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Stoj¹ce pojemno�ciowe ogrzewacze wody
SHW 200 S, SHW 300 S, SHW 400 S
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Technika dobrego samopoczucia

Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie oraz konserwacja i naprawy
mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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Zakres dostawy

Ø stoj¹cy pojemno�ciowy ogrzewacz
wody typ SHW... S

Ø termometr (przy dostawie umieszczo-
ny pod pokryw¹ przy³¹czy elektrycz-
nych)

Elementy dostarczane w oddzielnym
opakowaniu
Ø rurka zimnej wody R 1 wraz z uszczel-

k¹
Ø pokrywka plastikowa
Ø �rubunek 1/2" wraz z uszczelk¹
Ø rozetka
Ø instrukcja obs³ugi i monta¿u
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1. Instrukcja obs³ugi
(dla U¿ytkownika i Fachowca)

1.1 Opis urz¹dzenia

Stoj¹ce, pojemno�ciowe ogrzewacze wody
SHW 200 - 400 S s³u¿¹ do elektrycznego
ogrzewania wody u¿ytkowej do tempera-
tury 80OC i zaopatrywania jednego lub
wiêkszej ilo�ci punktów poboru.
Ø mo¿liwo�æ bezstopniowych nastaw

temperatury od ok. 35OC do ok. 80OC
A (1). Na ¿yczenie mo¿liwe jest prze-
stawienie na ko³nierzu grzejnym G
(przez Instalatora lub Serwisanta) fa-
brycznego ograniczenia temperatury
ciep³ej wody u¿ytkowej (60OC).

Ø woda zgromadzona w zbiorniku
ogrzewcza podgrzewana jest do nasta-
wionej, ¿¹danej temperatury w zale¿-
no�ci od rodzaju eksploatacji:
eksploatacja jedno taryfowa:
nagrzewanie odbywa siê automatycz-
nie, w zale¿no�ci od zasilania z sieci
elektrycznej
eksploatacja dwu taryfowa:
przy takim rodzaju eksploatacji urz¹-
dzenie zapewnia automatyczne na-
grzewanie wody tylko podczas trwania
drugiej (tañszej ) taryfy elektrycznej.
W przypadku potrzeby mo¿liwe jest
w³¹czenie szybkiego nagrzania wody
poprzez naci�niêcie przycisku szybkie-
go nagrzewania (3). Po osi¹gniêciu
temperatury nastawionej funkcja szyb-
kiego nagrzewania wy³¹cza siê auto-
matycznie i mo¿e byæ aktywowana
poprzez ponowne naci�niêcie przyci-
sku.

Ø czas nagrzewania jest zale¿ny od po-
jemno�ci zbiornika, temperatury zim-
nej wody i mocy grzewczej. Nagrze-
wanie przy nastawieniu na 60OC (E)
pokazano na wykresie B na stronie 3.

1.2 Najwa¿niejsze uwagi w skrócie

Pokrêt³o wyboru temperatury (1)
Termometr (2)
Przycisk szybkiego nagrzewania (3)
Wska�nik optyczny zu¿ycia anody (4)
Obs³uga
Pokrêt³o wyboru temperatury
· = zimne (patrz wskazówka "zabezpie-

czenie przeciwmrozowe")
I = ok. 40OC
E = ok. 60OC (zalecana pozycja "eko-

nomiczna", minimalne powstawa-
nie kamienia kot³owego)

III = ok. 80OC (temperatura maksymalna)
W zale¿no�ci od istniej¹cego systemu
temperatury mog¹ odbiegaæ od warto�ci
zadanych.

1.3 Wa¿ne wskazówki

W punktach poboru wody mog¹
wyst¹piæ temperatury przekra-
czaj¹ce 60OC.
Ze wzglêdu  na niebezpieczeñ-
stwo poparzenia nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na dzieci!

Ø nale¿y zlecaæ Serwisantowi lub Insta-
latorowi regularne kontrolowanie
ogrzewacza wody i zaworu bezpieczeñ-
stwa

Ø urz¹dzenia znajduj¹ siê pod ci�nieniem
instalacji wodnej, podczas ogrzewania
wody z zaworu bezpieczeñstwa mo¿e
kapaæ woda. W przypadku, gdy  woda
wyp³ywa z zaworu po zakoñczeniu
ogrzewania nale¿y skontaktowaæ siê z
Serwisantem.

Ø zbiornik stalowy zabezpieczony jest
wewn¹trz specjaln¹ warstw¹ emalii
oraz anod¹ ochronn¹ wyposa¿on¹ w
optyczny wska�nik zu¿ycia. Z chwil¹
zu¿ycia siê anody ochronnej, do
wska�nika optycznego (4) dostaje siê
woda i powoduje zabarwienie go na
kolor czerwony.

Oznacza to konieczno�æ spraw-
dzenia i ewentualnej wymiany
anody ochronnej przez autoryzo-
wany Serwis

Niebezpieczeñstwo zamarzania
Przy nastawie temperatury na · (= zim-
ne) i pod³¹czonym zasilaniu elektrycznym
ogrzewacz chroniony jest przed zamarz-
niêciem.
Tym sposobem nie jest jednak chroniony
dop³yw zimnej wody ani system rurowy.

1.4 Pierwsza pomoc w przypadku
usterek

Patrz pkt. 3 "Usuwanie usterek przez U¿yt-
kownika"

1.5 Konserwacja i czyszczenie

Ø Prace konserwacyjne dotycz¹ce np.
bezpieczeñstwa elektrycznego mog¹
byæ wykonane jedynie przez uprawnio-
nego Instalatora lub Serwisanta!

Ø Regularne przegl¹dy zwiêkszaj¹ bez-
pieczeñstwo eksploatacji urz¹dzenia.
Zalecane jest zawarcie sta³ej umowy
konserwacyjnej z autoryzowanym Za-
k³adem Serwisowym. Wszelkie zaist-
nia³e usterki urz¹dzenia nale¿y usuwaæ
niezw³ocznie, niezale¿nie od corocz-
nych przegl¹dów.

Ø Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac
przy urz¹dzeniu nale¿y bezwzglêdnie od³¹-
czyæ urz¹dzenie od sieci elektrycznej.

Ø Przy wysokich temperaturach prawie
z ka¿dej wody wytr¹ca siê kamieñ ko-
t³owy. Osadza siê on wewn¹trz zbior-
nika i ogranicza funkcjê i ¿ywotno�æ
ogrzewacza. Z tego powodu nale¿y od
czasu do czasu odkamieniæ ko³nierz
grzejny.

Ø Do utrzymania w czysto�ci elementów
wykonanych z tworzywa sztucznego
wystarczy wilgotna �ciereczka, zamo-
czona w roztworze myd³a. Nie nale¿y
stosowaæ ¿adnych szoruj¹cych lub roz-
puszczaj¹cych �rodków czysto�ci!

1.6 Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie prze-
chowaæ i przekazaæ nabywcy w przypadku
sprzeda¿y urz¹dzenia. Przy pracach kon-
serwacyjnych lub ewentualnych naprawach
udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.

1.7 Dane techniczne (patrz równie¿ dane na tabliczce znamionowej)

Typ

Numer katalogowy

Pojemno�æ nominalna zbiornika l

Ciê¿ar (pusty) kg

Maksymalny przep³yw l/min

Max ci�n. roboczebar

Zasilanie elektryczne

Dopuszczenia i certyfikaty

Wymiary Ø a mm

b mm

c mm

Otwory Ø e mm

h mm

k mm

l mm

m mm

n mm

SHW 200 S

182120

200

75

30

630

730

340

430

1570

1035

350

60

80

SHW 300 S

182121

300

95

38

6

UDT, "E"

700

815

365

490

1585

1040

390

55

75

SHW 400 S

182122

400

126

45

750

865

375

540

1755

1160

410

55

75

patrz tabliczka znamionowa
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2. Instrukcja monta¿u
dla Instalatora

Przy transporcie urz¹dzenia do
miejsca monta¿u zalecane jest
zdjêcie p³aszcza ogrzewacza
(patrz pkt. 2.4) w celu zabezpie-
czenia go przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

2.1 Budowa urz¹dzenia  A i C

1 Pokrêt³o wyboru temperatury
2 Termometr ( przy dostawie umieszczo-

ny jest pod pokryw¹ przy³¹czy elek-
trycznych)

3 Przycisk szybkiego nagrzewania
4 Wska�nik optyczny anody ochronnej
5 Ta�ma z tworzywa sztucznego os³ania-

j¹ca nogi ogrzewacza
6 Pokrywa przy³¹czy elektrycznych
7 P³aszcz ogrzewacza wykonany z two-

rzywa sztucznego
8 Króciec R 1/2 np. pod³¹czenie cyrku-

lacji
9 Pokrywa z tworzywa sztucznego
10 Zabezpieczenie transportowe
11 Sygnalizacyjna anoda ochronna
12 Elektryczny ko³nierz grzejny
13 Prowadnice przewodów elektrycznych

PG 16 i PG 13,5 do przy³¹cza elek-
trycznego

14 Króciec wyp³ywu c.w.u. R 1
15 Zbiornik stalowy emaliowany wewn¹trz
16 Izolacja cieplna
Elementy w oddzielnym opakowaniu
17 Rurka dop³ywu zimnej wody R 1 wraz

z uszczelk¹
18 Pokrywka przycisku szybkiego nagrze-

wania (z tworzywa sztucznego)
19 �rubunek 1/2" z uszczelk¹ p³ask¹
20 Rozetka do przewodu cyrkulacyjnego
21 Instrukcja obs³ugi i monta¿u

2.2 Przepisy i zalecenia

Ø zgodnie z PN-75/B-02440 urz¹dzenia
ci�nieniowe musz¹ byæ wyposa¿one w
elementy zabezpieczaj¹ce o ci�nieniu
otwarcia 6 bar, posiadaj¹ce dopusz-
czenia UDT.  Nale¿y przestrzegaæ za-
leceñ Prawa Budowlanego i lokalnego
Zak³adu Energetycznego.

Ø prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia i bez-
pieczna eksploatacja zapewnione s¹
tylko w przypadku stosowania orygi-
nalnych czê�ci zamiennych przezna-
czonych dla tego urz¹dzenia

Ø ogrzewacz nale¿y przymocowaæ do
pod³o¿a

Instalacja wodna - materia³:
Zimna woda Ciep³a woda
rura miedziana Þ rura miedziana
rura stalowa Þ rura stalowa lub

miedziana
tworzywo Þ tworzywo
sztuczne  sztuczne

Systemy rur z tworzywa sztucznego
Dopuszczalne jest wykonanie instala-
cji wodnej zimnej wody oraz ciep³ej
wody u¿ytkowej z rur z tworzywa
sztucznego posiadaj¹cych odpowied-
nie atesty.

Ø rury ciep³ej wody nale¿y zabezpieczyæ
przed stratami ciep³a

Ø temperaturê ciep³ej wody u¿ytkowej w
instalacji nale¿y mo¿liwie ograniczyæ
do 60OC

Ø w przypadku zastosowania instalacji
cyrkulacyjnej system nale¿y  wyposa¿yæ
w programator czasowy lub termostat
wy³¹czaj¹cy pompê cyrkulacyjn¹

Instalacja elektryczna
Ø pod³¹czenie elektryczne sta³e do listwy

zaciskowej ko³nierza grzejnego
Ø instalacja musi byæ wykonana w taki

sposób, aby mo¿liwe by³o ca³kowite od³¹-
czenie ogrzewacza na wszystkich bie-
gunach, za pomoc¹ wyjêcia lub wy³¹-
czenia bezpieczników (minimalna prze-
rwa powietrzna w obwodzie - 3 mm).

2.3 Miejsce monta¿u

Ø w pomieszczeniach nie zagro¿onych
temperaturami ujemnymi

Ø jak najbli¿ej punktów poboru wody

2.4 Demonta¿ / Monta¿ p³aszcza
ogrzewacza

Przy dostawie p³aszcz urz¹dzenia jest za-
montowany. W przypadku potrzeby mo¿e
byæ usuniêty.
Demonta¿:
1 zdj¹æ pokrywê z tworzywa sztucznego

(9)
2 zdj¹æ ta�mê z tworzywa sztucznego

os³aniaj¹c¹ nogi ogrzewacza (5)
3 �ci¹gn¹æ pokrêt³o wyboru temperatu-

ry (1)
4 zdj¹æ pokrywê przy³¹czy elektrycznych

(6) i prowadnice przewodów (13)
5 zdj¹æ p³aszcz ogrzewacza (z tworzy-

wa sztucznego) (7)
Monta¿:
Monta¿ wykonaæ w odwrotnej kolejno�ci
ni¿ demonta¿.

P³aszcz ogrzewacza i pokrywa
musz¹ byæ zamontowane przed
pod³¹czeniem wody i ewentual-
nego obiegu cyrkulacyjnego. Ta-
�mê z tworzywa sztucznego
os³aniaj¹c¹ nogi ogrzewacza
nale¿y zamontowaæ po dokona-
niu próby szczelno�ci.

2.5 Pod³¹czenie wody

Ø przep³ukaæ starannie instalacje c.w.u.
Ø zamontowaæ instalacje odp³ywu ciep³ej

wody
Ø zamontowaæ instalacje dop³ywu zim-

nej wody D.
Rurka dop³ywu zimnej wody mo¿e byæ
montowana z odpowiedniej strony po-
miêdzy nogami ogrzewacza (a). Pod-
czas przykrêcania rurkê nale¿y przy-
trzymaæ w odpowiedniej pozycji dru-
gim kluczem (b). Skontrolowaæ stabil-
no�æ rurki i ewentualnie wykonaæ do-
datkowe wzmocnienie. W przypadku
konieczno�ci doprowadzenie zimnej
wody mo¿e byæ zamontowane bezpo-
�rednio do króæca ogrzewacza (c).

Ø zainstalowaæ zawór bezpieczeñstwa
lub grupê bezpieczeñstwa. Przy ci�nie-
niu spoczynkowym > 0,48 Mpa nale¿y
zamontowaæ dodatkowo reduktor ci-
�nienia.
Schemat technologiczny E:
a zawór odcinaj¹cy
b reduktor ci�nienia (o ile konieczny)
c zawór kontrolny
d zawór zwrotny
e przy³¹cze do pomiaru
f zawór spustowy
g zawór bezpieczeñstwa R 3/4; 0,6

Mpa (6 bar) - stosowaæ wy³¹cznie
zawory posiadaj¹ce dopuszczenia
UDT

h instalacja odp³ywowa zaworu bez-
pieczeñstwa

Ø nale¿y dobieraæ �rednicê rury po-
zwalaj¹c¹ na swobodny odp³yw z
zaworu bezpieczeñstwa w pe³ni
otwartego. Rura musi byæ otwarta
do atmosfery.

Ø instalacje nale¿y wykonaæ ze spad-
kiem

Ø uwzglêdniæ wskazówki instrukcji
monta¿u zaworu bezpieczeñstwa

Ø ogrzewacz nape³niæ przez otwarcie ar-
matury ciep³ej wody u¿ytkowej i sta-
rannie przep³ukaæ

Ø przeprowadziæ kontrolê szczelno�ci
Ø Wskazówka dotycz¹ca instalacji cyr-

kulacyjnej
je�li zachodzi konieczno�æ zainstalo-
wania ruroci¹gu cyrkulacyjnego, nale-
¿y zamontowaæ go do króæca (8) lub
ewentualnie do króæca termometru. W
tym celu nale¿y wyci¹æ w zaznaczo-
nym miejscu p³aszcz ogrzewacza (np.
przy pomocy koñcówki do otworów o
�rednicy 70 mm) i usun¹æ w tym miej-
scu izolacjê ciepln¹ w taki sposób, aby
mo¿liwe by³o zainstalowanie ruroci¹-
gu cyrkulacyjnego. Wkrêciæ za³¹czony
�rubunek 1/2" (19) i po³¹czyæ z  prze-
wodem cyrkulacji. Otwór w p³aszczu
ogrzewacza zas³oniæ naklejaj¹c roze-
tkê (20).
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2.6 Pod³¹czenie elektryczne

Ogrzewacze typoszeregu SHW 200 - 400
S wyposa¿one s¹ w ogrzewanie zasadni-
cze i dodatkowo szybkie nagrzewanie w³¹-
czane oddzielnym przyciskiem.  Je¿eli
u¿ywanie szybkiego nagrzewania nie jest
po¿¹dane nale¿y zas³oniæ przycisk szyb-
kiego nagrzewania (3) przy pomocy po-
krywki (18).
Przy pod³¹czeniu elektrycznym nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:
Ø zdj¹æ pokrêt³o wyboru temperatury
Ø zdj¹æ pokrywê  przy³¹cza elektrycznego
Ø przygotowaæ przewód przy³¹czeniowy

i poprowadziæ go poprzez prowadnicê
(13) do listwy zaciskowej

Ø skonfigurowaæ ¿¹dan¹ moc urz¹dzenia
korzystaj¹c z przyk³adów J i K na stro-
nie 5

Ø za³o¿yæ pokrywê przy³¹cza elektrycz-
nego

Ø za³o¿yæ pokrêt³o wyboru temperatury
Ø po zakoñczeniu pod³¹czenia zaznaczyæ

d³ugopisem na tabliczce znamionowej
odpowiedni¹ kratkê

Schemat pod³¹czenia elektrycznego H
a przycisk szybkiego nagrzewania
b regulator temperatury
c prze³¹cznik mocy grzewczej
d ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa
e zabezpieczenie
Pod³¹czenie dwutaryfowe
Ø pomiar przy pomocy dwóch liczników I

a styk Zak³adu Energetycznego
Ø warianty mocy patrz J
Ø zwróciæ uwagê na kolejno�æ faz !
Ø bez linii przerywanych -

dla 1/N/PE ~ 230 V
Ø z liniami przerywanymi -

dla 3/N/PE  ~ 400 V
Ø pomiar przy pomocy jednego licznika J

a styk Zak³adu Energetycznego
b przycisk szybkiego nagrzewania
c prze³¹cznik  mocy w przestrzeni

przy³¹cza
Pod³¹czenie jednotaryfowe

c prze³¹cznik mocy w przestrzeni
przy³¹cza

Szybkie nagrzewanie K
Ø przez naci�niêcie przycisku szybkiego

nagrzewania osi¹gane s¹ moce wyra-
¿one w nawiasach lub "/". Urz¹dzenie
nagrzewa wodê do nastawionej tem-
peratury jednorazowo z moc¹ maksy-
maln¹.

2.7 Monta¿ termometru F

Termometr znajduje siê przy dostawie pod
pokryw¹ przy³¹cza elektrycznego. Po wy-
jêciu nale¿y wsun¹æ go w tulejkê, do opo-
ru i ustawiæ w odpowiedniej pozycji (a)

2.8 Wa¿ne wskazówki

Ø anoda sygnalizacyjna
Ø usun¹æ zabezpieczenie transporto-

we (10)
Ø sprawdziæ, czy wska�nik optyczny

nie zosta³ podczas transportu
uszkodzony!

Ø ogrzewacz nie mo¿e byæ eksploato-
wany bez wska�nika lub te¿ z
uszkodzonym wska�nikiem, ponie-
wa¿ po zu¿yciu siê anody ochron-
nej dojdzie do wycieku wody z
ogrzewacza.

Ø ograniczenie temperatury G
Na ¿yczenie mo¿liwe jest przestawie-
nie przez Instalatora lub Serwisanta fa-
brycznego ograniczenia temperatury
(60OC) na ko³nierzu grzejnym (a).
Od³¹czyæ zasilanie elektryczne ogrze-
wacza. Pokrêt³o wyboru temperatury
przekrêciæ w pozycjê "·"  i zdj¹æ.
Ø ograniczenie na 45OC

Kr¹¿ek ograniczaj¹cy (b) zdj¹æ z osi
regulatora temperatury i obróciæ o
180O

Ø ograniczenie na ok. 80OC
Kr¹¿ek ograniczaj¹cy (c) zdj¹æ z osi
regulatora temperatury i ponownie
za³o¿yæ pokrêt³o temperatury.

Ø przy temperaturach poni¿ej -15OC (np.
przy sk³adowaniu lub transporcie) mo¿-
liwe jest samoczynne zadzia³anie ogra-
nicznika temperatury bezpieczeñstwa.
W takim przypadku nale¿y nacisn¹æ
przycisk odblokowania G (d).

2.9 Pierwsze uruchomienie
(mo¿e byæ wykonane jedynie
przez Instalatora lub Serwisanta)

1 ogrzewacz nape³niæ wod¹, odpowie-
trzyæ i starannie przep³ukaæ !

2 pokrêt³o wyboru temperatury przekrê-
ciæ do oporu w prawo (do pozycji ogra-
niczenia temperatury)

3 w³¹czyæ zasilanie elektryczne
4 sprawdziæ dzia³anie ogrzewacza (przy

pod³¹czeniu elektrycznym I lub J przy-
cisk taryfy g³ównej musi byæ naci�niêty)

5 sprawdziæ prawid³owo�æ dzia³ania za-
woru bezpieczeñstwa!

Przekazanie urz¹dzenia U¿ytkownikowi
Ø wyja�niæ U¿ytkownikowi zasadê dzia-

³ania i bezpiecznej eksploatacji ogrze-
wacza

Ø zwróciæ uwagê na mo¿liwe zagro¿enia
(niebezpieczeñstwo poparzenia w przy-
padku nastawienia zbyt wysokiej tem-
peratury c.w.u.

Ø przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi
do starannego przechowania. wszel-
kie informacje zawarte w niniejszej in-
strukcji musz¹ byæ skrupulatnie prze-
strzegane, gdy¿ zawieraj¹ wskazówki
dotycz¹ce bezpieczeñstwa, instalacji,
obs³ugi i konserwacji urz¹dzenia.

2.10Konserwacja

Ø przed rozpoczêciem wszelkich prac
ogrzewacz nale¿y od³¹czyæ na wszyst-
kich biegunach od sieci elektrycznej

Ø regularnie kontrolowaæ zawór bezpie-
czeñstwa poprzez doprowadzenie do
pe³nego wyp³ywu strumienia wody i po-
nowne zamkniêcie

Odkamienianie
Nie u¿ywaæ do tego celu pomp odkamie-
niaj¹cych. Odkamienienie ko³nierza grzej-
nego mo¿liwe jest dopiero po jego zde-
montowaniu. Anody ochronnej, ani ko³nie-
rza grzejnego nie nale¿y poddawaæ dzia-
³aniu �rodków odkamieniaj¹cych. Moment
obrotowy dla dokrêcenia �rub ko³nierza
wynosi 60 - 70 Nm.
Wymiana grza³ki i rurki ochronnej ko³-
nierza grzejnego G
Grza³kê (e) i rurki ochronne (f) musz¹ byæ
elektrycznie izolowane od zbiornika ogrze-
wacza (g).
Opró¿nianie ogrzewacza
Przed rozpoczêciem opró¿niania ogrze-
wacz nale¿y od³¹czyæ od sieci elektrycz-
nej!
Ø zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na dopro-

wadzeniu zimnej wody
Ø otworzyæ ca³kowicie wszystkie arma-

tury c.w.u. w punktach poboru
Ø opró¿nianie ma miejsce przez zawór

spustowy E (f). Resztki wody pozosta-
j¹ w rurce doprowadzenia zimnej wody.

Przy opró¿nianiu z urz¹dzenia
mo¿e wyp³ywaæ gor¹ca woda!

Wymiana anody ochronnej F (b)
Je�li anoda ochronna jest zu¿yta musi
zostaæ wymieniona na now¹ o numerze
katalogowym 14 09 20. W przypadku bra-
ku mo¿liwo�ci w³o¿enia prêta nowej ano-
dy od góry urz¹dzenia (z uwagi na zbyt
ma³¹ wysoko�æ pomieszczenia) nale¿y
zastosowaæ anodê cz³onow¹  o numerze
katalogowym 14 34 98.
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3. Usuwanie usterek przez U¿ytkownika

Usterka

brak ciep³ej wody

ma³y przep³yw wody

Przyczyny

brak napiêcia elektrycznego

zabrudzenie lub zakamienienie perlatorów
w armaturach lub g³owicy prysznicowej

Usuwanie

sprawdziæ bezpieczniki domowej instala-
cji elektrycznej

wyczy�ciæ lub odkamieniæ perlatory i/lub
g³owicê prysznicow¹

4. Usuwanie usterek przez Serwisanta

Usterka

brak ciep³ej wody

Przyczyny

zadzia³a³ ogranicznik temperatury bezpie-
czeñstwa

szybkie nagrzewanie nie w³¹cza siê

uszkodzona grza³ka

Usuwanie

usun¹æ przyczynê usterki, wymieniæ regu-
lator temperatury bezpieczeñstwa

sprawdziæ i ewentualnie wymieniæ zabez-
pieczenie

wymieniæ grza³kê

5. Ochrona �rodowiska na-
turalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony �rodowiska na-
turalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opa-
kowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹  wy-

konane z makulatury i mog¹ byæ wy-
korzystane jako surowiec wtórny

Ø Wszystkie elementy z drewna nie s¹
pokrywane ¿adnymi �rodkami konser-
wuj¹cymi i mog¹ byæ ponownie u¿yte
lub s³u¿yæ do dalszej obróbki

Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
ta�my napinaj¹ce z polipropylenu (PP)

Ø Spieniony polistyrol (EPS) lub styro-
por u¿ywane jako pianka izolacyjna
sk³adaj¹ siê w 98% z powietrza i w 2%
z polistyrolu (PS)

Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako
surowce wtórne.

6. Gwarancja
Ø Gwarancja obejmuje tylko obszar kra-

ju w którym urz¹dzenie zosta³o zaku-
pione. Naprawy gwarancyjne nale¿y
zg³aszaæ do Zak³adu  Serwisowego
wymienionego w karcie gwarancyjnej.

Ø Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz
naprawy i konserwacja urz¹dzenia
mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez
uprawnionego Instalatora  lub Serwi-
santa, pod rygorem utraty gwarancji.

Ø Producent nie bierze odpowiedzialno-
�ci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z
monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgod-
nego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i
obs³ugi.


