BG БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 2-5
EN ELECTRIC WATER HEATER 6-9
RU ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 10-13
ES CALENTADOR DE AQUA ELÉCTRICO 14-17
PT CALENTADOR DE AQUA ELÉCTRICO 18-21
DE ELEKTRISCHER WARMWASSER-SPEICHER 22-25
IT SCALDABAGNI ELECTTRICI 26-29
DK ELEKTRISK VANDVARMER 30-33
HU ELEKTROMOS MELEGVÍZTÁROLÓ 34-37
RO BOILER ELECTRIC 38-41
PL PODGREZEWACZE ELEKTRYCZNE 42-44
CZ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY 45-48
Инструкция за употреба и поддръжка

Instructions for use and maintenance

Инструкция по употреблению обслужванию

Instrucciones de uso y mantenimiento

Manual de instalação e uso

Gebrauchsanleitung und pflege

Istruzioni di uso e manutenzione

Monterings- og betjeningsvejledning

Szerelési és kezelési útmutató

Instrucțiuni de utilizare și întreinținere

Instrukcja instalacji użytkowania i obstugi

Návod k použití a údržbě

is a registered trade mark of Tesy ltd.

SK ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY 49-51
RS ELEKTRIČNI BOJLER 52-55
HR ELEKTRIČNE GRIJALICE VODE 56-59
AL BOJLERIT ELEKTRIK 60-63
UA ВОДОНАГРІВАЧ ПОБУТОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ 64-67
SI ELEKTRIČNI GRELNIK VODE 68-71
SE ELEKTRISK VARMVATTENBEREDARE 72-75
LT ELEKTRINIS VANDENS ŠILDYTUVAS 76-79
EE ELEKTRILINE VEESOOJENDAJA 80-83
LV ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS 84-87
NO E LEKTRISK VARMTVANNSBEREDER 88-91
GR ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΘΕΡΜΟΣΊΦΩΝΟ 92-96
Návod k obsluhe a údržbe

Uputstvi za upotrebu i održavanje

Upute za uporabu i održavanje

Instruksioni për shfrytězimin

Керівництво з установки й експлуатації

Navodila za uporabo in vzdrževanje

Monterings- och bruksanvisning

Pajogimo, naudojimo irpreti ros instrukcija

Paigaldus ja kasutusjuhend

Lietošanas un apkopes

Instruksjoner for bruk og vedlikehold

Οδηγίες χρήσεις και συντήρησης

www.tesy.com

LT

Brangus pirkėjau,
TESY komanda norėtų pasveikinti jus įsigijus šį prietaisą. Tikimės,
kad naujasis prietaisas atneš daugiau komforto į jūsų namus. Ši
naudojimo instrukcija paruošta siekiant supažindinti jus su produktu
bei tinkamomis jo instaliavimo ir naudojimo sąlygomis. Šios instrukcijos
taip pat skirtos ir kvalifikuotiems technikams, kurie atliks pirminį
instaliavimą, ardys ar remontuos prietaisą. Šių instrukcijų laikymasis
yra naudotojo atsakomybė ir tai yra viena iš prietaisui suteikiamos
garantijos sąlygų.
Prašome atkreipti dėmesį, kad laikytis šios instrukcijos nurodymų visų
pirma suinteresuotas pirkėjas, bet tuo pačiu tai yra viena iš garantijos
sąlygų, nurodytų garantijos kortelėje, kad pirkėjas galėtų nemokamai
naudotis garantiniu aptarnavimu. Gamintojas neatsako už įrenginio
gedimus ir galimus nuostolius, kurie buvo padaryti eksploatuojant ir/
arba montuojant įrenginį ne taip, kaip nurodyta instrukcijoje.
Elektrinis šildytuvas atitinka standarto EN 60335-1, EN 60335-2-21
reikalavimus.
I. PASKIRTIS
Prietaisas skirtas vandens pašildymui namuose, kur yra vamzdynai,
kurių darbinis slėgis yra žemesnis nei 6 Bar (0,6 MPa).
Jis yra skirtas eksploatuoti tik uždarose ir apšildomose patalpose,
kuriuose temperatūra nebūna žemesnė nei 4°C, negalima, kad nuolat
veiktų lėtu režimu.
Įrenginys skirtas regionams, kur vandens kietumas yra iki 10 laipsnių
dH. Jeigu įrenginys montuojamas regione, kur vanduo yra kietesnis,
labai greitai gali susidaryti kalcio druskų nuosėdos, kurios sukelia
būdingą triukšmą šildant ir greitą elektrinės dalies gedimą. Regionuose,
kur vanuo yra kietesnis, rekomenduojama kasmet valyti įrenginį nuo
kalcio druskų nuosėdų, taip pat naudoti šildytuvo galingumą iki 2 kW.
II. TECHNINIAI DUOMENYS
1. Nominalus tūris V, litrais - žiūrėkite duomenų lentelę ant prietaiso
2. Nominali įtampa - žiūrėkite duomenų lentelę ant prietaiso
3. Nominalus elektros sunaudojimas - žiūrėkite duomenų lentelę ant
prietaiso
4. Nominalus slėgis - žiūrėkite duomenų lentelę ant prietaiso
Tai nėra vandentiekio tinklo slėgis. Tai susiję su įrenginiu ir
saugumo standartų reikalavimais.
5. Vandens šildytuvo tipas - uždaro tipo akumuliacinis vandens
šildytuvas su termine izoliacija
6. Vidinė danga - modeliams: GC - stiklo keramika, SS - nerūdijantis
plienas; EV - emalis.
7. Vandens temperatūra išjungus termostatą: nuo 60°C iki 75°C.
Modeliams su išorėje reguliuojamu termostatu nurodytas
temperatūrų diapazonas galioja tais atvejais, kai termostatas
nustatytas iki maksimalios vandens pašildymo temperatūros( žr.
žemiau).
III. SVARBIOS TAISYKLĖS

••
••

Vandens šildytuvas turi būti tvirtinamas tk patalpose, kurios yra
pakankamai atsparios ugniai.
Nejunkite vandens šildytuvo, kol neįsitikinote, kad jis pripildytas
vandens.
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••

Vandens šildytuvo prijungimo ptrie vandentiekio sistemos bei
elektros darbus turi atlikti tik tinkamą kvalifikaciją turintys asmenys.
Kvalifikuotas specialistas – tai asmuo, turintis atitinkamą kompetenciją
pagal tam tikros valstybės norminius aktus.

••
••

Jungiant vandens šildytuvą prie elektros grandinės, reikia itin
atidžiai prijungti ir apsauginį laidą.
Esant tikimybei, kad patalpos temperatūra nukris iki 0 оC, boileris
turi būti išleistas (vadovaujantis procedūra iš str. V t. 2 „Boilerio
pajungimas prie vandentiekio tinklo“).

••

Eksploatacijos metu – (vandens šildymo režimas) – yra normalu,
jei vanduo laša ant apsauginio vožtuvo išleidimo angos. Jis turi būti
paliktas atviras. ит към атмосферата. Reikia imtis priemonių nuleisti
arba surinkti išbėgusį vandens kiekį, siekiant išvengti nuostolių, taip
pat reikia laikytis V skyriaus 2 p. reikalavimų. Vožtuvas ir su juo susiję
elementai turi būti apsaugoti nuo užšalimo.

••

Įrenginio šildymo metu gali pasigirsti švilpiantis garsas (vandens
užkaitimas). Tai yra normalu ir nerodo pažeidimų. Triukšmas laikui
bėgant stiprėja, priežastis – kalcio druskų nuosėdų susidarymas. Kad
triukšmas būtų pašalintas, reikia išvalyti įrenginį. Ši paslauga neįtraukta
į garantinį aptarnavimą.

••

Kad užtikrintumėte saugų vandens šildytuvo naudojimą, apsauginis
grįžtamasis vožtuvas turi būti reguliariai valomas ir tikrinamas,
kad tinkamai veiktų. Vožtuvas neturi būti užsikimšęs. Jei vanduo
jūsų regione yra su daug kalkių, reguliariai reikia valyti vožtuve
susikaupusias kalkes. Šios paslaugos garantinio aptarnavimo centrai
nesuteikia.
Bet kokie vandens šildytuvo konstrukcijos ar elektros
grandinės modifikavimai ar keitimai yra griežtai draudžiami.
Jei prietaiso patikrinimo metu nustatoma, kad jam atlikti kokie nors
pakeitimai, prietaisui suteikiama garantija nebegalios. Modifikavimas
ir pakeitimas reiškia, kad nuimti tam tikri prietaiso elementai, kuriuos į
prietaisą įmontavo gamintojas, jei pridėti kokie nors papildomi
elementai, jei kokios nors dalys pakeisto kitomis, gamintojo
nerekomenduotomis dalimis.

••
••

Šios instrukcijos taip pat galioja ir vandens šildytuvams su
šilumokaičiais.
Jei maitinimo laidas (jei šildytuvas jį turi) yra pažeidžiamas, jį pakeisti
turi techninio aptarnavimo centras arba atitinkamą kvalifikaciją turintis
asmuo, kad būtų išvengta rizikos.

••

Šis įrenginys nėra skirtas naudoti vaikams nuo 3 iki 8 metų
bei žmonėms su nepakankamais fiziniais, emociniais ar protiniais
sugebėjimais, arba žmonėms, kuriems trūksta patirties ir žinių, išskyrus
atvejus, kai jie yra prižiūrimi ar instruktuoti dėl įrenginio saugaus
naudojimo, ir supranta, koks pavojus gali kilti.

••
••

Vaikams negalima leisti žaisti su įrenginiu.
Vaikai, neprižiūrimi suaugusiųjų, neturi valyti ar prižiūrėti įrenginio.

IV. APRAŠYMAS IR VEIKIMO PRINCIPAS
Prietaisą sudaro korpusas, flanšas apatinėje prietaiso dalyje (vandens
šildytuvams, kurie skirti vertikaliam montavimui) arba šone (vandens
šildytuvams, kurie skirti horizontaliam montavimui), apsauginio
plastikinio skydelio ir apsauginio grįžtamojo vožtuvo.
1. Korpusas sudarytas iš plieninio rezervuaro (vandens talpos) ir
gaubto (išorinis gaubtas) su termoizoliacija tarp jų, pagaminta iš
ekologiškai švarios didelio tankio poliuretano putos, taip pat dviejų
vamzdžių su sriegiu G ½” šalto vandens padavimui (pažymėtas mėlynu
žiedu) ir karšto vandens išleidimui (pažymėtas raudonu žiedu).
Vidinė talpa/rezervuaras gali būt dviejų rūšių, priklausomai nuo
modelio:

••
••

Pagamintas iš plieno, apsaugotu nuo korozijos specialia stiklo
keramikos danga.
Pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Vertikalūs vandens šildytuvai gali būti su įmontuotu šilumokaičiu.
Šilumokaičio įeigos ir išeigos angos yra šonuose ir tinka vamzdžiams
su sriegiu G ¾”.
2. Flanšas yra su elektriniu šildytuvu ir termostatu. Vandens šildytuvai
su stiklo keramine danga turi magnio apsauginį įrenginį /saugiklį.
Elektrinis šildytuvas naudojamas vandens šildymui rezervuare ir
yra valdomas termostato, kuris automatiškai palaiko nustatytą
temperatūrą.
Termostatas yra su apsauginiu saugikliu nuo perkaitimo, kuris išjungia
šildytuvą, kai temperatūra pasidaro per didelė.
3. Apsauginis grįžtamasis vožtuvas apsaugo nuo to,kad prietaisas
visai neištuštėtų tuo atveju, jei netikėtai nutraukiamas šalto vandens
padavimas. Vožtuvas apsaugo prietaisą nuo slėgio padidėjimo iki
aukštesnio lygio nei leistinas kaitinimo metu (slėgis didėja didėjant
temperatūrai), išleisdamas slėgio perteklių per išleidimo angą.
Apsauginis grįžtamasis vožtuvas negali apsaugoti prietaiso,
jei vandentiekio slėgis viršija leistiną slėgį, nurodytą ant
prietaiso.

2. Vandens šildytuvo vamzdžių sujungimai
3c pav. - montavimui ant grindų.
1 - įėjimo vamzdis; 2 - apsauginis vožtuvas; 3 - redukcinis ventilis (kai
spaudimas vandentiekyje viršija 0,6 MPa); 4 - stabdymo vožtuvas; 5 piltuvėlis prijungtas prie kanalizacijos; 6 – žarna; 7 – Boilerio išleidimo
kranas
Jungdami vandens šildytuvą prie vandentiekio, laikykitės ant vamzdžių
esančių spalvotų žymų: mėlyna - šaltam (ateinančiam) vandeniui,
raudona - šiltam (išeinančiam) vandeniui.
Privalu sumontuoti pridedamą apsauginį grįžtamąjį vožtuvą. Jis turi
būti montuojamas ant šalto vandens padavimo vamzdžio, laikantis
ant jo korpuso esančios rodyklės, rodančios ateinančio vandens kryptį.
Papildomų čiaupų tarp apsauginio vožtuvo ir vandens šildytuvo
montuoti nereikia.
Išimtis: jeigu vietos įstatymų normos reikalauja naudoti kitą apsauginį
vožtuvą arba įrenginį (atitinkantį EN 1487 arba EN 1489), jį reikia įsigyti
papildomai. Įrenginiams, atitinkantiems EN 1487, maksimalus leistinas
darbinis slėgis turi būti 0.7 MPa. Kitiems apsauginiams vožtuvams, kurių
slėgis yra kalibruojamas, turi būti 0.1 MPa pažymėta įrenginio lentelėje.
Tokiais atvejais atbulinis apsauginis vožtuvas, atsiųstas su įrenginiu,
neturi būti naudojamas.
Kitų (senų) vožtuvų buvimas gali tapti prietaiso sugedimo
priežastimi, taigi senus vožtuvus būtina išimti.

V. MONTAVIMAS IR ĮJUNGIMAS
Visus techninius ir elektros montavimo darbus turi atlikti
kvalifikuoti specialistai. Kvalifikuotas specialistas – tai
asmuo, turintis atitinkamą kompetenciją pagal tam tikros valstybės
norminius aktus.
1. Montavimas
Rekomenduojame prietaisą montuoti netoli tų vietų, kur reikalinga
naudoti karštą vandenį, kad būtų sumažintas karščio praradimas
perdavimo metu. jei prietaisas montuojamas vonioje, pasirinkta jo
montavimo vieta turi būti tokia, kur ant prietaiso nebus purškiamas
vanduo iš dušo ar vonios.
Prietaisas tvirtinamas ant sienos tvirtinimo kronšteinų, esančių ant
prietaiso korpuso, pagalba (jei kronšteinų nėra ant prietaiso korpuso,
tuomet juos reikia pritvirtinti ant korpuso pridedamais varžtais).
Prietaisas pakabinamas ant dviejų kablių (min. ø 10 mm), kurie turi būti
tvirtai pritvirtinti prie sienos (kabliai į tvirtinimo rinkinį nepridedami).
Tvirtinimo kronšteinų konstrukcija, skirta vertikaliai tvirtinamiems
vandens šildytuvams, yra universali ir galimas atstumas tarp kablių yra
nuo 220 iki 310 mm (žr. Pav. 1a). Vandens šildytuvų, kurie skirti tvirtinti
horizontaliai, kablių atstumai yra įvairūs, priklausomai nuo modelių,
ir nurodyti 1 lentelė iki 1c paveikslėlio.. Ant žemės montuojamiems
vandens šildytuvams 1 lentelė iki 1b paveikslėlio.
Kad išvengtumėte susižeidimo ir trečiųjų asmenų
sužeidimo karšto vandens padavimo sistemos gedimo
atveju, prietaisas turi būti montuojamas patalpose su grindine
hidroizoliacija ir kanalizacijos drenažu. Jokiomis aplinkybėmis
nedėkite po prietaisu jokių objektų, kurie nėra atsparūs drėgmei.
Jei prietaisą montuojate patalpose be grindinės hidroizoliacijos,
tuomet po šildytuvu būtina pastatyti apsauginę vonelę su
kanalizaciniu drenažu.
Pastaba: komplekte nėra apsauginės vonelės, taigi ją naudotojas
turi įsigyti atskirai.

		
Lietuvių
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3a pav. - vertikaliam, 3b ir horizontaliam montavimui.

Negali būti naudojama jokia kita uždaromoji armatūra tarp
apsauginio vožtuvo (apsauginio įrengimo) ir įrenginio.

Draudžiama prijungti apsauginį grįžtamąjį vožtuvą prie
ilgesnių nei 10mm sriegių, kadangi tokiu atveju vožtuvas gali
būti sugadintas ir kelti pavojų prietaisui.
Montuojant vertikalų vandens šildytuvą apsauginis vožtuvas
turi būti jungiamas prie įeinančio vamzdžio nuimant plastikinį
dangtelį.
Apsauginis vožtuvas ir vamzdis nuo jo iki šildytuvo turi būti
apsaugoti nuo užšalimo. Drenuojant su žarna, jos laisvas
galas turi būti visada atviras (neturi būti vandenyje). Žarna taip pat turi
būti apsaugota nuo užšalimo.
Norint pripildyti vandens šildytuvą reikia atsukti vandentiekio šalto
vandens padavimo kraną bei karšto vandens maišytuvo kraną. Po to,
kai vandens rezervuaras pripildomas, iš vandens maišytuvo turi pradėti
bėgti nuolatinė vandens srovė. Dabar galima užsukti karšto vandens
kraną.
Jei norite ištuštinti vandens šildytuvą, pirmiausia išjunkite jį iš elektros
lizdo. Sustabdykite vandens padavimą į prietaisą. Atsukite maišytuvo
šilto vandens kraną. Atsukite 7 kraną (brėž. 3a ir 3b), kad iš boilerio
ištekėtų vanduo. Jei instalacijoje tokio nėra, boileris gali būti išleistas
sekančiu būdu:

••
••

modelis komplektuotas su apsauginiu ventiliu su rankenėle pakelkite rankenėlę ir vanduo ištekės per ventilio drenažo angą
modelis komplektuotas su ventiliu be rankenėlės – boileris gali būti
išleistas tiesiog iš vandentiekio vamzdžio, kai prieš tai bus atjungtas
nuo vandentiekio .
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Išėmus flanšą, gali išbėgti keletas litrų vandens, kuris gali būti likęs
rezervuare. Tai normalu. Reikia
Reikia imtis priemonių, kad išleidžiant vandenį, jis nepakenktų
greta esantiems daiktams.
Jeigu slėgis vandentiekio tinkle viršija nurodytą I skyriuje, būtina
įmontuoti slėgio mažinimo vožtuvą, kitaip šildytuvas nebus
eksploatuojamas taisyklingai. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl
jokių problemų, kurios kyla netinkamai prietaisą naudojant.
3. Vandens šildytuvo prijungimas prie elektros.

VI. NUO RŪDŽIŲ APSAUGANTIS MAGNIO ANODAS (VANDENS
ŠILDYTUVUOSE, KURIŲ REZERVUARAI PADENGTI STIKLO
KERAMIKOS DANGA)
Magnio anodas apsaugo vandens rezervuarų vidinį paviršių nuo
korozijos.
Anodo naudojimo laikas yra iki penkių metų. Anodas yra susidėvintis
elementas, kurį laikas nuo laiko reikia pakeisti.
Jei norite ilgai ir saugiai šildytuvą naudoti, reguliariai tikrinkite magnio
anodo būklę - geriausia, kad tai darytų kvalifikuotas technikas, ir
keiskite anodą, kai tik reikia. Tai galima atlikti prevencinio prietaiso
techninio patikrinimo metu.
Dėl anodo pakeitimo teiraukitės techninės priežiūros centruose.

Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad jis
pripildytas vandens.

VII. NAUDOJIMAS.
1. Įjungimas.

3.1. Modeliai su maitinimo laidu ir kištuku, įjungiami į elektros lizdą
kištuku. Išjungiami - ištraukiant kištuką iš elektros lizdo.

Prieš pirmą kartą prietaisą įjungdami, įsitikinkite, kad jis yra tinkamai
prijungtas prie elektros ir pripildytas vandens.
Šildytuvas įjungiamas į sistemą įmontuotu jungikliu, kurio veikimas
aprašytas V dalies 3.2 punkte , arba įjungiant maitinimo laido kištuką į
kontaktą (jeigu modelyje yra laidas su kištuku).

Kontaktas turi būti taisyklingai prijungtas prie atskiros
elektros grandinės su saugikliu. Jis turi būti įžemintas.
3.2. Vandens šildytuvų komplekte yra maitinimo laidas be kištuko

2. Šildytuvai su elektromechaniniu valdymu

Įrenginys turi būti pajungtas prie elektros instaliacijos atskiros elektros
srovės grandies, turi būti įrengtas saugiklis su nominalia srove 16А
(20A, kai galingumas > 3700W). Sujungimas turi būti nuolatinis – be
sujungimo kištuku. Srovės grandis turi turėti saugiklį ir įmontuotą
įrengimą, kuris užtikrina visų polių atsijungimą III kategorijos aukštos
įtampos sąlygomis.

2 pav. kuriame:

Įrenginio maitinimo laidas turi būti pajungtas tokiu būdu:

2.1. Modeliuose su įmontuotu šildytuve raktu būtina įjungti ir jį.

••
••
••

Laidas su ruda izoliacija – prie elektros instaliacijos fazinio laidininko (L)

Laidas su mėlyna izoliacija – prie elektros instaliacijos neutraliojo
laidininko (N)

Pievienojotes galia laidai turėtų imtis atbilstoti ženklinimo terminalų,
kaip parodyta sub:
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fazės - pažymėti, A arba А1, arba L, arba L1.

Šviečia mėlynai – vanduo įrenginyje sušilęs ir termoreguliatorius
išjungtas
Indikatoriai nešviečia, kai:

••
••
••

įrenginio elektrinis raktas yra išjungtas, arba
prie įrenginio neprijungtas elektros maitinimas, arba
įrenginio tempertaūros apsauga išjungta – žr. 3 žemiau

2.3. Temperatūros reguliavimas – modeliuose su reguliuojamu
termoreguliatoriumi (termostatu)

Neutralus - su nuoroda N (B arba B1, arba N1).

Pajogimo, naudojimo irpreti ros instrukcija

. Jis yra reljefinis.

Šviečia raudonai – įrenginys veikia vandens šildymo režimu

Norint atvesti elektrą į šildytuvą, reikia nuimti plastikinį gaubtą.

TS - šilumos jungiklis; TR - termoreguliatorius; S - jungiklis (modeliuose,
kur jis yra); R - šildytuvas; IL - indikacinė lemputė; F - flanšas (jungė); KL
- lempos lizdas;

••

2.2. Kontrolinės lemputės (indikatoriai)

Elektros grandinė, aprūpinanti elektra prietaisą, turi būti su įmontuotu
įtaisu, atskiriančiu visus gnybtų polius per aukštos III kategorijos
įtampos sąlygomis.

Paaiškinimai pav. 3:

Elektrinio raktos mygtukas pažymėtas ženklu

Norėdami išjungti elektrinį raktą, paspauskite mygtuką iki galo,
po to paleiskite. Mygtuko šviesa turi užgesti, tai reiškia, kad įrenginys
išjungtas. Šviesos indikatoriai taip pat išsijungia.

Įrenginys turi būti prijungtas prie stacionarinės elektros instaliacijos
atskiros srovės grandinės, turi būti įrengtas saugiklis su nominalia
srove 16А (20A, kai galingumas > 3700W). Prijungimas vykdomas
variniais vieno laido (kietais) laidininkais – laidas 3x2,5 mm², bendras
galingumas 3000W (laidas 3x4.0 mm², galingumas > 3700W).

Apsauginis jungiamas į įsriegiamą jungtį, pažymėta simboliu

3 - Termoreguliatoriaus rankenėlė (tik modeliuose su temperatūros
reguliavimo galimybėmis)

••

3.3. Vandens šildytuvai be maitinimo laido

Po to, kai laidai sujungiami, uždėkite plastikinį gaubtą atgal į jo vietą.

2 - Šviesos indikatoriai;

Norėdamį įjungti elektrinį raktą, paspauskite mygtuką iki galo ir
paleiskite. Jis užsidega, tai reiškia, kad yra įjungtas, ir dega nuolat, kol
bus išjungtas, arba įrenginys bus atjungtas nuo tinklo (žr. 1 aukščiau).
Šviesos indikatoriai taip pat šviečia (žr. 2.2. toliau).

Laidas su geltonai žalia izoliacija – prie elektros instaliacijos
apsauginio laidininko (
)

••
••
••

1 - Elektrinio rakto mygtukas (modeliuose su raktu);

.

Šis nustatymas leidžia nustatyti pageidaujamą temperatūrą, tam reikia
pasukti rankenėlę valdymo pulte. Norėdami padidinti temperatūrą,
pasukite didėjimo kryptimi.
Kartą per mėnesį nustatykite rankenėlę į maksimalią
temperatūrą vienai parai (išskyrus atvejus, kai įrenginys nuolat
veikia šiuo režimu). Taip užtikrinama geresnė šildomo vandens higiena.

SVARBU: Modeliuose, kuriuose nėra rankenos termostatui
reguliuoti, vandens temperatūros automatinio reguliavimo
nustatymas yra nustatytas gamykloje.
NUO UŽŠALIMO APSAUGANTIS REŽIMAS (fig.2). Pasirinkus šį
nustatymą, prietaisas palaiko temperatūrą, kuri neleidžia
rezervuare esančiam vandeniui užšalti. Įrenginio elektros maitinimas
turi būti įjungtas, ir įrenginys turi būti įjungtas. Apsauginis vožtuvas ir
vamzdis nuo jo prie įrenginio būtinai turi būti apsaugoti nuo užšalimo.
Jeigu dėl kažkokios priežasties elektros tiekimas turi būti nutrauktas,
kyla pavojus, kad vanduo rezervuare užšals. Dėl to rekomenduojame,
jeigu ilgą laiką nesate namie (daugiau nei savaitę), išpilti vandenį iš
įrenginio.

Rekomenduojame kranus/užsukimo ventilius montuoti šilumokaičio
įėjimo ir išėjimo taškuose. Apatinio ventilio/krano pagalba sustabdę
srautą termofore, išvengsite bereikalingos termoforo cirkuliacijos, kai
naudojamas tik elektrinis kaitinimo elementas.

LT

Norėdami ardyti vandens šildytuvą su šilumokaičiu, turite būtinai
užsukti abu kranus.
Būtina naudoti dielektrines tarpines jungiant šilumokaitį su
variniais vamzdžiais.

Siekiant išvengti korozijos susidarymo, montavimo metu turi
būti naudojami vamzdžiai su ribota dujų difuzija.

3. Apsauga priklausomai nuo temperatūros (visiems modeliams)
Šildytuve yra įmontuotas specialus prietaisas (šilumos grandinės
pertraukiklis), kuris užtikrina apsaugą nuo vandens perkaitimo.
Po aktyvavimo įrenginys neatsistato ir neveikia. Kreipkitės į
autorizuotą servisą, kad problema būtų pašalinta.
VIII. MODELIAI SU VAMZDINIAIS ŠILUMOKAIČIAIS (PAV. 1D,
LENTELĖ 2)
Šie modeliai įgalina taupyti energiją šildymo sezono metu. Tai
pasiekiama dėka įmontuoto šilumokaičio. Jo pagalba vandens
šildytuvai gali šildyti vandenį nenaudodami elektros energijos, o
naudodami vietinį ar centrinį vandens šildymą.
Vandens šildytuvai su šilumokaičiu siūlo tris vandens šildymo
galimybes:
1. Per elektrinį kaitinimo elementą
2. Per šilumokaitį
3. Kombinuotą šildymą - per šilumokaitį ie elektrinį kaitinimo
elementą
Montavimas:
Priedo prie aukščiau parašyto montavimo būdo, ypač paskutiniesiems
modeliams, reikia prijungti šilumokaitį prie šildymo instaliacijos/
sistemos. Sujungimai turi būti atliekami laikantis 1d paveiksle
rodyklėmis nurodytos krypties.

		
Lietuvių

IX. PERIODINĖ PRIEŽIŪRA
Normaliai šildytuvą naudojant, aukštos temperatūros poveikiu ant
kaitinimo elemento susiformuoja kalkių nuosėdos. Tai silpnina vandens
pasikeitimą tarp kaitinimo elemento ir vandens. Kaitinimo elemento
paviršiaus temperatūra vis labiau didėja. Termoreguliatorius vis dažniau
įsijungia ir išsijungia. Taip pat gali nutikti taip, jog klaidingai bus
aktyvuotas šiluminis saugiklis. Dėl visų išvardintų priežasčių gamintojas
rekomenduoja reguliariai šildytuvą prižiūrėti: kas du metai šildytuvą
patikrinti turėtų įgalioto techninės priežiūros centro darbuotojai.
Reguliari priežiūra reiškia, kad reikia reguliariai valyti ir tikrinti anodo
saugiklį (vandens šildytuvams su stiklo keramine danga) ir pakeisti
anodą, jei reikia.
Įrenginio valymui naudokite drėgną šluostę. Nenaudokite ambazyvinių
priemonių arba valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių. Nepilkite vandens
ant įrenginio.
GAMINTOJAS NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS DĖL JOKIOS ŽALOS,
KYLANČIOS DĖL INSTRUKCIJŲ NESILAIKYMO.
Nurodymai apie apsaugą
Senai elektrinai įrengimi turi vertingas medžiagas dėlto ne
reikia mesti jie sąšlavos! Prašom apie aktyvią pagalbą inašas
aplinkosoje ir gamtosoje ištekeliaose apsaugoje ir ištekliaose
įrengimą organizuotus išpirktus punktus.

Pajogimo, naudojimo irpreti ros instrukcija
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Liters
50
60
80
80
100
120

D, mm
353
440
353
440
440
440

A, mm
411
277
766
407
552
702



anti-freeze mode
режим против замерзания
külmumisvastane režiim
režim proti zamrznutí
regjim kundër ngrirjes
beskyttelse mod frost
režim protiiv zamrzavanja
regimen contra congelacion
režīms pret aizsaltu
nuo užšalimo apsaugantis režimas
modus frostschutz
antifryse-modus
reżym przeciw zamarzaniu
modo anti-gêlo
regim anti-îngheţ.
režim proti zamrznutí
način proti zmrzovanju
režim protiiv zamrzavanja
frostfri-funktion
режим проти замерзання
fagyvédelem
режим против замръзване

anti-freeze mode
режим против замерзания
külmumisvastane režiim
režim proti zamrznutí
regjim kundër ngrirjes
beskyttelse mod frost
režim protiiv zamrzavanja
regimen contra congelacion
režīms pret aizsaltu
nuo užšalimo apsaugantis režimas
modus frostschutz
antifryse-modus
reżym przeciw zamarzaniu
modo anti-gêlo
regim anti-îngheţ.
režim proti zamrznutí
način proti zmrzovanju
režim protiiv zamrzavanja
frostfri-funktion
режим проти замерзання
fagyvédelem
режим против замръзване

25±5 °C

Comfort
appx.40°C

Comfort
appx.55°C

Comfort
appx.70

40±5 °C

55±5 °C

70±3 °C
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