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ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 

1. A jelen kézikönyv a készülék szerves és elidegeníthetetlen része, ezért gondosan meg kell őrizni, s a 

készülék mellett tartani akkor is, ha a készüléket más tulajdonos vagy felhasználó veszi át, és / vagy 

más helyre áttelepítik. 

2. Figyelmesen olvassa el a kézikönyvben foglalt használati utasítást és biztonsági előírásokat, amelyek 

fontos tudnivalókat nyújtanak az új készülék biztonságos telepítéséről, használatáról és 

karbantartásáról. 

3. A telepítés a vásárló felelőssége, aki köteles szakképzett szerelőre bízni az itt leírt munkák 

elvégzését. 

4. A készüléket szigorúan tilos a jelen kézikönyvben meghatározott, rendeltetésszerű használatától 

eltérő célokra felhasználni. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen, a készülék helytelen, hibás 

vagy ésszerűtlen használatából, vagy az itt meghatározott utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő 

károkért. 

5. A készüléket telepítését, karbantartását és minden egyéb beavatkozást kell elvégezni kizárólag 

szakképzett szerelő végezhet, teljes összhangban a vonatkozó jogszabályokkal és a gyártó által előírt 

utasításokkal. 

6. A hibás szerelés személyi sérülést, anyagi kárt és állatok sérülését okozhatja; s a gyártó az ilyen 

károkért nem vállal felelősséget. 

7. Ne engedjünk gyermekeket a csomagolóanyagok (kapcsok, nejlontasakok, polisztirolhab stb.) 

közelébe, mivel ezek rájuk nézve veszélyes anyagok. 

8. Gyermekeknek vagy hozzá nem értő személyeknek szigorúan tilos a készüléket használni. 

9. Szigorúan tilos mezítláb vagy nedves kézzel vagy lábbal érinteni a készüléket. 

10. Bármiféle javítást kizárólag arra illetékes személy végezhet, és csakis eredeti alkatrészekkel. Aki 

nem tartja be a fenti utasításokat, az veszélyezteti a saját és mások biztonságát, és érvényteleníti a 

gyártó minden felelősségvállalását. 

11. A meleg víz hőmérsékletét termosztáttal lehet beállítani, amely egyben alaphelyzetbe állítható 

biztonsági eszközként is működik, hogy a készülék ezáltal elkerülje a veszélyes hőmérséklet-

emelkedést. 

12. A készülék elektromos bekötését a jelen kézikönyvben erre vonatkozó bekezdés előírásai szerint 

kell elvégezni. 

13. A készülék biztonsági túlnyomás-szabályozó szelepét – amennyiben a készülékbe be van építve – 

szigorúan tilos módosítani vagy lecserélni olyan másik berendezésre, amely nem felel meg a hatályos 

szabványoknak és törvényi előírásoknak. 

14. Éghető tárgyakat tilos a készülék közelében hagyni. 

 

Jelmagyarázat: 

Szimbólum Jelentése 
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Amennyiben az így jelölt figyelmeztetésnek nem tesz eleget, személyi sérülés 
kockázatát idézi elő, amely bizonyos körülmények között akár halálos kimenetelű is 
lehet. 

 
Amennyiben az így jelölt figyelmeztetésnek nem tesz eleget, károsodás kockázatát 
idézi elő, amely bizonyos körülmények között súlyos kárt okozhat tárgyakban, 
növényekben vagy állatokban. 

 
Általános és a készülékre egyedi módon vonatkozó biztonsági előírások, amelyek 
betartása kötelező. 

 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Sz. Figyelmeztetés Veszély Szimbólum 

1.  Ne végezzen olyan műveletet, amely 
során a készüléket fel kellene nyitni, és el 
kellene távolítani a telepítés helyéről! 

Áramütés veszélye a feszültség 
alatt álló összetevők érintése 
esetén. 
Személyi /égési/ sérülés veszélye 
túlhevült alkatrészek érintése 
esetén, valamint sérülés veszélye 
éles vagy kiálló peremek érintése 
esetén. 

 
 
 

 

2.  Ne hagyja indítsa és ne állítsa le a készülék 
úgy, hogy egyszerűen csak 
rácsatlakoztatja vagy kihúzza az 
elektromos hálózatról! 

Áramütés veszélye kábelsérülés 
vagy a csatlakozó, illetve az aljzat 
sérülése miatt.  

 

3.  Ne sértse meg a hálózati kábelt! Áramütés veszélye a szigeteletlen 
vezetékek érintésekor.  

4.  Ne hagyjon semmit a készülék tetején!  Személyi sérülés veszélye a 
készülék rezgései folytán leeső 
tárgy miatt. 

 

A készülék és az alatta lévő 
tárgyak károsodásának veszélye a 
készülék rezgései folytán leeső 
tárgy miatt. 
 

 

5.  Ne nehezedjen rá a készülékre! 
 

Személyi sérülés veszélye a 
készülék leszakadása esetén.  

A készülék és az alatta lévő 
tárgyak károsodásának veszélye a 
készülék leszakadása esetén.  

 

6.  Ne próbálja megtisztítani a készüléket 
anélkül, hogy előbb kikapcsolná a 
készüléket, lecsatlakoztatná a hálózatról, 
vagy lekacsolná az erre szolgáló 
főkapcsolót!  

Áramütés veszélye a feszültség 
alatt álló összetevők érintése 
esetén. 
 

 

7.  A készüléket telepítse stabil, szilárd falra, 
amely nem képes átvenni a készülék 
rezgéseit.  

Magas zajszint az üzemeltetés 
során.  
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8.  Valamennyi elektromos bekötést a 
megfelelő keresztmetszetű vezetékekkel 
végezze el!  

Tűzveszély az áthaladó áram által 
túlhevülő alulméretezett kábelek 
miatt. 

 

9.  A készüléken végzett szerelést követően 
állítsa vissza az összes – a szerelés során 
érintett – biztonsági és felügyeleti 
funkciót, és bizonyosodjon meg róla, hogy 
megfelelően működnek, mielőtt újra 
használná a készüléket.  

Sérülés veszélye vagy a készülék 
eltömődésének veszélye, ha a 
készülék kiiktatott felügyeleti 
funkciókkal működik. 

 

 
KIFEJEZETTEN A BERENDEZÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

Sz. Figyelmeztetés Veszély Szimbólum 

10.  Az egyes összetevők szerelése előtt 
ürítsen le – esetlegesen meglévő 
ürítőszelepekkel – minden olyan 
összetevőt, amely melegvizet 
tartalmazhat! 

Személyi égési sérülés veszélye. 
 

11.  Vízkőmentesítse a készülék összetevőit, 
összhangban a készülék "Biztonsági 
adatlapjának" utasításaival, s közben 
szellőztessen, és viseljen védőruhát! 
Kerülje a különböző vegyszerek 
keveredését, s óvja a készüléket és a 
környező tárgyakat!  

Személyi sérülés savas anyagok 
bőrre vagy szembe kerülése, 
valamint káros vegyi anyagok 
belégzése vagy lenyelése esetén. 

 

A készülék és a környező tárgyak 
károsodásának veszélye a savas 
anyagok maró hatása miatt. 
 

 

12.  Ne használjon agresszív rovarirtószert, 
oldószert vagy tisztítószert a készülék 
tisztításához! 

A műanyag vagy festett felületek 
károsodásának veszélye. 

 

 

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK 

A készülék műszaki jellemzőihez szíveskedjen elolvasni az adattáblán (a beérkező és előremenő víz 

csövei közelében felhelyezett címkén) szereplő információkat. 

A készülék megfelel az EMC 89/336 EGK-irányelvnek az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 

előírásainak. 

 

A TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (a szerelő részére) 

 

FIGYELEM! Gondosan tartsa be az alábbi útmutató elején felsorolt általános 
figyelmeztetéseket és biztonsági előírásokat, és minden körülmények között az itt 
megadott utasítások szerint járjon el! 

 

A vízmelegítő telepítését és beállítását kizárólag képesített szakember végezheti el, az ide vonatkozó 

hatályos normáknak, valamint helyi önkormányzatok és közegészségügyi szervek által meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően. 
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A készülék telepítése 

A készüléket tanácsos a lehető legközelebb felszerelni a felhasználás helyéhez, hogy korlátozzuk a 

csövek hőveszteségét (1. ábra, „A”). 

A helyi előírások korlátozhatják annak mikéntjét, ahogy a készüléket fürdőszobai környezetben 

telepíthetjük, ezért is legyünk tekintettel a hatályos normák által előírt távolságokra!  

Hagyjunk a legalább 50 cm-es teret a készülék körül, hogy biztosítsuk az elektromos összetevőkhöz 

való hozzáférést, s ezáltal megkönnyítsük a karbantartási műveleteket. 

 

Előírások a vízmelegítő falra telepítéséhez 

• Rögzítse az készülékhez mellékelt tartót legalább 8 mm átmérőjű befeszülő, dübeles 

csavarokkal (6. ábra)! 

• Hajtsa be a csavarokat csavarhúzóval, és bizonyosodjon meg róla, hogy a tartó jól illeszkedik 

majd a vízmelegítő hornyába, amely azonos méretű a tartóval (7. ábra)! 

• Támassza a vízmelegítőt a falnak a hornyok fölött (8. ábra), majd lassan csúsztassa lefelé, amíg 

a tartó be nem illeszkedik a két horonyba (9. ábra)! 

• Enyhe nyomással szorítsa a készüléket a falhoz, míg a tartó stabilan nem rögzül a vízmelegítő 

két hornyában (8. ábra, 9. ábra)! 

 

Figyelem! 

1. A vízmelegítő hornyait olyan mélyen kell ráültetni a tartó két fülére, amennyire csak lehetséges. 

2. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a fal, amelyre a vízmelegítőt telepítjük, a teljesen feltöltött 

vízmelegítő össztömegének kétszeresét is elbírná. 

3. A vízmelegítőt a lakás belterében kell telepíteni. 

4. Ha télen nem használjuk, a vízmelegítőt le kell üríteni, a fagykár okozta rongálódások elkerülése 

érdekében. 

 

VÍZBEKÖTÉS 

Olyan ellenálló csövekkel vagy szerelvényekkel csatlakoztassa a vízmelegítő bemeneti és előremenő 

víz-csatlakozóját, melyek képesek ellenállni az üzemi nyomást meghaladó nyomásértéknek, valamint 

az üzemi vízhőmérsékletnek, amely elérheti, és meg is haladhatja a 80 °C-ot. Ezért nem tanácsos olyan 

anyagot felhasználása, amelyek nem képesek az ilyen magas hőmérséklet-értékeknek ellenállni. 

A mosdó fölötti 6 literes típusnál tanácsos egy "T"-idom beépítése a kék színű gyűrűvel megjelölt 

vízbemenethez. Ennek az idomnak az egyik ágára rögzítsünk egy golyós csapot a készülék leürítéséhez 

(10. ábra, „B”), amelyet csak szerszám használatával lehet nyitni. A "T"-idom másik oldalára pedig 

rögzítsük a túlnyomás-szabályozó biztonsági szelepet (10. ábra, „A”). A túlnyomás-szabályozó 

biztonsági szelep maximális kalibrációs értéke 0,6 MPa (6 bar) lehet, a szelep típusának pedig meg kell 
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felelnie az ide vonatkozó, hatályos országos előírásoknak. A mosdó alatti 6 literes típusnál a 11. ábrán 

látható vízbekötési eljárást javasoljuk. 

FIGYELEM! Azokban az országokban, amelyek átültették az EN 1487:2000 európai szabványt, 

előfordulhat, hogy a készülék tartozékaként esetlegesen forgalmazott túlnyomás-szabályozó 

biztonsági szelep nem felel meg az országos előírásoknak. A szabványos berendezés maximális 

nyomása 0,7 MPa (7 bar) lehet, és rendelkeznie kell legalább a következőkkel: egy elzárócsappal, egy 

visszacsapó szeleppel, a visszacsapó szelepet vezérlő mechanizmussal, egy biztonsági szeleppel és egy 

víznyomás-elzáró berendezéssel. 

A készülék leürítő kimenetét olyan lefolyócsőhöz kell csatlakoztatni, amelynek átmérője legalább 

azonos a berendezés leürítő csövének átmérőjével, egy tölcséren keresztül, legalább 20 mm-es 

légréssel, amely lehetővé teszi, hogy szemmel ellenőrizzük a leürítés menetét, nehogy emberek, 

állatok vagy anyagi javak megsérüljenek. A gyártó ilyen jellegű károkért nem vállal felelősséget. A 

hálózati hidegvizet flexibilis csővel csatlakoztassuk a biztonsági szelep bemeneti pontjához, s ha 

szükségesnek ítéljük, egy elzárócsappal is szereljük fel (2. ábra, „D”). Továbbá, szereljünk fel egy víz-

leürítő csövet is, arra az esetre, ha kinyitnánk a 2. ábrán a „C” jelű kimenethez csatlakoztatott vízleürítő 

csapot.  

Amikor a helyére rögzítjük és meghúzzuk a túlnyomás-szabályozó biztonsági szelepet, ne feszítsük túl, 

és is akarjuk szétszedni. Teljesen normális, ha a fűtési fázisban valamennyi víz szivárog a túlnyomás-

szabályozó biztonsági szelepből; emiatt szükséges a leürítőt csatlakoztatni – és mindig nyitva hagyni –

, egy vízelvezető csőhöz, amely folyamatosan lejt, és fagytól védett helyen van. Ha a hálózati nyomás 

a kalibrált szelep nyomásértékének közelében van, nyomáscsökkentőt kell beépíteni, a lehető 

legtávolabb a készüléktől. Amennyiben keverőegységet (csapot vagy zuhanyzót) is beépítenénk, 

gondoskodjuk a csövek esetleges szennyeződésének szűréséről, nehogy a keverőegység károsodjon.  

A vízmelegítő élettartamát a galvanikus korrózióvédelmi rendszer működése határozza meg, ezért a 

készüléket tilos tartósan 12 °F alatti keménységű vízzel használni. 

Amennyiben a készüléket különösen kemény vízzel használnánk, nagy mértékben és gyorsan kialakul 

a vízkő a készülék belsejében, aminek az elektromos fűtőelem következtében veszít a hatásfokából, és 

károsodhat is. 

 

Elektromos bekötés 

Mielőtt bármilyen szerelést végeznénk, szakaszoljuk le a készüléket az elektromos hálózatról a külső 

kapcsolóval. 

A nagyobb biztonság érdekében bízzuk szakképzett szerelőre, hogy gondosan vizsgálja meg az 

elektromos rendszert, hogy az megfelel-e a hatályos előírásoknak, mert a készülék gyártója nem vállal 

felelősséget semmilyen kárért, amely a földelőrendszer hiányából vagy a villamosenergia-ellátás 

elégtelenségéből adódik. 

Ellenőrizzük, hogy a rendszer alkalmas-e a vízmelegítő által felvett maximális teljesítményre (ld. az 

adattáblán), s hogy a villamos csatlakozó kábelek keresztmetszete alkalmas és megfelel-e az hatályos 

előírásoknak.  

Elosztók, hosszabbítók és adapterek használata szigorúan tilos. Szigorúan tilos a víz-, fűtés- és 

gázrendszerek csöveit használni a készüléket földelő csatlakoztatásához.  
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A készülék tartozéka egy hálózati kábel; amennyiben ezt cserélni kell, olyan kábelt használjunk, amely 

ugyanolyan jellemzőkkel bír (H05VV-F típusú, 3 * 1,5mm2, 8,5 mm átmérőjű). A hálózati kábelt (H05VV-

F típusú, 3 * 1,5mm2) át kell fűzni a készülék műanyag fedelén erre kialakított kis furaton, és be kell 

húzni, amíg el nem éri a sorkapcsot, amely a bekötésére szolgál. A készüléknek az elektromos 

hálózatról való leszakaszolásához bipoláris kapcsolót használjunk, amely megfelel a hatályos CEI-EN 

szabványoknak (és érintkezőtávolságuk legalább 3 mm). A készüléket földelni kell, és a földkábelt 

(amely sárga-zöld, és hosszabb, mint a fázisok), a  szimbólummal jelölt sorkapocsba kell bekötni. 

Üzembe helyezés előtt azt is ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék névleges 

értékének. 

  

Üzembe helyezés és tesztüzem 

Mielőtt feszültség alá helyeznénk a készüléket, töltsük fel a tartályát hálózati vízzel. 

A feltöltés úgy végezhető el, hogy megnyitjuk a hálózati főcsapot és a melegvízcsapot, amíg a levegő 

teljesen ki nem ürül a tartályból. Szemmel ellenőrizzük, nem szivárog-e a víz a karimánál is, és enyhén 

húzzuk meg, ha szükséges. 

A kapcsolóval helyezzük feszültség alá a készüléket. 

 

KARBANTARTÁSI SZABÁLYZAT (szakképzett szerelők részére) 

 

FIGYELEM! Gondosan tartsa be az alábbi útmutató elején felsorolt általános 
figyelmeztetéseket és biztonsági előírásokat, és minden körülmények között az itt 
megadott utasítások szerint járjon el! 

 

Minden karbantartási műveletet és szerelést kizárólag illetékes, szakképzett személy végezhet el (aki 

rendelkezik a vonatkozó hatályos normák által megkövetelt képesítéssel). 

Mindenesetre, még mielőtt kiszállást kérne a Műszaki Szolgáltató Központtól, ellenőrizze, hogy a hiba 

oka nem-e véletlenül vízhiány vagy áramszünet. 

 

A készülék leürítése 

A készüléket le kell üríteni, ha fagyveszélyes helyiségben, használaton kívül hagyjuk. Ha tehát 

szükséges, a következők szerint ürítsük le a készüléket (a mosdó fölötti 6 literes típusnál): 

• Csatlakoztassuk le a készüléket az elektromos hálózatról; 

• Zárjuk el a hálózati főcsapot; 

• Nyissuk meg a melegvíz-csapot (mosdón vagy kádtöltő csapon); 

• Nyissuk ki a „B” jelű leeresztő szelepet (10. ábra). 

A mosdó alatti 6 literes típusnál a következők szerint járjunk el: 

• Csatlakoztassuk le a készüléket az elektromos hálózatról; 

• Zárjuk el a hálózati főcsapot; 

• Csavarjuk le a készülékhez csatlakozó csöveket; 
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• Emeljük le a készüléket a telepített helyzetéből, és forgassuk el 180°-kal, s így ürítsük le a 

készüléket a vízkivezető nyíláson keresztül. Tanácsos ilyenkor a vízkivezető nyíláshoz egy 

flexibilis ürítőcsövet csatlakoztatni (12. ábra). 

 

Alkatrészek esetleges cseréje 

Csatlakoztassuk le a készüléket az elektromos hálózatról. 

Vegyük le a fedelet, hogy hozzáférjünk az elektromos alkatrészekhez. 

A termosztát szereléséhez előbb ki kell csúsztatni a helyéről, majd ki kell kötni az elektromos 

hálózatból.  

A fűtőelem és az anód szereléséhez le kell üríteni a készüléket. 

A 6 literes készülék esetén távolítsuk el a műanyag gyűrűket (13. ábra), csavarjuk ki a kis műanyag 

fedelet (14. ábra), majd távolítsuk el a kis műanyag fedelet (15. ábra) és a termosztátot is (16. ábra), 

majd csavarozzuk ki a földelő vezetéket (17. ábra), és távolítsuk el a 4 anyát (ábra. 18), majd a karimát. 

A karimához csatlakozik a fűtőelem és az anód. Amikor mindezt visszaszereljük, ügyeljünk rá, hogy a 

karima tömítése, a termosztát tömítése és a fűtőszál tömítése mind az eredeti pozíciójukba kerüljön 

vissza, és a védővezetéket is helyezzük vissza (ld. a 21. ábrát). Ha bármit eltávolítunk, tanácsos 

lecserélni a karima tömítését (19. ábra). Amikor a műanyag gyűrűket visszahelyezzük, ügyeljünk rá, 

hogy a műanyag fedélen ábrázolt módon helyezzük őket vissza (ld. a 22. ábrát). 

Kizárólag eredeti alkatrészeket használjunk. 

 

Időszakos karbantartás 

Ahhoz, hogy a készülék a legjobb teljesítményt nyújtsa, a fűtőelemet (20. ábra, „A”) kétévente 

vízkőmentesíteni kell. 

Ha ehhez nem szívesen használnánk kifejezetten vízkőoldó savat, egyszerűen lemorzsolhatjuk a 

vízkövet anélkül, hogy a fűtőelemet ezzel károsítanánk. 

A magnézium anódot (20. ábra, „B”) kétévente cserélni kell (kivéve a rozsdamentes acél tartállyal 

ellátott készülékek esetén), de kemény vagy kloridban gazdag víz használata esetén évente ellenőrizni 

kell az anód állapotát. 

Az eltávolításához szedjük szét a fűtőelemet, és csavarjuk le a tartókonzoljáról. 

 

A bipoláris biztonsági berendezés visszakapcsolása 

A víz rendellenes túlmelegedése esetén a CEI-EN szabványoknak megfelelő hőkioldó lekapcsolja a 

fűtőelem mindkét betáp-fázisát. Ilyen esetben hívja ki a műszaki segítségnyújtást! 

 

Biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep  

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep ne tömődjön el. Szükség 

esetén gondoskodjunk a cseréjéről, vagy távolítsuk el róla a vízkövet. 
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Azoknál a modelleknél, amelyeknél a biztonsági szelep karral vagy tárcsával van ellátva, akkor e kar 

vagy tárcsa elforgatásával lehetséges 

- leüríteni a készüléket, ha szükséges, majd 

- rendszeresen ellenőrizni, hogy a szelep megfelelően működik-e. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE 

 

FIGYELEM! Gondosan tartsa be az alábbi útmutató elején felsorolt általános 
figyelmeztetéseket és biztonsági előírásokat, és minden körülmények között az itt 
megadott utasítások szerint járjon el! 

 

 

Felhasználói utasítások 

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat és / vagy berendezést a vízmelegítő alá, amely megsérülhet 

vízszivárgás esetén. 

- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a vizet: 

� kapcsolja le a készülék áramellátását a külső kapcsoló "OFF" helyzetbe állításával; és 

� zárja el a vízvezeték csapjait. 

- Ha 50 °C-os hőmérsékletet meghaladó forró vizet nyit meg a csapból, azzal súlyos forrázást vagy akár 

halálos égési sérülést is szerezhet. Gyermekek, fogyatékkal élők és idősek védtelenebben az égési 

sérülésekkel szemben. 

Szigorúan tilos, hogy a felhasználó végezzen rendszeres vagy rendkívüli karbantartást a készüléken. 

 

Működtetés és az üzemi hőmérséklet szabályozása 

A készülék bekapcsolása 

A készülék bekapcsolását a kétpólusú kapcsolóval végezhetjük el. A piros színű led (jelzőlámpa) ekkor 

felgyullad. Amikor a fűtésjelző (zöld) lámpa világít, a vízmelegítő éppen fűtő állapotban dolgozik. 

Amikor beállított hőmérsékletre felmelegítette a vizet, a fűtésjelző lámpa kialszik. 

 

A vízhőmérséklet beállítása 

A víz hőmérséklete a termosztáton lévő szabályozógomb elforgatásával állítható. Általában a 

hőmérséklet-szabályozó gyárilag a maximális értékre van állítva. 

 

HASZNOS TUDNIVALÓK 

Ha hidegvíz jut a csaptelephez, a következőket ellenőrizzük: 

- a termosztát és a sorkapocs feszültség alatt van-e; és  
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- a fűtőelemeket. 

Ha tűzforró (gőzölgő) víz jut a csaptelephez:  

Szakaszoljuk le a készüléket az elektromos hálózatról, és a következőket ellenőrizzük: 

- a termosztátot; 

- a tartály és a fűtőelem vízkő-lerakódásának mértékét. 

Ha elégtelen a csaptelephez eljutó víz nyomása, a következőket ellenőrizzük: 

- a hálózati víz nyomását; 

- a beérkező hidegvizes cső osztófejének állapotát; 

- a melegvizes cső állapotát; 

- az elektromos alkatrészeket. 

Ha víz szivárog a biztonsági szelepből 

A fűtőfázis alatt némi víz szivároghat a készülék biztonsági túlnyomás-szabályozó szelepéből; ez 

megengedett. Ha el szeretnénk kerülni a szivárgást, akkor egy tágulási tartályt kell telepíteni a 

berendezés nyomóágára.  

Amennyiben a szelep a fűtőfázison kívül is szivárog, ellenőrizni kell:  

- a készülék kalibrálását; 

- a hálózati víz nyomását 

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE PRÓBÁLJA ÖN megjavítani a készüléket: minden esetben 

forduljon a szakemberhez! 

A fent megjelölt adatok és sajátosságok nem bírnak kötelező érvénnyel a gyártó számára, aki fenntartja 

magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül, és bármilyen értelemben módosítsa vagy felcserélje 

őket, ha szükségesnek ítéli. 

 

 A készülék megfelel az 2002/96 /EK-irányelvnek. 

Az áthúzott szemétkosár szimbóluma azt jelzi, hogy élettartama végén a készüléket a háztartási 

szeméttől elkülönítve kell kezelni: le kell adni ártalmatlanításra egy elektromos és elektronikus 

készülékek átvételére szakosodott hulladékfeldolgozó telepen, vagy a forgalmazónak is 

visszajuttatható, amikor újabb csereterméket vásárol. A felhasználó felelős azért, hogy a készüléket 

annak élettartama végén leadja egy megfelelő hulladéklerakó telepen. A szelektív hulladékleadással – 

a készülék anyagát hatékonyan lebontó és ártalmatlanító speciális kezelési és újrahasznosítási 

eljárások révén – megóvja a környezetet és egészségét a terméket alkotó anyagok esetleges kártékony 

hatásától. A hulladék-ártalmatlanító rendszerekre vonatkozó további információkért keresse fel a helyi 

hulladékfeldolgozót, vagy a kiskereskedőt, ahol a terméket vásárolta. 
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1. Főkapcsoló - 2. Védőlemez - 3. Hidegvíz bemenet - 4. Forró víz kimeneti pont 

5. A hőszabályozó tárcsa - 6. Tápjelző lámpa - 7. Fűtésjelző lámpa - 8. Logó-tábla 

 

             Elölnézet       Oldalnézet         Elölnézet   Oldalnézet 
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R – fűtőelem 

SB – Biztonsági termosztát 

PE – Földelőkábel 

IN – Főkapcsoló 

L – Fázis 

HL1 – Tápfeszültség–jelző lámpa 

TF – Üzemi termosztát 

N – Nullavezeték 

HL2 – Fűtés jelző lámpa 
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