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UWAGI OGÓLNE
1. Niniejsza broszura stanowi wazna i nieodlaczna czesc produktu. Powinna byc starannie przechowywana wraz z urzadzeniem,

takze w przypadku przekazania go innemu wlascicielowi lub uzytkownikowi iJlub w razie przeniesienia go do innej instalacji.

2. Nalezy uwaznie zapoznac sie z instrukcjami i uwagami zawartymi w niniejszej broszurze, gdyz dostarczaja one waznych

wskazówek dotyczacych bezpieczenstwa w trakcie instalacji, uzytkowania iobslugi urzadzenia.
3. Instalacja urzadzenia odbywa sie na koszt uzytkownika. Powinna byc wykonywana przez personel o odpowiednich kwalifikacjach w oparciu

o instrukcje zamieszczone w niniejszej broszurze.

4. Zabronione jest uzywanie urzadzenia do celów innych, niz to zostalo wyzej okreslone. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody

wynikajace z niewlasciwego, blednego lub nieprzemyslanego uzycia urzadzenia, a takze wynikle z nieprzestrzegania instrukcji zamieszczonych

w niniejszej broszurze.

5. Instalacja, obsluga i jakiekolwiek interwencje techniczne w trakcie uzytkowania powinny byc wykonywane przez personel o odpowiednich

kwalifikacjach, przestrzegajacy aktualnie obowiazujacych norm i w oparciu o instrukcje dostarczone przez konstruktora urzadzenia.

6. Bledy podczas instalacji moga spowodowac uszkodzenia ciala osób i zwierzat badz szkody materialne, za które producent nie ponosi

odpowiedzialnosci.

7. Elementy opakowania (spinacze. torby plastikowe, pianka polistyrenowa, itp.) nie powinny byc pozostawiane w miejscach dostepnych

dla dzieci, mogac stanowic dla nich zródlo zagrozenia.

8, Urzadzenie to nie moze byc uzytkowane przez osoby (takze dzieci) posiadajace ograniczone mozliwosci fizyczne. sensoryczne lub

umyslowe, badz pozbawione doswiadczenia albo wiedzy, jesli nie znajduja sie one pod o~eka osób odpowiedzialnych za ich bezpieczenstwo
i nie otrzyma~ od nich instrukcji dotyczacych korzystania z urzadzenia. Dzieci powinny sie znajdowac pod kontrola osób odpowiedzialnych

za ich bezpieczenstwo, które musza zadbac o to, aby nie bawily sie one urzadzeniem.

g, Zabronione jest dotykanie urzadzenia przez osoby bez obuwia lub dotykanie go mokrymi czesciami ciala.10. Ewentualne naprawy powinny byc dokonywane wylacznie przez osoby wykwalifikowane, przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych.

Niezastosowanie sie do powyzszego zalecenia moze w~nac na bezpieczenstwo pracy, jak równiez zwalnia producenta urzadzenia od
jakiejkolwiek odpOWiedzialnosci.

11. Temperatura cieplej wody regulowana jest poprzez odpowiednie ustawienie termostatu regulacyjnego, który sluzy zarazem jako urzadzenie
zabezpieczajace przed niebezpiecznym wzrostem temperatury i w razie zadzialania mozliwe jest jego odblokowanie po ustaniu przyczyny.

12. Polaczenia elektryczne powinny byc wykonywane zgodnie z opisem w odpowiednim paragrafie.
13. Jesli w wyposazeniu bojlera znajduje sie urzadzenie zabezpieczajace przed nadcisnieniem, nie nalezy w nie ingerowac, natomiast w

przypadku, gdy jest ono niezgodne z obowiazujacymi normami i przepisami, nalezy je wymienic na inne.

14. W poblizu urzadzenia nie moze znajdowac sie zaden przedmiot mogacy sie zapalic.

Znaczenia symboli:

Symbol Znaczenie

&.

Nieprzestrzeganie tego typu zalecen pociaga za soba ryzyko uszkodzen ciala osób. w

okreslonych sytuacjach mogacych prowadzic do ich smierci.

6.
Nieprzestrzeganie tego typu zalecen pociaga za soba ryzyko. uszkodzenia. w okreslonych

sytuacjach takze powaznego. przedmiotów, roslin lub zwierzat.

O
Obowiazek stosowania ogólnych norm bezpieczenstwa i norm dotyczacych specyficznych

cech produktu.

OGÓLNE NORMY BEZPIECZENSTWA
OcIno Ostrzezenie ZagrozenieSymbolsnik

Porazenie pradem spowodowane obecnoscia elementów1
Nie dokonywan operacji, które pociagalyby za soba dostaniepod napieciem.

.&
sie do wnetrza urzadzenia lub odlaczenie go od jego miejsca Uszkodzenia ciala polegajace na oparzeniach spowodowanych

zainstalowania
istnieniem elementów o wysokiej temperaturze lub

skaleczeniach o ostre krawedzie i wystajace czesci

2

Nie uruchamiac ani nie wylaczac urzadzenia poprzez wkladanie
Porazenie pradem na skutek uszkodzenia przewodu.&albo wyciaganie wtyczki przewodu zasilan!a z gniazdka
elektrycznego, wtyczki lub gniazdka

3

Nie powodowac uszkodzen elektrycznego przewodu Porazenie spowodowane odslonieciem nie izolowanych.&zasilajacego
przewodów pod napieciem

Uszkodzenia ciala spowodowane upadkiem tego

.&przedmiotu na skutek wibracji4
Nie pozostawiac zadnych przedmiotów na urzadzeniu Uszkodzenie samego urzadzenia lub innych przedmiotów

znajdujacych sie w poblizu, spowodowane upadkiem
6.

tego przedmiotu na skutek wibracji Uszkodzenia ciala spowodowane upadkiem z urzadzenia
&.

5
Nie wchodzic na urzadzenie

Uszkodzenie samego urzadzenia lub innych przedmiotów
znajdujacych sie w poblizu, spowodowane upadkiem

~
urzadzenia wyrwanego z uchwytów
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SPECYFICZNE NORMY BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE PRODUKTU

NORMY ZWIAZANE Z INSTALACJA (dla instalatora)

cID...-----------------------.
z obowiazujacymi przepisami.

- Zapoznac sie z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i na tabliczce znamionowej.

Instalacja urzadzenia

Niniejsze urzadzenie zostalo zaprojektowane z przeznaczeniem do instalacji wylacznie wewnatrz pomieszczen,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Ponadto, wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zalecen w odniesieniu
do obecnosci czynników, takich jak:

- Wilgotnosc: nie instalowac urzadzenia w wilgotnych i zamknietych (pozbawionYCh wentylacji) pomieszczeniach.
Mróz: nie instalowac urzadzenia w pomieszczeniach, gdzie istnieje prawdopodobienstwo spadku temperatury do
krytycznego poziomu, przy którym powstaje ryzyko tworzenia sie lodu.

Promienie sloneczne: nie wystawiac urzadzenia na bezposrednie dzialanie promieni slonecznych, nawet przez
szyby.

Pyl/opary/gazy: nie instalowac urzadzenia w przypadku obecnosci w pomieszczeniu szczególnie agresywnych
czynników, takich jak kwasne opary, pyly lub wysokie stezenia gazów.

- Wyladowania elektryczne: nie instalowac urzadzenia bezposrednio na liniach elektrycznych niezabezpieczonych
przed skokami napiecia.

W przypadku scian wykonanych z cegly dziurawki lub z pustaków, scian dzialowych o ograniczonej statycznosci i
ogólnie murów innego rodzaju niz wskazane, przed przystapieniem do instalacji urzadzenia nalezy przeprowadzic
kontrole statyczna systemu nosnego.

Haki mocujace do sciany powinny byc na tyle mocne, aby utrzymac ciezar trzy razy wiekszy niz ciezar bojlera w
calosci wypelnionego woda. Do mocowania zaleca sie haki o srednicy co najmniej 12 mm.

Lokalne normy moga przewidywac kary w przypadku instalacji urzadzenia wewnatrz lazienek. Wówczas nalezy
przestrzegac minimalnych odleglosci przewidzianych w tych normach.

Zaleca sie zainstalowanie podgrzewacza (A rys. 1) jak naj blizej punktów poboru cieplej wody, aby ograniczyc straty
ciepla wzdluz rur.

Na wypadek koniecznosci dokonania prac konserwacyjnych lub naprawczych, nalezy przewidziec co najmniej 50 cm
wolnej przestrzeni, aby umozliwic dostep do elementów elektrycznych.

POLACZENIA HYDRAULICZNE
Podlaczyc doprowadzenie i odprowadzenie wody z podgrzewacza przy pomocy rur i zlaczek o odpowiedniej wytrzymalosci
nie tylko na cisnienia napotykane w czasie eksploatacji, ale takze na temperature cieplej wody, która w czasie normalnej

pracy moze osiagac, a nawet przekraczac 80'C. Odradza sie wiec zastosowanie materialów, które nie bylyby wytrzymale
w takiej temperaturze. Na koncówke rury doprowadzajacej zimna wode do urzadzenia, oznaczona kolnierzem w kolorze
niebieskim, nakrecic zlaczke typu" T". Do jednej z koncówek tej zlaczki przykrecic kurek sluzacy do oprózniania
podgrzewacza z wody (B rys.2), który nie powinien byc uruchacniany recznie, ale przy pomocy specjalnego narzedzia.
t;la drugiej koncówce zlaczki nalezy zamontowac grupe bezpieczenstwa zabezpieczajaca przed nadmiernym cisnieniem
(A rys.2). Grupa bezpieczenstwa chroni przed skutkami zbyt wysokich cisnien, powinna byc skalibrowane na wartosc
maksymalna równa 0,8 Mpa (8 barów) i powinno odpowiadac wymaganiom norm obowiazujacym w kraju zainstalowania.

UWAGA! W przypadku krajów, które przyjely norme europejska EN 1487:2000, grupa bezpieczenstwa
zabezpieczajaca przed nadmiernym cisnieniem dostarczone ewentualnie wraz z produktem nie jest zgodne
z normami krajowymi. Grupa bezpieczenstwa zgodna z norma powinna miec cisnienie maksymalne na poziomie
0,7 Mpa (7 barów) i zawierac przynajmniej: zawór odcinajacy, zawór bezzwrotny, urzadzenie kontrolujace
dzialanie zaworu bezzwrotnego, zawór bezpieczenstwa iurzadzenie do odlaczenia obciazenia hydraulicznego.

W razie zadzialania grupy bzpieczenstwa, wyjscie odprowadzajace powinno byc polaczone do systemu rur
Odprowadzajacych o srednicy przynajmniej takiej samej jak rury do podlaczenia urzadzenia. Polaczenie powinno byc
zrealizowane poprzez lejek pozwalajacy na odstep minimum 20 mm i swobodny dostep powietrza, z mozliwoscia
kontroli wzrokowej tak, aby w przypadku zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego uniknac uszkodzen ciala lub szkód
materialnych, za które konstruktor nie ponosi odpowiedzialnosci. Rure doprowadzajaca zimna wode z sieci wodociagowej
nalezy polaczyc poprzez waz gietki z wejsciem grupy bezpieczenstwa zabezpieczajacej przed nadmiernym cisnieniem,
jeSli to konieczne uzywajac przy tym dodatkowo zaworu odcinajacego (D rys 2). W przypadku otwarcia kurka zworu
bezpieczenstwa nalezy ponadto przewidziec rure do odprowadzania wody nalozona na wyjscie C rys 2.
Podczas wkrecania zaworu bezpieczenstwa nie nalezy nakrecac go na sije do konca i nie dokonywac przy nim zadnych
manipulacji. Pojawienie sie kropli wody jest normalna oznaka dzialania zaworu bezpieczenstwa przed nadmiernym
cisnieniem w fazie nagrzewania sie urzadzenia, dlatego tez jest niezbedne zainstalowanie systemu rur odprowadzajacych
te niewielkie ilosci wody, pozostawiajac jednakze wolna przestrzen nad lejkiem umozliwiajaca swobodny dostep
powietrza, przy jednoczesnym zachowaniu spadku ulatwiajacego splyw wody i zabezpieczeniu systemu odprowadzania
wody przed zamarznieciem. W przypadku gdyby cisnienie w sieci wodociagowej bylo bliskie wartosciom, na jakie
ustawiony jest zawór bezpieczenstwa, konieczne jest zainstalowanie regulatora cisnienia w sieci, w miejscu mozliwie
najdalszym od urzadzenia. W sytuacji, kiedy przewiduje sie zainstalowanie kurków cieplej wody z mieszalnikami
(baterie lazienkowe lub prysznicowe) nalezy przeplukac rury usuwajac z nich ewentualne zanieczyszczenia, które
moglyby uszkodzic baterie. Trwalosc podgrzewacza wody uwarunkowana jest dobrym dzialaniem systemu ochrony
galwanicznej, totez urzadzenie nie powinno byc uzywane w przypadku wody ostalej twardosci ponizej 12' francuskich.
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UWAGA! Nalezy skrupulatnie przesledzic tresc uwag ogólnych i norm bezpieczenstwa
zamieszczonych na poczatku tego tekstu, stosujac sie bezwzglednie do tego, co tam napisano.

Jdnc Ostrzezenie Zagrozenie~ymbol
snik Nie przystepowac do czyszczenia urzadzenia6 przed uprzednim wylaczeniem Jko oraz

Porazenie pradem spowodowane obecnoscia.&wyciagnieciem wtyczki z gniaz a lub
elementów pod napieciem

wylaczeniem wylacznika zewnetrznego
7

Instalowac urzadzenie na scianach
Halas w czasie funkcjonowania.&

stabilnych, niepodatnych na wibracje

8

Polaczenia elektryczne wykonywac przy Pozar na skutek przegrzania sie przewodów o

.&niedostatecznym przekroju w stosunku dopomocy przewodowo odpowiednim przekroju wartosci plynacego pradu
Przywrócicdodzialaniawszelkiefunkcjekontrolnei .&9

zabezpieczajace,jakiezadzialalywwynikuinterwencjitechnicznej
Uszkodzenie lub zablokowanie urzadzenia na

w urzadzeniui upewnicsie,c1:f funkcjonujaprawidlowo,zanim
skutek jego pracy w obszarze poza .kontrola

nastapiwlaczenieurzadzeniadonormalnejpracy

Model 30

Ciezar teoret. kg. 15
Opisywane urzadzenie jest zgodne z zaleceniami dyrektywy EMC 891336/CEE dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Zainstalowanie i uruchomienie podgrzewacza wody powinno byc wykonane przez odpowiednio przeszkolony
personel zgodnie z obowiazujacymi normami i ewentualnymi przepisami wydanymi przez lokalne wladze i
urzedy zajmujace sie zdrowiem publicznym.
Urzadzenie sluzy do podgrzewania wody do temperatury nizszej od temperatury wrzenia.
Musi ono byc podlaczone do sieci doprowadzajacej wode uzytkowa, której wlasciwosci sa dostosowane do wydajnosci
i pojemnosci urzadzenia.
Przed podlaczeniem urzadzenia nalezy:
- Sprawdzic, czy jego wlasciwosci (wskazane na tabliczce znamionowej) spelniaja potrzeby klienta.
- Upewnic sie, czy instalacja jest zgodna ze stopniem IP (ochrona przed przenikaniem cieczy) urzadzenia, zgodnie

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
Jesli chodzi o parametry techniczne, nalezy odniesc sie do danych zamieszczonych na tabliczce znamionowej
urzadzenia (plakietka umieszczona w poblizu rur doprowadzajacych i odprowadzajacych wode).

Odnl • Ostrzezenie Zagrozenie~ymbol
snik Opróznic te elementy urzadzenia, w których moze10

znajdowac sie goraca woda, przedmuchujac je
Uszkodzenia ciala na skutek poparzen.&

ewentualnie przed dokonaniem wszelkich manipulacii z nimi zwiazanvch
Okresowousuwacnalotykamieniakotlowegoz

Uszkodzenia ciala zwiazane z kontaktem skóry

.&
poszczególnychelementów,stosujacsie do zalecen lub oczu z kwasami, wdychanie lub polkniecie

zamieszczonychw karciebezpieczenstwastosowanego
szkodliwych substancji chemicznych11 produktu.Nale~ przytymzapewnicwietrzeniepomieszczenia,uzycubrani re awicochronnych,unikacmieszaniaróznych
Uszkodzenieurzadzenia lub przedmiotówznajdujacych

~
produktówstosowanychdo tych prac,a takzezabezpieczyc sie w poblizu na skutek korozji pod wplywem dzialania

c1:fszczoneurzadzeniei przedmiOtyobok
substancji o odczynie kwasowym

12

Podczasc1:fszczeniaurzadzenianiestosowacsrodków
Mozliwosc uszkodzenia elementów z tworzyw
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NORMY DOTYCZACE OBSLUGI I KONSERWACJI (dla autoryzowanego personelu

®>----------------------~
Natomiast w przypadku wody o duzej twardosci bedzie nastepowalo znaczne i szybkie tworzenie sie kamienia kotlowego
wewnatrz urzadzenia, co w konsekwencji doprowadzi do spadku wydajnosci i uszkodzenia grzalki elektrycznej.

Wszystkie prace interwencyjne i operacje zwiazane z obsluga i konserwacja urzadzenia powinny byc wykonywane
przez personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia (odpowiadajacy wymaganiom norm obowiazujacym w
tym zakresie).

Przed wezwaniem specjalistów z Serwisu Obslugi Technicznej w przypadku podejrzenia uszkodzenia, nalezy jednak

sprawdzic, czy niewlasciwe funkcjonowanie nie zalezy od innych przyczyn, takich jak na przyklad chwilowy brak wody
w sieci wodociagowej lub brak energii elektrycznej.

Opróznienie urzadzenia
Opróznienie urzadzenia jest konieczne w1edy, kiedy mialoby ono pozostac nieuzywane w pomieszczeniu zagrozonym
spadkami temperatury ponizej zera.
Kiedy okaze sie ono konieczne, opróznienie nalezy wykonac wedlug nastepujacego planu:
- odlaczyc urzadzenie od elektrycznej sieci zasilajacej;
_ zamknac kurek odcinajacy, jesli taki zostal zainstalowany (D rys.2), w przeciwnym razie zamknac centralny zawór

instalacji domowej;
_ otworzyc kurek poboru cieplej wody (przy umywalce lub wannie);
- otworzyc kurek B (rys.2).

Zalecenia dla uzytkownika

- Unikac umieszczania pod podgrzewaczem jakichkolwiek przedmiotów czy urzadzen, które moglyby byc uszkodzone
przez ewentualny wyciek wody.
- W przypadku przedluzonego okresu niekorzystania z cieplej wody nalezy:

'1-- Odlaczyc urzadzenie od napiecia sieci zasilajacej przestawiajac wylacznik zewnetrzny na pozycje "OFF";
'1-- zamknac kurki obwodu hydraulicznego ..

- Ciepla woda o temperaturze powyzej 50 o C na zaworach wody uzytkowej moze spowodowac natychmiastowe ciezkie
poparzenia lub powazne uszkodzenia ciala. Szczególnie narazone sa na tego typu uszkodzenia ciala dzieci, osoby

Konserwacja okresowa

Dla utrzymania dobrej wydajnosci podgrzewacza wskazane jest usuwanie z grzalki kamienia kotlowego (R rys. 9)
mniej wiecej co dwa lata. Jesli do przeprowadzenia tej operacji nie planuje sie uzycia nadajacych sie do tego celu
kwasów, mozna nalot kamienia z grzalki usunac mechanicznie uwazajac jednak, aby nie uszkodzic jej pancerza.
Anoda magnezowa (N rys. 9) powinna byc wymieniana co 2 lata (oprócz produktów z zasobnikiem wykonanym ze
stali nierdzewenej). Jednak, jesli mamy do czynienia z woda o agresywnym dzialaniu lub bogata w chlorki, nalezy
sprawdzac stan anody corocznie ...
Aby ja wymienic nalezy zdemontowac grzalke, a nastepnie odkrecic ja od wspornika.

Zawór bezpieczenstwa chroniacy przed nadmiernym cisnieniem
Zawór bezpieczenstwa chroniacy przed nadmiernym cisnieniem musi byc regularnie (co miesiac) uruchamiane, aby
usunac osady wapienne i sprawdzic, czy nie uleglo zablokowaniu.

Modele z wezownica
Wszystkie wskazówki zawarte w tej instrukcji maja zastosowanie równiez dla modeli z wezownica.
W przypadku tych urzadzen dodatkowa czynnoscia jest podlaczenie do przewodów rurowych termosyfonu. Podlaczyc
górne przylacze cieplne piecyka lazienkowego do przewodu zasilajacego wezownice, a dolne przylacze do przewodu
powrotnego, umieszczajac pomiedzy nimi dwa zawory.
Dolny zawór, latwiej dostepny, umozliwi odlaczanie urzadzenia od instalacji na czas, kiedy wezownica nie bedzie
wlaczona.

NORMY DLA UZYTKOWNIKA DOTYCZACE KORZYSTANIA Z URZADZENIA

Zdejmujac pokrywe mozna uzyskac dostep do elementów elektrycznych .
• Dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika typu przedstawionego na rysunkach 3 i 5:
Aby uzyskac dostep do termostatu elektronicznego (T), nalezy odlaczyc kabel zasilajacy (C) oraz przewód (Y) z panelu
sterowania. Nastepnie wyciagnac go, uwazajac, aby nadmiernie nie zginac belki z czujnikami (K) ..
Aby uzyskac dostep do panelu sterowania (W), nalezy odlaczyc kabel (Y) i odkrecic sruby.
;Dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika typu przedstawionego na rysunkach 4 i 6:
Aby uzyskac dostap do listwy z czujnikami (K), nalezy odlaczyc przewód (F) od karty elektronicznej, a nastepnie wysunac
listwe, uwazajac, aby nadmiernie jej nie zginac.
Aby uzyskac dostep do panelu sterowania (W), nalezy odlaczyc kabel (Y) i odkrecic sruby.
Aby uzyskac dostep do modulu elektronicznego (Z), nalezy odlaczyc kable (C, Y, F i P) i odkrecic sruby.
Podczas ponownego montazu czesci nalezy uwazac, aby wszystkie elementy zostaly przywrócone na swoja pierwotna
pozycje·
Aby uzyskac dostep do grzalki i do anody, nalezy najpierw opróznic urzadzenie.
W przypadku modeli z kolnierzem autoklawowym, po odkreceniu nakretki (D rys. 7) nalezy zdjac opaske zaciskajaca kolnierz
(5 rys. 7) i, wywierajac na niego nacisk (F rys. 7) w kierunku od zewnatrz do wewnatrz, wyjac go pólkolistymi ruchami.
W przypadku innych modeli odkrecic 5 srub (C rys. 8) i zdjac kolnierz (F fig. 8). Z kolnierzem sa polaczone grzalka oraz
anoda. Podczas ponownego montazu nalezy uwazac, aby uszczelki kolnierza, termostatu i grzalki zostaly przywrócone na
swoja pierwotna pozycje (rys. 7 i 8). Po kazdym zdjeciu kolnierza zaleca sie wymiane jego uszczelki (Z rys. 9).

Uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych

O IIUWAGA! Nalezy skrupulatnie przestrzegac uwag ogólnych i norm bezpieczenstwa
zamieszczonych na poczatku tekstu, stosujac sie scisle do zamieszczonych tam wskazówek.

Ewentualna wymiana czesci

O UWAGA! Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci przy urzadzeniunalezy je odlaczyc od sieci zasilania elektrycznego.

- (ID

UWAGA! Nalezy skrupulatnie przestrzegac uwag ogólnych i norm bezpieczenstwa
zamieszczonych na poczatku tekstu, stosujac sie bezwzglednie do zawartych tam wskazówek.o

Polaczenie elektryczne

Przed dokonaniem jakiejkolwiek interwencji nalezy za pomoca zewnetrznego wylacznika odlaczyc urzadzenie od
elektrycznej sieci zasilajacej.

Dla zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa nalezy starannie skontrolowac instalacje elektryczna, sprawdzajac czy jest
zgodna.z obowiazujacymi normami, gdyz producent urzadzenia nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane
przez brak uziemienia instalacji lub inne wahania systemu zasilania elektrycznego.
Sprawdzic, czy instalacja zasilajaca jest w stanie dostarczyc maksymalna moc elektryczna, pobierana przez podgrzewacz
wody (sprawdzic dane z tabliczki znamionowej) i czy przekrój przewodów sluzacych do podlaczenia urzadzenia jest
wystarczajacy i zgodny z obowiazujacymi normami.
Zabronione jest uzywanie gniazdek wielokrotnych, przedluzaczy lub rozgalezników.
Zabronione ~st uzywanie rur instalacji hydraulicznej, grzewczej oraz gazowej do uziemienia urzadzenia.
Jesli urzadzenie wyposazone jest w elektryczny przewód zasilajacy, to w Rrzypadku koniecznosci jego zastapienia nalezy
uzyc przewodu o takich samych wlasciwosciach (typu H05VV-F 3x1 ,5mm2, srednicy 8,5mm). Kabel zasilajacy (typu H05
V V-F 3x1 ,5 srednica 8,5 mm) nalezy wprowadzic do odpowiedniego otworu znajdujacego sie w tylnej czesci urzadzenia

i przeciagnac go az do skrzynki zaciskowej (M rys. 3-4-5-6), a nastepnie zablokowac poszczególne przewody, przykrecajac
odpowiednie srubki.
Do odlaczania urzadzenia od sieci nalezy stosowac wylacznik dwubiegunowy odpowiadajacy obowiazujacym normom
CEl-EN (otwarcie styków co najmniej 3 mm, najlepiej wyposazony w bezpieczniki).

Uziemienie urzadzenia jest obowiazkowe, przewód uziemienia (który po~ien byc koloru zólto-zielonego, dluzszy nizprzewody faz) nalezy przymocowac do zacisku oznaczonego symbolem ~ (G rys. 3-4-5-6).
Zablokowac przewód uziemienia na pokrywie przy pomocy odpowiedniego zacisku kablowego znajdujacego sie w
wyposazeniu urzadzenia.
Przed uruchomieniem bojlera upewnic sie, czy napiecie sieciowe odpowiada wartosci wskazanej na tabliczce znamionowej
urzadzenia.
Jesli urzadzenie nie jest wyposazone w kabel zasilajacy, nalezy wybrac jeden z nastepujacych sposobów instalacji:

Stale podlaczenie do sieci przy uzyciu sztywnej rurki ochronnej (jesli urzadzenie nie jest wyposazone w blokade
zapobiegajaca wyciagnieciu przewodu).
Przy pomocy przewodu gietkiego (typu H05VV-F 3x1 ,5mm2 srednicy 8,5mm), o ile urzadzenie jest wyposazone w
blokade zapobiegajaca wyciagnieciu przewodu.

Uruchomienie i odbiór techniczny urzadzenia

Przed zalaczeniem napiecia nalezy napelnic podgrzewacz woda z sieci.
Taka operacje wykonuje sie otwierajac centralny zawór sieci domowej i zarazem kurek poboru cieplej wody, az do
wypuszczenia calego zawartego w srodku powietrza. Nalezy nastepnie sprawdzic wzrokowo, czy nie nastepuja wycieki
wody przy kolnierzu polaczeniowym i w razie potrzeby dokrecic zlaczki z umiarkowana sHa·
Zalaczyc napiecie elektryczne poprzez wlaczenie wylacznika sieciowego.
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niepelnosprawne i starsze.

Zabronione jest przeprowadzanie prze uzytkownika jakichkolwiek operacji okresowej obslugi i konserwaCji urzadzenia.
W przypadku koniecznosci wymiany kabla zasilania elektrycznego nalezy sie zwrócic do wykwalifikowanego personelu.
Do czyszczenia czesci zewnetrznych nalezy uzywac wilgotnej sciereczki nasaczonej woda z mydlem .

Resetowanie/Diagnostyka

• Dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika przedstawiony na rysunkach 3 i 4:
W przypadku wystapienia jednej z nizej opisanych usterek, urzadzenie przechodzi w stan awaryjny i wszystkie kontrolki
LED na panelu sterowania pulsuja jednoczesnie.
Resetowanie: aby zresetowac urzadzenie, nalezy je wylaczyc i ponownie wlaczyc ia pomoca przycisku(!)(A). Jesli
po zresetowaniu urzadzenia przyczyna awarii ustapi, podgrzewacz wznawia swoje normalne dzialanie. W przeciwnym
wypadku wszystkie kontrolki LED zaczynaja ponownie pulsowac i konieczne jest wezwanie Serwisu Technicznego.
Diagnostyka: aby wlaczyc tryb 'diagnostyki, nalezy nacisnac na 5 sekund przycisk(!)(A).
Typ usterki jest wskazywany przez 5 kontrolek LED (H5) wedlug nastepujacego schematu:
kontrolka l - Usterka wewnetrzna modulu; .
kontrolka 2 - Usterka anody aktywnej (w modelach wyposazonych w aktywna anode);
kontrolka 3 - Uszkodzone czujniki temperatury NTC I/NTC (rozwarcie lub zwarcie);
kontrolka 5 - Przegrzanie wody wykryte przez pojedynczy czujnik;
kontrolka 4 i 5 - Przegrzanie ogólne (uszkodzenie karty);
kontrolka 3 i 5 - Zbyt duza róznnica temperatur pomiedzy czujnikami;
kontrolka 3,4 i 5 - Dzialanie bez wody.
Aby wyjsc z trybu diagnostyki, nalezy nacisnac przycisk(!)(A) lub odczekac 25 sek.
• Dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika przedstawiony na rysunkach 5 i 6:
W przypadku wystapienia usterki urzadzenie przechodzi w stan awaryjny, a na wyswietlaczu pulsuje kod bledu (np.
EOl) ..
Zakodowane sa nastepujace bledy:
EOl - E02 - E03 - Przegrzanie wody;
E10- Ell - E12- E13 - E16 - Blad czujników NTC (usterka czujników);
E04 - Dzialanie bez wody;
E14 - E15 - elad anody;
E50 - E51 - Zadanie wykonania konserwacji;
E60 - E90 - E91 - E92 - Blad oprogramowania modulu.
Resetowanie: aby zresetowac urzadzenie, nalezy je wylaczyc i ponownie wlaczyc za pomoca przycisku(!)(A). Jesli
po zresetowaniu urzadzenia przyczyna awarii ustapi, podgrzewacz wznawia swoje normalne dzialanie. W przeciwnym
razie ~a ekranie dalej wyswietla sie kod bledu i konieczne jest wezwanie Serwisu Technicznego.

Funkcja anty-Legionella
FunKcja anty-Legionella (wlaczana domyslnie) polega na wykonaniu cyklu podgrzania wody do 10°C, tak aby cieplo
ja zdezynfekowalo i pozbawilo wspomnianych bakterii.
Pierwszy cykl rozpoczyna sie po 3 dniach dzialania urzadzenia. Kolejne cykle wykonywane sa co 30 dni (o ile w tym
okresie woda ani raz nie zostala podgrzana do temperatury 10°C). Kiedy urzadzenie jest wylaczone, funkcja anty
Legionella pozostaje nieaktywna. W przypadku wylaczenia urzadzenia podczas wykonywania cyklu anty-Legionella
funkcja zostaje zdezaktywowana. Po zakonczeniu kazdego cyklu temperatura wody uzytkowej powraca do wartosci
wczesniej ustawionej przez uzytkownika.
• Dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika przedstawiony na rysunkach 3 i 4:
Uruchomienie cyklu anty-Legionella jest sygnalizowane na wyswietlaczu jako normalne ustawienie temperatury na
10°C.
Aby na stale wylaczyc funkcje anty-Legionella, nalezy przytrzymac równoczesnie wcisniete przyciski "ECO" i ,,+" na
4 sek.; na potwierdzenie dokonania dezaktywacji 1 kontrolka LED 40°C bedzie szybko pulsowac przez 4 sek.
Aby ponownie aktywowac funkcje anty-Legion ella, nalezy powtórzyc wyzej opisana czynnosc; na potwierdzenie
dokonania reaktywacji 4 kontrolka LED 10°C bedzie szybko pulsowac przez 4 sek.
• Dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika przedstawiony na rysunkach 5 i 6:
Podczas wykonywania cyklu anty-Legionella na wyswietlaczu wskazywana jest naprzemiennie temperatura wody i
napis ,,-Ab-"..
Aby zdezaktywowac/aktywowac funkcje, nalezy, przy wlaczonym urzadzeniu, przytrzymac wcisniety przycisk "mode"
na 3 sek. Ustawic "Ab O" (w celu dezaktywacji funkcji) lub "Ab l" (w celu aktywacji funkcji) za pomoca pokretla "set" i
potwierdzic, naciskajac to pokretlo. Na potwierdzenie dokonanej dezaktywacji/aktywacji urzadzenie powraca do
normalnego trybu dzialania.

Ustawienie/zmiana czasu lokalnego
(Tylko dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika przedstawiony na rysunkach 5 i 6)
Aby umozliwic zmiane czasu lokalnego, przy pierwszym wlaczeniu urzadzenie automatycznie generuje zadanie
ustawienia wlasciwej godziny; przy kolejnych wlaczeniach w celu dokonania zmiany czasu nalezy przytrzymac wcisniete
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na 2 sekundy pokretlo "set". Zmienic ustawienie gOdziny'obracajac pokretlem "set" i potwierdzic godzine naciskajac
to pokretlo. Powtórzyc opisane czynnosci w celu ustawienia minul.

Regulacja temperatury i aktywacja funkcji urzadzenia

• Dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika przedstawiony na rysunkach 3 i 4:
Aby wlaczyc urzadzenie, nalezy nacisnac przycisk (!)(A). Ustawic zadana temperature, wybierajac poziom miedzy
40°C a 80°C, za pomoca przycisków ,,+" i /. Podczas fazy podgrzewania kontrolki LED (H5) odnoszace sie do
temperatury osiagnietej przez wode swieca stalym swiatlem; nastepne, az do kontrolki ustawionej temperatury, kolejno
pulsuja.

Jesli temperatura ulegnie obnizeniu, na przyklad w wyniku pobrania wody, podgrzewanie wlacza sie automatycznie
i kontrolki LED znajdujace sie pomiedzy ostatnia kontrolka swiecaca stalym swiatlem a ta odnoszaca sie do ustawionej
temperatury znów zaczynaja kolejno pulsowac.
Przy pierwszym wlaczeniu urzadzenie ustawia temperature na 10°C.
W Rrz~pa~ku wyst.apienia braku zasilania lub jezeli urzadzenie zostanie wylaczone za pomoca przycisku (!) (A),
zapIsuJe Sie ostatnia ustawiona temperatura.
W fazie podgrzewania moze byc slyszalny niewielki halas zwiazany z podgrzewaniem wody.
• Dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika przedstawiony na rysunkach 5 i 6:
Aby wlaczyc urzadzenie, nalezy nacisnac przycisk (!)(A). Urzadzenie moze dzialac w 4 trybach: Reczny; Program
1; Program 2 oraz Program 1 i 2. Kazde nacisniecie przycisku "mode" powoduje dokonanie zmiany trybu dzialania
(wskazywanego poprzez pulsowanie wlasciwej kontrolki LED kolo wyswietlacza) ..
Wybór funkcji ma charakter cykliczny i odbywa sie w nastepujacym porzadku: "P1"-+ "P2" -+ "P1iP2" -+ "Manual" -+
"P1" itd ..

Programy "P1" i "P2" sa ustawione domyslnie na godziny 01:00 i 19:00 i na temperature 10°C .
Funkcja "Reczna" (wlaczona kontrolka "Manual") umozliwia ustawienie zadanej temperatury poprzez zwykle obracanie
pokretlem "set" az do wyswietlenia sie wybranej temperatury (przedzial regulacji to 40°C-80°C). Klikniecie na to
pokretlo powoduje zapisanie ustawienia, po czym urzadzenie rozpoczyna prace w trybie "recznym".
ECO: Jesli funkcja "Reczna" jest wykorzystywana w polaczeniu z funkcja "ECO" (patrz paragraf "Funkcja ECO"),
temperatura zostaje ustawiona automatycznie przez samo urzadzenie, dlatego pokretlo "set" jest nieaktywne i jezeli
zostanie obrócone, na wyswietlaczu pojawia sie na 3 sek. komunikat "ECO". W przypadku zamiaru dokonania zmiany
temperatury konieczne jest wylaczenie funkcji "ECO".
Funkcje "Program 1" (wlaczona kontrolka "P1"), "Program 2" (wlaczona kontrolka "P2") oraz "Program 1i2" (wlaczone
kontrolki "P1 iP2") umozliwiaja zaprogramowanie l lub 2 pór dnia, w których wystepuje zapotrzebowanie na ciepla
wode·
Naciskac przycisk "mode" dopóki nie zacznie pulsowac kontrolka zadanego programu.
W tym momencie ustawic czas, kiedy ma byc dostepna ciepla woda, obracajac pokretlem "set" (kazdy obrót pokretlem
przesuwa czas o 30 minut). Klikajac na pokretlo dokonuje sie zapisania wybranego ustawienia czasu. Kolejna
czynnosc to ustawienie zadanej temperatury wody (przedzial regulacji wynosi 40°C-80°C). Po kliknieciu na pokretlo
"set" urzadzenie rozpoczyna prace w trybie "PI" lub "P2". W przypadku wyboru trybu "P1 iP2" powtórzyc ustawienie
czasu i temperatury dla drugiej pory dnia. W okresach, w ktorych nie jest przewidziane korzystanie z cieplej wody,
podgrzewanie wody zostaje wylaczone. Programy "PI" i "P2" sa równowazne i moga byc niezaleznie konfigurowane
przez uzytkownika, dla zapewnienia wiekszej elastycznosci.

Kiedy jedna z funkcji programowych ("PI" lub "P2" lub "P1 iP2") jest wlaczona, pokretlo "set" jest nieaktywne i jezeli
zostanie obrócone, na wyswietlaczu pojawia sie na 3 sek. komunikat "Pr". W przypadku zamiaru dokonania zmiany
parametrów nalezy nacisnac pokretlo "set".
ECO PLUS: Jezeli jedna z funkcji prsgramowych ("P1" lub "P2" lub "P1 iP2") jest wykorzystywana w polaczeniu z
funkcja "ECO" (patrz paragraf "Funkcja ECO"), temperatura zostaje ustawiona automatycznie przez samo urzadzenie .
.Dlatego mozna ustawic tylko zadany czas dostepnosci cieplej wody. Jezeli pokretlo "set" zostanie obrócone, na
wyswietlaczu pojawia sie na 3 sek. komunikat "PLUS", który wskazuje równoczesne dzialanie funkcji programowej i
funkcji ECO.
Ten tryb dzialania zapewnia najwieksza oszczednosc energii.

P.S.: w przypadku kazdego ustawienia, o ile uzytkownik przez 5·sek. nie wykona zadnej czynnosci, system zapisuje
ostatnie ustawienie .

Funkcja ECO

Funkcja "EGO" jest oparta na samouczacym sie oprogramowaniu, zapamietujacym dane dotyczace zapotrzebowania
uzytkownika na ciepla wode, co pozwala zminimalizowac utrate ciepla i zapewnic mozliwie najwieksza oszczednosc energii.
Dzialanie oprogramowania "EGO" polega w pierwszej fazie na zapamietywaniu przez caly tydzien, od momentu zaprogramowania
urzadzenia na dzialanie w temperaturze wybranej przez uzytkownika: w tym czasie urzadzenie kazdego dnia dostosowuje
temperature do wlasnego zapotrzebowania energetycznego, aby zoptymalizowac zuzycie energii. Po zakonczeniu tygodnia
samouczenia, oprogramowanie "EGO" wlacza ogrzewanie wody w okreslonych porach dnia i dla okreslonej ilosci wody,
które sa wyznaczane automatycznie przez samo urzadzenie na podstawie analizy zuzycia wody przez uzytkownika. Takze
w tych porach dnia, w których nie jest przewidziane korzystanie z cieplej wody, urzadzenie zapewnia jej zapas na wypadek
potrzeby.
Aby wlaczyc funkcje "EGO", nalezy nacisnac jej przycisk, który zaczyna wtedy swiecic na zielono.
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Przy wlaczonej funkcji "ECO" funkcja recznego wyboru temperatury pozostaje nieaktywna.
W przypadku zamiaru zwiekszenia lub zmniejszenia temperatury nalezy wylaczyc funkcje "ECO", naciskajac jej przycisk,
który po wylaczeniu funkcji gasnie. Jesli urzadzenie lub sama funkcja "ECO" zostana wylaczone, a nastepnie ponownie
wlaczone, funkcja od nowa zapamietuje przez kolejny tydzien zapotrzebowanie uzytkownika na ciepla wode·
Aby zapewnic prawidiowe dzialanie funkcji ECO, zaleca sie nie odlaczac urzadzenia od sieci zasilania elektrycznego.

Funkcja EXTRA POWER
(dla modeli wyposazonych w interfejs uzytkownika przedstawiony na rysunkach 4 i 6)

Urzadzenie dziala zwykle na mocy bazowej.
Funkcja EXTRA POWER polega na wlaczeniu dodatkowej mocy w celu przyspieszenia podgrzewania wody. Aby
wlaczyc te funkcje, nalezy nacisnac podswietlany przycisk 9 (B), który zaczyna wtedy swiecic na zólto. Aby ja
zdezaktywowac, nalezy ponownie nacisnac ten sam przycisk, który zgasnie.

WAZNE INFORMACJE

Jesli woda na wyjsciu jest zimna

Zlecic sprawdzenie:
- obecnosci napiecia w skrzynce zaciskowej;
- modulu elektronicznego;
- oporowe elementy grzalki.

Jesli woda na wyjsciu jest wrzaca (obecnosc pary w zaworach czerpania cieplej wody)

Odlaczyc zasilanie elektryczne urzadzenia i zlecic sprawdzenie:
- modulu elektronicznego;
- poziomu osadu kamiennego na grzalce i jej elementach.

Niewystarczajaca ilosc dostarczanej cieplej wody

Zlecic sprawdzenie:
- cisnienia w sieci wodociagowej;
- stanu perlatora;
- stanu przewodu pobierajacego ciepla wode;
- czesci elektrycznych.

Wyciek wody z z zaworu bezpieczenstwa

Wyciek wody w postaci kropel jest przy tego typu urzadzeniu zjawiskiem normalnym w fazie grzania. W celu unikniecia
tego typu wycieków, nalezy zainstalowac zbiornik wyrównawczy, wlaczony w obwód zasilajacy.
Jesli woda wydostaje sie w sposób ciagly, równiez w okresach, kiedy grzalka nie pracuje, nalezy zlecic sprawdzenie:
- cisnienie ustawienia wspomnianego systemu;
- cisnienie w sieci wodociagowej.
Uwaga: W zadnym przypadku nie zatykac otworu odprowadzajacego wode z grupy bezpieczenstwa!

W ZADNY,M WYPADKU NIE NALEZY USILOWAC NAPRAWIAC URZADZENIA SAMEMU, ALE
ZWRACAC SIE ZAWSZE O POMOC DO PERSONELU O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH.

Przytoczone tu dane i charakterystyki nie sa wiazace dla Firmy produkujacej, która zastrzega
sobie prawo zastosowania wszelkich uznanych za korzystne modyfikacji bez obowiazku
wczesniejszego powiadomienia o tym, jak równiez bez koniecznosci wymiany urzadzen.

1t Produkt ten jest zgodny z Dyrektywa EU 2002J96/EC.

_ Symbol przekreslonego kosza, umieszczony na urzadzeniu oznacza, ze stanowi ono produkt, który po zakonczeniu swego
okresu uzytkowania nie moze byc traktowany jak zwykle odpadki domowe i wyrzucony do smieci miejskich, ale musi byc dostarczony
do centrum zbierania selekcjonowanych odpadków, obejmujacych urzadzenia elektryczne i elektroniczne albo dostarczony sprzedawcy

podczas zakupu nowego urzadzenia tego samego typu.
Uzytkownik jest zatem odpaMedzialny za dostarczenie urzadzenia nie nadajacego sie juz do uzytku, do odpowiednich struktur zajmujacych sie
zbieraniem selekcjonowanych odpadków.
OdpaMedni system zbierania odpadków selekcjonowanych stanowi impuls uruchamiajacy procesy przerabiania starego urzadzenia na surowce
wtórne, innego jego wykorzystywania i usuwania odpadów w sposób odpowiadajacy wymaganiom srodowiska, co przyczynia sie do
unikniecia mozliwych do wystapienia efektów negatywnych, szkodzacych srodowisku i zdrowiu i sprzyja ponownemu wykorzystaniu
materialów, z których sklada sie produkt.
W celu uzyskania ~ informacji dotyczacych systemÓN zb~rania odpadków selekcjono.vanych, jaki jest do Panstwa dyspozycji, nalezy
sie zwrócic do lokalnego przedsiebiorstwa oczyszczania lub do sklepu, w którym dokonano zakupu.
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