR]FLH÷F]RQ\P
UR]WZRUHPRFWX

CZYSZCZENIE FILTRA WODY:
*G\SRGõXĢV]\PRNUHVLHXĢ\WNRZDQLDVWUXPLH÷Z\Sõ\ZDMÇFHMZRG\E×G]LH
VõDEV]\QDOHĢ\Z\NU×FLÉLZ\F]\ĉFLÉˉOWUWDNMDNWRSRND]DQRQDU\VXQNXD
QDVW×SQLHQDOHĢ\JR]DõRĢ\ÉQDVZRMHPLHMVFH

32'.ô$'.$0$*1(7<&=1$
),/75
86=&=(/.$

2675=(ġ(1,$

3U]HGGRVLHFLHOHNWU\F]QHMQDOHĢ\RWZRU]\ÉGRSURZDG]HQLHZRG\
3RGJU]HZDF]QDOHĢ\]DLQVWDORZDÉSLRQRZRLQQHSR]\FMHVÇ]DEURQLRQH3UDZLGõRZ\VSRVµEPRQWDĢX
SRND]DQRQDVFKHPDFLHLQVWDODFML
*G\REFLÇĢHQLHVLHFLHOHNWU\F]QHM]EOLĢDVL×GRSR]LRPXJUDQLF]QHJRQLHZROQRXUXFKDPLDÉMHGQRF]HĉQLH
]RJU]HZDF]HPLQQ\FKXU]ÇG]H÷]XĢ\ZDMÇF\FKGXĢÇLORĉÉHQHUJLLHOHNWU\F]QHM NOLPDW\]DFMDNXFKHQND
PLNURIDORZDLWS 
1LHZROQRSRGõÇF]DÉZ\OHZNLGRLQQHMEDWHULLDQLLQQHJR]õÇF]DQLĢWRRSLVDQHZLQVWUXNFMLREVõXJL
-HĢHOLSRGõXĢV]\PXĢ\WNRZDQLXVWUXPLH÷ZRG\E×G]LHVõDEV]\QDOHĢ\Z\F]\ĉFLÉˉOWUQDGRSURZDG]HQLX
ZRG\
:\ORWZRG\QDOHĢ\F]\ĉFLÉUHJXODUQLH*G\ZRGD]MDNLHJRĉSRZRGX]DPDU]QLHZHZQÇWU]RJU]HZDF]DQLH
ZROQRSRGĢDGQ\PSR]RUHPSRGõÇF]DÉJRGRVLHFLHOHNWU\F]QHM
:\PLDQ\XV]NRG]RQHJRSU]HZRGX]DVLODMÇFHJRPRĢHGRNRQDÉZ\õÇF]QLHDXWRU\]RZDQ\VHUZLV
3RGJU]HZDF]QDOHĢ\SRGõÇF]DÉGRVLHFLHOHNWU\F]QHM]X]LHPLHQLHP
1LHZROQRLQVWDORZDÉRJU]HZDF]DZPLHMVFDFKQDUDĢRQ\FKQDG]LDõDQLHPUR]X

SCHEMAT INSTALACJI EEKTRYCZNEJ

PRZYCISK
WYŁACZNIKA

CZERWONA
LAMPKA

BLOK GRZEJNY

AC 230V
BEZPIECZNIK

WYŁĄCZNIK TERMICZNY
(NORMALNIE ZAMKNIĘTY)
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352%/(0<02*$&(32-$:,È6,Ö:75$.&,( (.63/2$7$&-,,63262%<,&+8681,Ö&,$
PROBLEM

35=<&=<1$

3267Ö32:$1,(

Czerwona lampka nie zapala
VL×SRSU]HVXQL×FLXGĠZLJQLGR
VWUHI\FLHSõHMZRG\ZRGDQLHMHVW
SRGJU]HZDQD

8U]ÇG]HQLHQLHMHVWSRGõÇF]RQH
GRVLHFLHOHNWU\F]QHMOXEFLĉQLHQLH
ZRG\ZLQVWDODFMLMHVW]DQLVNLH

6SUDZGĠSU]HZµG]DVLODMÇF\
LMHJRSRGõÇF]HQLHXSHZQLMVL×F]\
FLĉQLHQLHZLQVWDODFMLZRGQHMQLH
MHVWQLĢV]HQLĢ03D

/DPSNDSDOLVL×DWHPSHUDWXUD
ZRG\MHVW]DQLVND

=DGXĢDV]\ENRĉÉSU]HSõ\ZXZRG\

8VWDZGĠZLJQL×ZVWUHˉH
SRGJU]HZDQLDL]DWU]\PDM
SU]HSõ\ZZRG\

7HPSHUDWXUDZRG\]DZ\VRND
VõDE\SU]HSõ\Z

=DSFKDQ\ˉOWUZRG\OXEVLWNR
Z\OHZNLOXE]DQLVNLHFLĉQLHQLH
ZRG\ZLQVWDODFML

8VWDZGĠZLJQL×ZVWUHˉH
SRGJU]HZDQLDL]DWU]\PDM
SU]HSõ\ZZRG\

&]HUZRQDODPSNDĉZLHFLVL×
DWHPSHUDWXUDZRG\QLHURĉQLH

8V]NRG]HQLHHOHPHQWXJU]HMQHJR

6NRQWDNWXMVL×]HVSU]HGDZFÇ
OXESURGXFHQWHP

2FKURQDĉURGRZLVNDQDWXUDOQHJR

,QIRUPDFMHGRW\F]ÇFHXW\OL]DFMLXU]ÇG]H÷HOHNWU\F]Q\FKLHOHNWURQLF]Q\FK
3RXSõ\QL×FLXF]DVXĢ\ZRWQRĉFLSURGXNWXOXEZPRPHQFLHNLHG\QDSUDZDMHVW
QLHHNRQRPLF]QDQLHZROQRZ\U]XFDÉSURGXNWXGRRGSDGµZGRPRZ\FK$E\GRNRQDÉ
ZõDĉFLZHMXW\OL]DFMLSURGXNWXQDOHĢ\RGGDÉJRGRZ\]QDF]RQHJRPLHMVFD]ELµUNLJG]LH
]RVWDQLHSU]\M×W\QLHRGSõDWQLH
'RNRQXMÇFSUDZLGõRZHMXW\OL]DFMLSRPDJDV]]DFKRZDÉFHQQH]DVRE\SU]\URGQLF]HLZVSRPDJDV]
SUHZHQFM×SU]HFLZSRWHQFMDOQHPXQHJDW\ZQHPXZSõ\ZRZLQDĉURGRZLVNRQDWXUDOQHLOXG]NLH]GURZLH
QDFRPRJõDE\PLHÉZSõ\ZQLHSUDZLGõRZDXW\OL]DFMDRGSDGµZ'DOV]\FKV]F]HJµõµZZ\PDJDMRG
ORNDOQHJRXU]×GXOXEZQDMEOLĢV]\PPLHMVFX]ELµUNLRGSDGµZ:SU]\SDGNXQLHSUDZLGõRZHMOLNZLGDFML
WHJRURG]DMXRGSDGµZPRĢH]RVWDÉQDõRĢRQDNDUD]JRGQLH]SU]HSLVDPLNUDMRZ\PL
1LHZROQRZ\U]XFDÉ]XĢ\W\FKEDWHULLGRRGSDGµZGRPRZ\FKQDOHĢ\MHRGGDÉZPLHMVFH]DSHZQLDMÇFH
RGSRZLHGQLLFKUHF\NOLQJ

6HUZLV

-HĢHOLSR]DNXSLHQLXSURGXNWXVWZLHUG]LV]ĢHMHVWRQXV]NRG]RQ\VNRQWDNWXMVL×]HVSU]HGDZFÇ
8Ģ\ZDMÇFSURGXNWXQDOHĢ\SU]HVWU]HJDÉ]DVDG]DZDUW\FKZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLREVõXJL5HNODPDFMD
QLHE×G]LHX]QDQDMHĢHOLZSURZDG]RQR]PLDQ\ZSURGXNFLHOXEQLHVWRVRZDQRVL×GRZVND]µZHN
]DZDUW\FKZLQVWUXNFMLREVõXJL

*ZDUDQFMDQLHREHMPXMH

QDWXUDOQHJR]XĢ\FLDHOHPHQWµZSUDFXMÇF\FKSURGXNWXZWUDNFLHMHJRQRUPDOQHJRXĢ\WNRZDQLD
F]\QQRĉFLVHUZLVRZ\FK]ZLÇ]DQ\FK]HVWDQGDUGRZÇNRQVHUZDFMÇSURGXNWX QSF]\V]F]HQLHZ\PLDQD
HOHPHQWµZ]XĢ\ZDMÇF\FKVL×SRGF]DVQRUPDOQHJRXĢ\WNRZDQLDLWG 
XVWHUHNVSRZRGRZDQ\FKZSõ\ZHPZDUXQNµZ]HZQ×WU]Q\FK QSZDUXQNLDWPRVIHU\F]QH]DS\OHQLH
QLHRGSRZLHGQLHXĢ\WNRZDQLHLWS 
XV]NRG]H÷PHFKDQLF]Q\FKSRZVWDõ\FKZ]ZLÇ]NX]XSDGNLHPSURGXNWXXGHU]HQLDQLPLWS
V]NµGSRZVWDõ\FKZZ\QLNXQLHRGSRZLHGQLHJRREFKRG]HQLDVL×]SURGXNWHPXĢ\ZDQLD
QLHRGSRZLHGQLFKDNFHVRULµZEÇGĠQDU]×G]LLWS
=DXV]NRG]HQLDPHFKDQLF]QHUHNODPRZDQHJRSURGXNWXSRZVWDõHZZ\QLNXQLHSUDZLGõRZR
]DEH]SLHF]HQLDWUDQVSRUWRZDQHJRSU]HGPLRWXRGSRZLDGDMHJRZõDĉFLFLHO
3URGXFHQW]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRZSURZDG]DQLDHZHQWXDOQ\FK]PLDQZLQVWUXNFMLREVõXJLLQLH
RGSRZLDGD]DEõ×G\SRZVWDõHZGUXNX
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VÍZMELEGÍTŐ CSAPTELEP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a
termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és
őrizze meg későbbi áttekintésre is!

TERMÉKFUNKCIÓ
Ez a készülék pár másodperc alatt felmelegíti a vizet. A kifolyócsó jobbra és balra elfordítható, így használható
sima és dupla mosogatókhoz, mosdótálakhoz is.

TELEPÍTÉSI FELTÉTELEK
Vízmelegítő teljesítmény 3,2 kW
Belső energiaforrás huzalkeresztmetszete ≥ 1,5 mm2
Biztosíték: min. 16 A
Víznyomás tartomány: 0,04-0,6 Mpa
Használható: konyhában, garázsban és egyéb helyiségekben
Vízbevezetés: alsó
Megjegyzés: Ezt a berendezést földelt hálózatról szabad üzemeltetni. A készülék CRD védelemmel ellátott hálózati
aljzatról működtethető. Ne szerelje fel másképp a csaptelepet, kizárólag függőlegesen, ahogy a képen látható.
A termék nagy teljesítményű berendezés - telepítés előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat megfelel-e a
termék feltételeinek (meg kell felelnie a fentebb ismertetett feltételeknek – lásd telepítési feltételek). A készüléket földeléssel kell védeni, ez azt jelenti, hogy az aljzatban megfelelő földelésnek kell lennie, amely összeköttetésben kell, hogy legyen az elektromos hálózattal.

TELEPÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
Ellenőrizze a vezetékek útvonalát.
Telepítés előtt zárja el a vízbevezetést.
Vegye ki a csaptelepet a dobozból és távolítsa
el az esetleges vakdugókat.

Berendezés alsó vízbevezetéssel.

Ellenőrizze a gumi gyűrű és a rögzítőgyűrű felhelyezését
1 - rugalmas cső
2 - rugalmas cső anyája
3 - rögzítőgyűrű
4 - gumi gyűrű
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TELEPÍTÉS
1. Csavarja fel a készülék testére a forgatható kifolyócsövet és húzza be erősen.
(Figyelem: A telepítéskor ügyeljen, hogy a gumi gyűrű ne sérüljön.)
2. A készülék testének aljába helyezze be a tömítést peremmel felfelé.
Majd csavarja rá a csap alatti vízcsatlakozást és húzza be erősen.
3. A felcsavart csap alatti vízcsatlakozást illessze a talp gumi gyűrűjére és szerelje a mosogatóra.
A mosogató alsó részén rögzítse a készüléket a biztosító anya behúzásával.
4. Csatlakoztassa a csapot a vízhálózatra.
5. Nyissa meg a csapot, állítsa a szabályozókart lefelé, fordítsa el a kifolyócsövet jobbra és balra, hogy használat
előtt ellenőrizze és eltávolítsa az esetleges szivárgást.
6. Csatlakoztassa a készüléket a legközelebbi elektromos fali aljzathoz.
Megj.: Ha a készüléket úgy szeretné beszerelni, hogy a kábel a mosogató alatt rejtve legyen, használja a kábelbevezetést. Ennél a telepítési módnál az elektromos hálózathoz csatlakoztatást szakképzett villanyszerelő végezheti, mivel
az elektromos hálózatba történő beavatkozásról van szó.
1 - forgatható kifolyócső
2 - készülék teste
3 - gumi gyűrű
4 - mosogató, munkalap
5 - csap alatti vízcsatlakozás
6 - biztosító anya
7 - hidegvíz beeresztő cső

TELEPÍTÉSI PÉLDA
KULCSFONTOSSÁGÚ LÉPÉSEK TELEPÍTÉS ELŐTT
• Ha a falban lévő vízkivezetés nem megfelelő, forduljon szakképzett szerelőhöz a szükséges javítás elvégzése érdekében.
• A készülék telepítése és tisztítása egyszerűbb, ha előre
eltervezi a telepítés helyét és módját, és figyelmesen elolvassa
a használati útmutatót.
• Áram alá helyezés előtt nyissa meg a vízbevezetést, hogy
a telepítés és beállítás során meggyőződhessen róla, hogy
valamelyik illesztésnél nem szivárog-e a víz.
• Ha a vízáramlás problémamentes, csatlakoztassa a készüléket
az aljzathoz és kapcsolja be a melegvíz-kapcsolót.
A vízáramlás megfelelő: a melegítést jelző kék kontrollégő világít; a víz melegszik. Ha a kapcsoló kikapcsol, a kék
kontrollégő kialszik.
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ÜZEMELTETÉS
360°

A kifolyócső igény szerint 360°-os szögben vízszintesen elforgatható a képen
látható módon.

A szabályozókar 3 zónára állítható, amelyeket az alábbi ábra jelez:
„hideg víz“,
„stop“
HIDEG VÍZ
„meleg víz“.
HIDEG VÍZ

STOP

MELEG VÍZ

ÜZEMMÓD KIJELZŐ
A VÍZMELEGÍTŐ BELSEJÉBEN AUTOMATA KAPCSOLÓ TALÁLHATÓ, EZÉRT NEM SZÜKSÉGES A HÁLÓZATI KÁBELT KIHÚZNI AZ ALJZATBÓL

Az egyes zónák igény szerint beállíthatók. A szabályozókar felfelé fordításával növelhető a hideg víz, lefelé fordításával a meleg víz áramlása. A víz hőmérséklete annál magasabb, minél alacsonyabb a vízátfolyás. A víz hőmérséklete fokozatosan emelkedik és 5 - 10 másodperc alatt éri el a megfelelő hőfokot (a befolyó víz hőmérsékletétől
függően) a szabályozókar meleg vízre állításakor.

TISZTÍTÁS

TISZTÍTSA
AZ ELTÖMŐDÖTT
VYČISTĚTEMEG
OTVORY
VÝTOKU, ABYNYÍLÁSOKAT.
NEBYLY
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Szűrő tisztítása: ha a vízkibocsátás gyenge vagy egyenetlen, meg kell
tisztítani a szűrőt.
Az eljárás a következő: Csavarja ki a szűrő szorítóperemét balra
és vegye ki, öblítse át a szűrőt erős vízsugár alatt mindkét oldalról.
Vékony drót segítségével távolítsa el a nyílásokból a benne maradt
lerakódásokat, majd csavarja vissza. A kemény víztől lerakódások
keletkezhetnek a melegítő spirálon és meghibásodhat a termék.
Szükség szerinti időszakonként öblítse át pl. ecetes oldattal a melegítő rendszer belső terét.

VÍZSZŰRŐ TISZTÍTÁSA:

Ha egy idő után a vízáramlás gyengébb lesz, távolítsa el és tisztítsa meg a szűrőt, ahogy
azt az alábbi ábra mutatja, majd telepítse újra.

MÁGNESGYŰRŰ
MAGNETI
SZŰRŐ
FILTR
ZÁRÓGYŰRŰ
ZAJIŠŤOV

FIGYELMEZTETÉS
• A hálózathoz csatlakoztatás előtt nyissa ki a vízbevezetést.
• A vízmelegítőt függőlegesen kell felszerelni, minden más helyzetben tilos. A helyes telepítési eljárást az ábrán
tekintheti meg.
• Ha a villamos hálózat kapacitása kicsi, ne használjon a vízmelegítővel egyszerre más magas áramfogyasztású
készülékeket (klimatizáció, mikrohullámú sütő, stb.).
• A vízkivezetést nem szabad az útmutatótól eltérő csaphoz vagy csatlakoztatóhoz.
• Ha bizonyos idejű használat után a vízsugár gyenge, tisztítsa meg a szűrőt és a vízbemeneteket.
• A szórófejet rendszeresen tisztítani kell. Ha a melegítőben megfagyhatott a víz, tilos áram alá helyezni a készüléket.
• Ha a hálózati kábel megsérült, javítására vagy cseréjére megfelelő szakember vagy szerviz jogosult.
• A készüléket megfelelően földelni kell.
• A készülék nem használható olyan helyeken, ahol fagy hatása károsíthatja.

BEKÖTÉSI RAJZ

NYOMÁSKAPCSOLÓ

PIROS

FŰTÉSCSŐ

AC 230V
MÁGNESGYŰRŰ

HŐTARTÁS
(ALAPHELYZETBEN ZÁRT)
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MŰKÖDÉSBELI PROBLÉMÁK ÉS ELTÁVOLÍTÁSUK
HIBAJELENSÉG

HIBA LEHETSÉGES OKA

HIBAELHÁRÍTÁS

A piros kontrollégő nem világít
és a szabályozókar meleg vízre állítása után
a víz nem melegszik fel.

A készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz, vagy túl alacsony a víznyomás.

Ellenőrizze a hálózati kábelt és a csatlakozást, győződjön meg róla, a víz nyomása
nem kisebb, mint 0,04 MPa.

A piros kontrollégő világít, de a
vízhőmérséklet alacsony.

A víz áramlási sebessége túl magas.

Állítsa a szabályozókart meleg vízre
és zárja el a vizet.

A vízhőmérséklet megfelelő,
de az átfolyás gyenge.

A szűrő vagy a vízkimenetek el vannak
tömődve lerakódásokkal vagy túl alacsony
a víznyomás.

Ellenőrizze és távolítsa el a lerakódásokat
a szűrőből és a vízkimenetekről. Ha a
probléma továbbra is fennáll, az oka az
alacsony víznyomás.

A piros kontrollégő világít,
de a víz nem melegszik fel.

Meghibásodott a fűtőszál.

Forduljon a termék forgalmazójához.

Környezetvédelem:
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások
alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.
Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.
A garancia nem vonatkozik:
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
• külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
• a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során
fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az
esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.
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