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Ïðîñèì Âàñ õðàíèòü òàëîí â òå÷åíèå âñåãî ãàðàíòèéíîãî ñðîêà. Ïðè ïîêóïêå èçäåëèÿ
òðåáóéòå çàïîëíåíèÿ ãàðàíòèéíîãî òàëîíà. Ïðîñèì Âàñ îñìîòðåòü âîäîíàãðåâàòåëü
è ïðîâåðèòü êîìïëåêòíîñòü äî çàïîëíåíèÿ ãàðàíòèéíîãî òàëîíà. Ïðåòåíçèè ïî
ìåõàíè÷åñêèì ïîâðåæäåíèÿì âíåøíåé ïîâåðõíîñòè è íåêîìïëåêòíîñòè èçäåëèÿ ïîñëå
ïðîäàæè íå ïðèíèìàþòñÿ. Äëÿ ãàðàíòèéíîãî ðåìîíòà ïðåäúÿâëÿéòå îòðûâíîé òàëîí
âìåñòå ñ ÷åêîì,ãäå óêàçàíà äàòà ïîêóïêè. Áåç ïðåäúÿâëåíèÿ äàííîãî òàëîíà,åãî
íåïðàâèëüíîì çàïîëíåíèè èëè ïðè îòñóòñòâèè ïå÷àòè òîðãóþùåé îðãàíèçàöèè ïðåòåíçèè
ê êà÷åñòâó íå ïðèíèìàþòñÿ è ðåìîíò íå ïðîèçâîäèòñÿ.

Ìîäåëü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Êîä ìîäåëè _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ñåðèéíûé íîìåð _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Òîðãóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(íàèìåíîâàíèå,ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïå÷àòü ïðåäïðèÿòèÿ-ïðîäàâöà)

________________________________________
Ïðîâåðèë è ïðîäàë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ÔÈÎ,ïîäïèñü ïðîäàâöà)

Äàòà ïðîäàæè «_ _ _ _» »_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 __ ãîäà
Ñ óñëîâèÿìè ãàðàíòèè ñîãëàñåí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ÔÈÎ,ïîäïèñü ïîêóïàòåëÿ)

 ° ²¨©»©±°®ª
Íà ïåðå÷èñëåííûå íèæå ñîñòàâíûå ÷àñòè îòäåëüíûõ ñåðèé:
- Âîäîíàãðåâàòåëè ñåðèè TAP -£®¤ .
±«®¢¨¿£ ° ²¨©®£®®¡±«³¦¨¢ ¨¿
Äàííûé ãàðàíòèéíûé òàëîí ïðè ñîáëþäåíèè ïðåäóñìîòðåííûõ óñëîâèé äàåò ïðàâî íà
áåñïëàòíûé ãàðàíòèéíûé ðåìîíò âîäîíàãðåâàòåëÿ è åãî ñîñòàâíûõ ÷àñòåé. Ãàðàíòèéíûé
ðåìîíò îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåñòó óñòàíîâêè âîäîíàãðåâàòåëÿ ñèëàìè àâòîðèçîâàííîãî
ñåðâèñíîãî öåíòðà,èíôîðìàöèÿ î êîòîðîì íàõîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ê äàííîìó
òàëîíó. Ïðè åå îòñóòñòâèè èëè íåäîñòîâåðíîñòè,à òàê æå íàðóøåíèè ñåðâèñíûì
öåíòðîì óñëîâèé ãàðàíòèè,Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â òîðãîâóþ îðãàíèçàöèþ èëè â
ïðåäñòàâèòåëüñòâî êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëÿ.
Óêàçàííûå â ï. 1 ãàðàíòèéíûå ñðîêè èñ÷èñëÿþòñÿ ñî äíÿ ïðîäàæè èçäåëèÿ.
Äàòà ïðîäàæè èçäåëèÿ óêàçûâàåòñÿ â ãàðàíòèéíîì òàëîíå è ÷åêå ïîêóïêè.
Ïðè îòñóòñòâèè â òàëîíå èëè ÷åêå äàòû ïðîäàæè,ãàðàíòèéíûé ñðîê èñ÷èñëÿåòñÿ ñ
ìîìåíòà èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèÿ. Äàòà èçãîòîâëåíèÿ è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
âîäîíàãðåâàòåëÿ óêàçàíû íà èäåíòèôèêàöèîííîé òàáëè÷êå,ðàçìåùåííîé íà êîðïóñå
èçäåëèÿ.
Ãàðàíòèéíûå ñðîêè â îòíîøåíèè âîäîíàãðåâàòåëåé è èõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé,ïåðåäàííûõ
ïîòðåáèòåëþ âçàìåí âîäîíàãðåâàòåëåé è èõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé íåíàäëåæàùåãî
êà÷åñòâà,èñòåêàþò â ïîñëåäíèé äåíü ãàðàíòèéíîãî ñðîêà,óñòàíîâëåííîãî íà
çàìåíåííûé âîäîíàãðåâàòåëü èëè ñîñòàâíóþ ÷àñòü.
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°®ª±«³¦¡»¨§¤¥«¨¿
Ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë óñòàíîâêè,ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñðîê
ñëóæáû ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 2 ëåò.
Íà ïåðå÷èñëåííûå íèæå îòäåëüíûå ñåðèè ñðîê ñëóæáû ñîñòàâëÿåò:
- Âîäîíàãðåâàòåëè ñåðèè TAP - £®¤ .
®±°®·®¥¯°¥ª° ¹¥¨¥£ ° ²¨©®£®±°®ª
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ïðåêðàùàåòñÿ äî èñòå÷åíèÿ óêàçàííîãî â ï. 1 ïåðèîäà âðåìåíè,ïðè
íàëè÷èè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ îáñòîÿòåëüñòâ:
- Íàðóøåíèå ïîòðåáèòåëåì ïðàâèë óñòàíîâêè,õðàíåíèÿ,òðàíñïîðòèðîâêè è
ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ;
- Ñàìîñòîÿòåëüíûé ðåìîíò è çàìåíà çàïàñíûõ ÷àñòåé,íàðóøàþùèå ðàáîòîñïîñîáíîñòü
èçäåëèÿ;
- Ñàìîñòîÿòåëüíûé äåìîíòàæ âîäîíàãðåâàòåëÿ ñ ìåñòà óñòàíîâêè. Îñìîòð,ïðîâåðêà
êà÷åñòâà è ýêñïåðòèçà âûøåäøåãî èç ñòðîÿ âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ
àâòîðèçîâàííûì ñåðâèñíûì öåíòðîì ïðîèçâîäèòåëÿ òîëüêî ïî ìåñòó óñòàíîâêè
ïðèáîðà;
- Íàíåñåíèå èçäåëèþ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé;
- Íåñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ ñåòåé ýëåêòðî- èëè âîäîñíàáæåíèÿ ñóùåñòâóþùèì
íîðìàì è ñòàíäàðòàì;
- Èñïîëüçîâàíèå èçäåëèÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ;
- Îòñóòñòâèå íà êîðïóñå èçäåëèÿ èäåíòèôèêàöèîííîé òàáëè÷êè ñ ñåðèéíûì íîìåðîì;
- Îòñóòñòâèå ïåðåä ïðåäîõðàíèòåëüíûì êëàïàíîì ðåäóêòîðà äàâëåíèÿ âîäû ïðè
äàâëåíèè âîäîïðîâîäíîé ñåòè âûøå 5 áàð;
- Íàëè÷èå ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà íà âîäîñîäåðæàùåé åìêîñòè âîäîíàãðåâàòåëÿ.
®¯®«¨²¥«¼ ¿¨´®°¬ ¶¨¿
Äëÿ óñòàíîâêè è ðåãóëÿðíîãî ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïðèîáðåòåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
ìû ðåêîìåíäóåì âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè íàøèõ ñåðâèñíûõ öåíòðîâ. ×åðåç ñåòü
íàøèõ ñåðâèñíûõ öåíòðîâ Âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè çàïàñíûå ÷àñòè è êîìïëåêòóþùèå
èçäåëèÿ ê âîäîíàãðåâàòåëþ,à òàêæå ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ òåõíè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ.
Êîìïëåêò ïîñòàâêè:
- Âîäîíàãðåâàòåëü;
- Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè;
- Ãàðàíòèéíûé òàëîí;
- Çàâîäñêàÿ óïàêîâêà;
¥°¥¤³±² ®¢ª®©¨¨±¯®«¼§®¢ ¨¥¬¨§¤¥«¨¿¢¨¬ ²¥«¼®¨§³·¨²¥
¯°¨« £ ¾¹³¾±¿¨±²°³ª¶¨¾
°®¨§¢®¤¨²¥«¼ Atmor Electronic Technology (Dongguan) Co.,Ltd. Binhe West Road,
Sha Ni Bridge,Qingxi Town,Dongguan City,Guangdong Province,P.R.C.,Êèòàéñêàÿ
Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà
¬¯®°²¥°³¯®«®¬®·¥ ¿®°£ ¨§ ¶¨¿ ÎÎÎ «Àðèñòîí Òåðìî Ðóñü,Ðîññèÿ,
188676,Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ã. Âñåâîëîæñê, Ïðîìûøëåííàÿ
çîíà ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà ãîðîäà Âñåâîëîæñêà,óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ,ä. 9,êîðïóñ ëèò. À
¬¯®°²¥°³¯®«®¬®·¥ ¿®°£ ¨§ ¶¨¿Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÎÎ «Àðèñòîí
Òåðìî Ðóñü (ÐÔ) â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü,Áåëàðóñü,220053,ã. Ìèíñê,óë. Ìèðíàÿ,ä. 37 Ã,ïîì. 5
 ©¤¨²¥¡«¨¦ ©¸¨©ª ¬±¥°¢¨±»©¶¥²°
www.ariston.com
service.ru@aristonthermo.com
+7 (495) 777-33-00
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОСТОРОЖНО!
1. Настоящее руководство является неотъемлемой частью изделия. Сохраните его для
справки и передайте следующему собственнику при смене владельца.
2. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и предупреждениями в настоящем руководстве. В них содержатся важная информация по безопасному монтажу, эксплуатации и
техническому обслуживанию.
3. Прибор должен устанавливать и вводить в эксплуатацию квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами и правилами охраны здоровья и техники
безопасности. Перед вскрытием клеммной колодки необходимо отключить все силовые
цепи.
4. НЕ пользуйтесь прибором в целях, отличных от указанных. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, связанные с неправильным или неприемлемым использованием или несоблюдением инструкций, приведенных в настоящем руководстве.
5. Неправильная установка может привести к повреждению имущества и травмам людей и
животных. Изготовитель не несет ответственности за последствия.
6. НЕ оставляйте упаковочные материалы (скобы, пластиковые пакеты, пенопласт и пр.) в
зоне досягаемости детей – они могут получить серьезную травму.
7. Дети младше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться
данным прибором только под присмотром других лиц или после инструктажа по правильной и безопасной работе с ним и возможных рисках. Не разрешайте детям играть
с прибором. Дети без надзора не могут выполнять очистку и техническое обслуживание
прибора.
8. Ремонт, техническое обслуживание, подключение к водопроводу и электрической сети
должен выполнять только квалифицированный специалист с применением оригинальных запасных частей. Несоблюдение указанных выше инструкций может привести к нарушению системы безопасности прибора, при этом изготовитель снимает с себя всякую
ответственность.
9. Температура горячей воды регулируется термостатом, который также является устройством безопасности, предотвращающим опасный перегрев.
10. Подключение к электрической сети следует выполнять согласно инструкциям в настоящем руководстве.
11. Если прибор оснащен шнуром питания, замену такого шнура может выполнять только
уполномоченный сервисный центр или профессиональный техник.
12. На период простоя сливайте воду из прибора, это особенно важно в областях, где температура окружающего воздуха может падать ниже нуля.
13. Не оставляйте горючие материалы в контакте или в непосредственной близости с прибором.
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Символ Значение
Несоблюдение этого предупреждения может привести к травме, даже с летальным исходом в
определенных обстоятельствах
Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждению имущества или травмам
людей и животных
Соблюдайте общие и особые инструкции по технике безопасности при обращении с прибором.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
№
1.

Предупреждение
Не вскрывать прибор и не вынимать его из
корпуса

2.
3.

Не запускать и не отключать прибор, вставляя/вытягивая вилку в/из розетки
Не повреждать шнур питания

4.

Не оставлять предметы на приборе

5.

Не влезать на прибор

6.

Не чистить прибор без предварительного
отключения, вынув вилку из розетки или с
помощью выключателя
Установить прибор на прочной стене, не
подверженной вибрации
Выполнять подключение к электрической
сети с помощью кабелей достаточного поперечного сечения
Восстановить все функции безопасности и
управления после проведения работ с прибором и убедиться в исправности его работы
после возврата в эксплуатацию
Перед техническим обслуживанием слить
горячую воду из прибора с помощью спускных кранов
Очистить систему от накипи как указано в
«паспорте безопасности» изделия; при этом
проветрить помещение, пользоваться защитной одеждой, не смешивать разные продукты
и защитить сам прибор и расположенные
поблизости объекты

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Не пользоваться инсектицидами, растворителями или агрессивными чистящими
веществами для очистки прибора

Символ
Риск
Удар электрическим током ввиду наличия
компонентов под напряжением. Травмирование – ожоги о горячие поверхности и порезы об
острые края.
Удар электрическим током ввиду повреждения
шнура питания, вилки или розетки.
Удар электрическим током ввиду прикосновения
к оголенным проводам под напряжением.
Травмирование ввиду падения предметов с
прибора в результате вибрации.
Повреждение прибора или другого имущества
ввиду падения предметов с прибора в результате вибрации.
Травмирование ввиду падения с прибора.
Повреждение прибора или другого имущества
ввиду отсоединения прибора от его креплений.
Удар электрическим током ввиду наличия компонентов под напряжением.
Опасность падения прибора со стены ввиду конструкционного разрушения или шумная работа.
Опасность пожара ввиду перегрева проводов
недостаточного размера.
Повреждение или блокирование прибора ввиду
неправильных настроек управления.
Опасность ожогов.
Травма ввиду попадания на кожу и в глаза,
вдыхание или проглатывания токсических химических веществ.
Повреждение прибора и расположенных поблизости объектов ввиду коррозии под воздействием кислоты.
Повреждение пластиковых и окрашенных частей
и узлов.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå (êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà ñïðàâà
íà âîäîíàãðåâàòåëå).

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ
Ïðîòî÷íûé ýëåêòðè÷åñêèé âîäîíàãðåâàòåëü
Òèï ýëåêòðîïðèáîðà
Òèï I
Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå
0 ÌÏà
Äèàìåòð ñîåäèíèòåëüíîãî ïàòðóáêà2 ñì
Âíåøíåå äàâëåíèå âîäû
0,1 ~ 0,6 ÌÏà
Ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûé ïðèáîð (À) ≥ 20 À
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå
220 Â ~
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü
3000 Âò
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà
50 Ãö
Ñòåïåíü çàùèòû îò âëàãè
IPX4
Õàðàêòåðèñòèêè êàáåëÿ
Êàáåëü ñ ìåäíîé æèëîé 3x1,5 ìì
Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü (A) 16

Ïðèâåäåííûå â òàáëèöå äàííûå ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â ïàñïîðòå èçäåëèÿ (Ïðèëîæåíèå À ê íàñòîÿùåìó ðóêîâîäñòâó),
îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé ÅÑ 812/2013 è 814/2013.
Èçäåëèÿ, íå èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îòìåòîê íà òàáëè÷êàõ è â ïàñïîðòàõ
ñîãëàñ-íî íîðìàì 812/2013, íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïàêåòíûõ
óñòàíîâêàõ âîäîíàãðåâàòåëåé ñ ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè.
Èçäåëèÿ ñ ðåãóëèðóþùåé ðó÷êîé îñíàùàþòñÿ òåðìîñòàòîì, óñòàíîâëåííûì â
ïîëîæåíèå "ãîòîâ ê èñïîëüçîâàíèþ", êàê óêàçàíî â ïàñïîðòå (Ïðèëîæåíèå À),
ñîãëàñíî êîòîðîìó èçãîòîâèòåëü îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâóþùèé êëàññ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè.
Èçäåëèå ñëåäóåò ïîäêëþ÷àòü ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ñîïðîòèâëåíèåì ñèñòåìû íå áîëåå 0,237 Îì.
Ýíåðãîñíàáæàþùàÿ êîìïàíèÿ ìîæåò óñòàíàâëèâàòü îãðàíè÷åíèÿ, åñëè ôàêòè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ñèñòåìû â òî÷êå ïîäêëþ÷åíèÿ ïîòðåáèòåëÿ ïðåâû-øàåò
0,237 Îì.
Äàííûé ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì íà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå IEC 60335-1 è IEC 60335-2-35.
Ïðè íàëè÷èè ìàðêèðîâêè CE ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò îñíîâíûì òðåáîâàíèÿì ñëåäóþùèõ Äèðåêòèâ ÅÑ:
- Äèðåêòèâà ïî íèçêîâîëüòíîìó îáîðóäîâàíèþ: EN 60335-1, EN 60335-2-35, EN
60529, EN 62233, EN 50106.
- Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü (ÝÌÑ): EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 è EN 61000-3-12.
- Èçäåëèÿ, ïîòðåáëÿþùèå ýíåðãèþ: Eu812, Eu814, EN50193-1-2013.
97

Óñòðîéñòâî èçäåëèÿ
1. Âîäîâûïóñêíàÿ òðóáà
2. Âåðõíÿÿ êðûøêà
3. Êîëüöåâàÿ íàêëàäêà
4. Îñíîâíîé êîðïóñ
5. Ðåãóëèðîâî÷íàÿ ðóêîÿòêà
6. Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû
(òîëüêî â öèôðîâîé ìîäåëè)

7. Íèæíÿÿ êðûøêà
8. Ïðîòèâîñêîëüçÿùàÿ ïðîêëàäêà
9. Çàæèì
10. Íèæíèé ôèêñàòîð
11. Âîäîâïóñêíàÿ òðóáà
Èëëþñòðàöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà òîëüêî äëÿ èíôîðìàöèè,, óñòðîéñòâî êîíêðåòíîãî
èçäåëèÿ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò èçîáðàæåíèÿ..

Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå
Çàçåìëÿþùèé
ïðîâîä

Ïðîêëàäêà

Ïðîâîä ïîä
íàïðÿæåíèåì
Íóëåâîé
ïðîâîä

Ïðîêëàäêà

Êóõîííûé ñòîë

Îñíîâíîé êîðïóñ

Íèæíèé ôèêñàòîð Ðàêîâèíà
Водяной клапан

Èñïûòàíèå ïðè óñòàíîâêå
Ïî
1. Îòêðîéòå âîäÿíîé êëàïàí. Ïåðåâåäèòå ðåãóëèðîâî÷íóþ ðóêîÿòêó â ïîëîæåíèå «õîëîäíàÿ âîäà, äîæäèòåñü,
ïîêà âîäà íà÷íåò âûëèâàòüñÿ (ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âîäîíàãðåâàòåëü íàïîëíèëñÿ âîäîé), ïðîâåðüòå âñå
ñîåäèíåíèÿ íà îòñóòñòâèå óòå÷åê.
2. Âêëþ÷èòå ýëåêòðè÷åñêèé âîäîíàãðåâàòåëü â ñåòü ïèòàíèÿ. Çàêðåïèòå ñèëîâîé êàáåëü â íèæíåé ÷àñòè
ôèêñàòîðîì. Çàãîðèòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, óêàçûâàþùèé íà òî, ÷òî ýëåêòðîïèòàíèå ïîäêëþ÷åíî.
3. Ïîäíèìèòå ðåãóëèðîâî÷íóþ ðóêîÿòêó â ïîëîæåíèå «ãîðÿ÷àÿ âîäà». Ïðè ýòîì íà÷íåòñÿ ïðîöåññ íàãðåâà, è
èç êðàíà áóäåò âûëèâàòüñÿ ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ôóíêöèÿ íàãðåâà ðàáîòàåò íàäëåæàùèì
îáðàçîì.
4. Ïîòÿíèòå ðåãóëèðîâî÷íóþ ðóêîÿòêó ââåðõ-âíèç íåñêîëüêî ðàç. Åñëè ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð
ñîîòâåòñòâåííî çàãîðàåòñÿ è ãàñíåò, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî âêëþ÷åíèÿ íàãðåâà
ðàáîòàåò íàäëåæàùèì îáðàçîì.
5. Åñëè ïðè ïðîâåäåíèè èñïûòàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ îáíàðóæèòñÿ íàëè÷èå óòå÷êè èëè
ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè è ñâÿæèòåñü ñ
ïðîäàâöîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè.
Ïå
ïð

Ï
Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû ïîêàçûâàåò ïðèìåðíîå çíà÷åíèå, ôàêòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðà ìîæåò
îòëè÷àòüñÿ íà 1–5°Ñ â çàâèñèìîñòè îò ðàáî÷èõ óñëîâèé.
Åñëè ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ïîñòîÿííî ìèãàåò, ýòî îçíà÷àåò ñðàáàòûâàíèå çàùèòíîé ôóíêöèè,
ïðåäóïðåæäàþùåé î âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Â ýòîì ñëó÷àå íåìåäëåííî ïåðåâåäèòå ðóêîÿòêó ðåãóëèðîâêè
âíèç â ïîëîæåíèå «õîëîäíàÿ âîäà. Íå ïîëüçóéòåñü âîäîíàãðåâàòåëåì äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå îñòûíåò â
äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè.
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Важные примечания
1. Óñòàíîâêà
Ïðè óñòàíîâêå âîäîíàãðåâàòåëÿ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû îí íå îêàçàëñÿ
ïåðåâåðíóòûì èëè ïåðåêîøåííûì. Îðèåíòèðóéòåñü ïî îòìåòêå, íàíåñåííîé
íà âîäîâïóñêíîé òðóáå. Çàïðåùàåòñÿ âíîñèòü èçìåíåíèÿ â íàñàäêè äëÿ
ðàñïûëåíèÿ âîäû, óñòàíàâëèâàòü ôèëüòðû è ïðî÷èå
ýëåìåíòû, ïðåïÿòñòâóþùèå íîðìàëüíîìó ïîòîêó.
2. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè
Çàïðåùàåòñÿ ÷ðåçìåðíî ïåðåêðó÷èâàòü, çàæèìàòü è èçãèáàòü ñèëîâîé
êàáåëü, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îãîëåíèþ æèë êàáåëÿ è,
ñîîòâåòñòâåííî, ê åãî ïîâðåæäåíèþ.
3. Ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå
Ïðè ïåðâîì èñïîëüçîâàíèè ïåðåä âêëþ÷åíèåì íàãðåâà ïóñòèòå õîëîäíóþ âîäó
âî èçáåæàíèå âíóòðåííåãî ïîâðåæäåíèÿ â ðåçóëüòàòå «ñóõîãî âêëþ÷åíèÿ».
Åñëè âîäà áûëà ïåðåêðûòà, ïðè âîçîáíîâëåíèè ïîäà÷è âîäû ñëåäóåò
ñîáëþäàòü òî æå ïðàâèëî: ñíà÷àëà âêëþ÷èòü õîëîäíóþ âîäó, çàòåì âêëþ÷èòü
íàãðåâ.
4. Ýêñïëóàòàöèÿ
Ðåêîìåíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà âîäû ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäîíàãðåâàòåëÿ – íå
âûøå 55 ãðàäóñîâ. Ïðè îáíàðóæåíèè àíîìàëüíîãî øóìà, çàïàõà,
÷ðåçìåðíîãî íàãðåâà, äåôîðìàöèé è ïðî÷èõ ïðèçíàêîâ íåèñïðàâíîñòè
íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè è âîäû è íå
èñïîëüçóéòå èçäåëèå äî âûÿñíåíèÿ ïðè÷èíû íåïîëàäîê.
Åñëè òåìïåðàòóðà îïóñòèëàñü íèæå 0 ãðàäóñîâ è âîäà â âîäîíàãðåâàòåëå
çàìåðçëà, îòêëþ÷èòå ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ
âîäîíàãðåâàòåëÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ðåãóëÿðíî ïðî÷èùàéòå íàñàäêè è
êîðïóñ íàãðåâàòåëÿ.
Åñëè ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü, ÷òî òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè ïîíèçèòñÿ íèæå
0 ãðàäóñîâ, ñëåäóåò ñëèòü âîäó èç âîäîíàãðåâàòåëÿ.
5. Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïðîêëàäêà èìååò ïåðåäíþþ ñòîðîíó è çàäíþþ ñòîðîíó, ïîýòîìó äëÿ
ïðàâèëüíîé óñòàíîâêè ïðîêëàäêè ñâåðüòåñü ñ ïðèëàãàåìûì ðèñóíêîì, âî
èçáåæàíèå ïðîòå÷åê.
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü àâòîìàòè÷åñêîãî âûêëþ÷àòåëÿ äîëæíà áûòü âûøå
íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè âîäîíàãðåâàòåëÿ.
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Данное изделие отвечает
Директиве WEEE 2012/19/EU.

Ñèìâîë ïåðå÷åðêíóòîé ìóñîðíîé êîðçèíû íà èçäåëèè îçíà÷àåò, ÷òî ïî çàâåðøåíèè ñðîêà
ñëóæáû èçäåëèå íåëüçÿ âûáðàñûâàòü âìåñòå ñ îáû÷íûìè áûòîâûìè îòõîäàìè. Åãî íåîáõîäèìî ñäàòü â îðãàíèçàöèþ, çàíèìàþùóþñÿ óòèëèçàöèåé ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîííîãî
îáîðó-äîâàíèÿ èëè âîçâðàòèòü ïðîäàâöó ïðè ïîêóïêå íîâîãî èçäåëèÿ.
Ïîëüçîâàòåëü îòâå÷àåò çà ïðàâèëüíóþ óòèëèçàöèþ èçäåëèÿ ïî îêîí÷àíèè ñðîêà åãî ñëóæáû
(ñäà÷à â ñîîòâåòñòâóþùèé öåíòð ïî ïåðåðàáîòêå îòõîäîâ).
Îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ ñáîðîì è óòèëèçàöèåé âòîðñûðüÿ (è èñïîëüçóþùèå ïðèåìëåìûå ìåòîäû ïåðåìåùåíèÿ, ðàçáîðêè è ñîðòèðîâêè îòõîäîâ), îáåñïå÷èâàþò çàùèòó
îêðóæàþ-ùåé ñðåäû áëàãîäàðÿ ïðàâèëüíîé ïåðåðàáîòêå ìàòåðèàëîâ èçäåëèÿ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ â
îðãàíèçàöèè ïî ñáîðó âòîðñûðüÿ èëè ê ïðîäàâöó èçäåëèÿ.

ВНИМАНИЕ!

Ïðè ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ íå âêëþ÷àòü âîäîíàãðåâàòåëü â ýëåêòðîñåòü ïîêà íå
óáåäèòåñü, ÷òî âîäà ðîâíîé ñòðóåé èñòåêàåò íà âûõîäå èç âîäîíàãðåâàòåëÿ.

Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàìè, ïðàâèëàìè è ñïîñîáàìè, äåéñòâóþùèìè â ìåñòå óòèëèçàöèè. íå
âûáðàñûâàéòå ïðèáîð âìåñòå ñ áûòîâûìè îòõîäàìè. Ñäàâàéòå åãî â ïóíêò
ñáîðà äëÿ óòèëèçàöèè, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ìåñòíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè.
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Диагностика неисправностей
1. Âîäîíàãðåâàòåëü íå íàãðåâàåò âîäó:
a. Ïðîâåðüòå ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè ê âîäîíàãðåâàòåëþ.
b. Óáåäèòåñü, ÷òî äàâëåíèå âîäû äîñòàòî÷íîå äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî
âêëþ÷åíèÿ íàãðåâà.
2. Ïðîòå÷êà:
a. Ïðè îáíàðóæåíèè ïðîòå÷êè íà âîäîâïóñêíîì øëàíãå ïðîâåðüòå,
ïðàâèëüíî ëè óñòàíîâëåíà ïðîêëàäêà âíóòðè âèíòà.
b. Ïðè îáíàðóæåíèè ïðîòå÷êè íà ïðåäîõðàíèòåëüíîì êëàïàíå óñòðàíèòå
òå÷ü ñ ïîìîùüþ ðåçèíîâîé ïðîêëàäêè.
c. Ïðè îáíàðóæåíèè ïðîòå÷êè íà âîäîâûïóñêíîé òðóáå ïðîâåðüòå,
ïðàâèëüíî ëè óñòàíîâëåíà ïðîêëàäêà.
3. Òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå ñëèøêîì âûñîêàÿ, èëè ïîòîê âîäû
ñëèøêîì ñëàáûé:
a. Ïðîâåðüòå íàïîð âîäû, äëÿ ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû óâåëè÷üòå ïîòîê
âîäû.
b. Åñëè íàïîð âîäû íîðìàëüíûé, ïðîâåðüòå, íå çàñîðèëñÿ ëè ôèëüòð
ïîñòóïàþùåé âîäû èëè íàñàäêà-ðàñïûëèòåëü. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ
çàñîðåíèÿ íåìåäëåííî ïðî÷èñòèòå ôèëüòð (íàñàäêó).
4. Òåìïåðàòóðà âîäû ñëèøêîì íèçêàÿ èëè íàãðåâ ïðåêðàùàåòñÿ:
a. Óáåäèòåñü, ÷òî äàâëåíèå âîäû äîñòàòî÷íîå äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî
âêëþ÷åíèÿ íàãðåâà.
b. Ïðîâåðüòå, íå çàñîðèëñÿ ëè ôèëüòð ïîñòóïàþùåé âîäû èëè íàñàäêàðàñïûëèòåëü. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ çàñîðåíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
íîðìàëüíîìó íàãðåâó, íåìåäëåííî ïðî÷èñòèòå ôèëüòð (íàñàäêó).
c. Ïðîâåðüòå íàëè÷èå íàêèïè íà íàãðåâàòåëüíîì ýëåìåíòå. Â ñëó÷àå
îòëîæåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íàêèïè óñòðàíèòå åå ïóòåì
çàìà÷èâàíèÿ íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà â óêñóñå íà 4 ÷àñà.
5. Ïðîèñõîäèò íàãðåâ êàê â ïîëîæåíèè «ãîðÿ÷àÿ âîäà», òàê è â ïîëîæåíèè
«õîëîäíàÿ âîäà»:
a. Ïðîâåðüòå, íå çàñîðèëàñü ëè íàñàäêà-ðàñïûëèòåëü. Â ñëó÷àå
îáíàðóæåíèÿ çàñîðåíèÿ ïðî÷èñòèòå íàñàäêó, ÷òîáû óñòðàíèòü
ïðîáëåìó.
b. Åñëè íàïîð âîäû ñëèøêîì âûñîêèé, ñíèçüòå åãî.
6. Åñëè âàì íå óäàëîñü óñòðàíèòü âûøåóïîìÿíóòûå ïðîáëåìû, ñâÿæèòåñü ñ
ïðîäàâöîì âîäîíàãðåâàòåëÿ.
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КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

ЭЛЕКТР СУ ЖЫЛЫТҚЫШТАРЫ
Талондарды барлық кепілдік мерзімі ішінде сақтауды сұраймыз. Бұйымды сатып алу
кезінде кепілдік талонын толтыруды сұраймыз. Сізден, кепілдік талонын толтырғанға
дейін, су жылытқышты тексеріп, жиынтықтылығын тексеруді сұраймыз. Бұйымның
сыртқы бетінің механикалық зақымдануы жəне жиынтықталмауы бойынша наразылықтар
сатқаннан кейін қабылданбайды. Кепілдікті жөндету үшін, сатып алу күні көрсетілген
чекпен бірге үзік талонды ұсыныңыз. Осы талонды ұсынбай, оны дұрыс толтырмай немесе
сатушы ұйымның мөрі болмаған жағдайда сапасына қатысты наразылықтар қабылданбайды
жəне жөндеу жүргізілмейді.

Үлгісі
Үлгісінің коды
Сериялық нөмірі
Сатушы ұйым

(сатушы-кəсіпорынның атауы, орналасқан жері жəне мөрі)

Тексердім жəне саттым

(ТАƏ, сатушының қолы)

Сатылған күні «_____»_____________________________________20______жыл
Кепілдік шарттарымен келісемін

(ТАƏ, сатып алушының қолы)

1. Кепілдік мерзімі

Жекелеген сериялардың төменде санамаланған құрамдас бөліктеріне:
-TAP сериясының су жылытқыштары - 2 жыл.

2. Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Осы Кепілдік талоны, көзделген шарттарды сақтаған жағдайда, су жылытқышты жəне
оның құрамдас бөліктерін тегін кепілді жөндеуге құқық береді. Кепілдік жөндеу су
жылытқышты орнату орны бойынша, ол туралы ақпарат осы талонға қосымшада орналасқан
авторизацияланған сервис орталығының күшімен жүзеге асырылады. Ол болмағанда
немесе дұрыс болмаған жағдайда, сондай-ақ сервистік орталық кепілдік шарттарын бұзған
жағдайда, Сіз сауда ұйымына немесе өндіруші компанияның өкілдігіне жүгіне аласыз.
1-тармақта көрсетілген кепілдік мерзімдері бұйым сатылған күннен бастап есептеледі.
Бұйымның сатылған күні кепілдік талонында жəне сатып алу чегінде көрсетіледі.
Талонда немесе чекте сату күні көрсетілмеген жағдайда, кепілдік мерзімі бұйым
дайындалған сəттен бастап есептеледі. Су жылытқыштың дайындалған күні мен
техникалық сипаттамалары бұйым корпусында орналастырылған сəйкестендіру
тақтайшасында көрсетілген.
Тұтынушыға су жылытқыштар мен сапасы лайықсыз олардың құрамдас бөліктерінің
орнына берілген су жылытқыштар мен олардың құрамдас бөліктеріне қатысты кепілдік
мерзімдері ауыстырылған су жылытқышқа немесе құрамдас бөлікке белгіленген кепілдік
мерзімі ауыстырылған су жылытқышқа немесе құрамдас бөлікке орнатылған кепілдік
мерзімінің соңғы күні аяқталады.
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3. Бұйымның қызмет ету мерзімі

Орнату,пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтаған кезде қызмет
ету мерзімі кемінде 2 жылды құрайды.
Төменде санамаланған жекелеген серияларға қызмет ету мерзімі:
- TAP сериясының су жылытқыштары - 2 жыл.

4. Кепілдік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату

Кепілдік мерзімі, төменде көрсетілген бір немесе бірнеше жағдай орын алған кезде,
1-тармақта көрсетілген уақыт кезеңі аяқталғанға дейін тоқтатылады:
- Тұтынушының бұйымды орнату,сақтау,тасымалдау жəне пайдалану қағидаларын
бұзуы;
- Бұйымның жұмысқа қабілеттілігін бұзатын қосалқы бөлшектерді ауыстыру жəне
өздігінен жөндеу;
- Орнату орнынан су жылытқышты өздігінен демонтаждау. Істен шыққан су жылытқышты
тексеру,сапасын тексеру жəне сараптау, тек аспапты орнату орны бойынша өндірушінің
авторизацияланған сервистік орталығымен жүргізіледі;
- Бұйымға механикалық зақымданулар келтіру;
- Электр немесе сумен жабдықтау желілері параметрлерінің қолданыстағы нормалар
мен стандарттарға сəйкес келмеуі;
- Бұйымды тағайындалуы бойынша пайдалану;
- Бұйымның корпусында сериялық нөмірі бар сəйкестендіру тақтайшасының болмауы;
- 5 бар-дан жоғары су құбыры желісінің қысымы кезінде бəсеңдеткішінің сақтандыру
клапанының алдында су қысымының болмауы;
- Су жылытқыштың су құйылған сыйымдылығында электрлік потенциалдың болуы.

5. Қосымша ақпарат

Сатып алынған жабдықты орнату жəне тұрақты сервистік қызмет көрсету үшін, біз сервис
орталықтарымыздың қызметтерін пайдалануды ұсынамыз. Біздің қызмет көрсету
орталықтарының желісі арқылы Сіз су жылытқышқа арналған қосалқы бөлшектер мен
жиынтықтаушы бұйымдарды сатып ала аласыз, сондай-ақ қажетті техникалық кеңес
алуыңызға болады.
Жеткізілім жиынтығы:
- Су жылытқыш;
- Орнату жəне пайдалану бойынша нұсқаулық;
- Кепілдік талоны;
- Зауыттық қаптама;

Бұйымды орнату жəне пайдалану алдында қоса берілген нұсқаулықты мұқият
оқып шығыңыз.
Өндіруші: Atmor Electronic Technology (Dongguan) Co.,Ltd. Binhe West Road,
Sha Ni Bridge, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C., Қытай Халық
Республикасы

Импорттаушы, уəкілетті ұйым: «Аристон Термо Русь» ЖШҚ, Ресей, 188676, Ленинград
облысы. Всеволожский ауданы, Всеволожск қ., Өнеркəсіптік аймақ Всеволожск қаласының
өндірістік аймағы, Индустриальная көш., 9 үй, корпус лит. А

Импорттаушы, уəкілетті ұйым: «Аристон Термо Русь» ЖШҚ (РФ) Беларусь
Республикасындағы өкілдігі, Беларусь, 220053, Минск қ., Мирная көш., 37 Г үй, 5 орынж.
Өзіңізге жақын сервистік орталықты табыңыз:
www.ariston.com
service.ru@aristonthermo.com
+7 (495) 777-33-00
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ҮЗБЕЛІ ТАЛОН 1
Үлгісі
Сериялық нөмірі

Сатушының мөр

Сатылған күні
Сатушы фирма

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН 2
Үлгісі
Сериялық нөмірі

Сатушының мөр

Сатылған күні
Сатушы фирма

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН 3
Үлгісі
Сериялық нөмірі

Сатушының мөр

Сатылған күні
Сатушы фирма

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН 4
Үлгісі
Сериялық нөмірі

Сатушының мөр

Сатылған күні
Сатушы фирма
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Қабылдау күні
Берілген күні

Печать
сервисного
центра
Сервистік
орталықтың мөрі

Ақау
Орындалған жұмыс
Шебер (Т.А.Ə.)

Қабылдау күні
Берілген күні

Печать
сервисного
центра
Сервистік
орталықтың мөрі

Ақау
Орындалған жұмыс
Шебер (Т.А.Ə.)

Қабылдау күні
Берілген күні
Сервистік
орталықтың мөрі

Ақау
Орындалған жұмыс
Шебер (Т.А.Ə.)

Қабылдау күні
Берілген күні
Сервистік
орталықтың мөрі

Ақау
Орындалған жұмыс
Шебер (Т.А.Ə.)
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ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ
НҰСҚАУЛАР АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
1.

Осы нұсқаулық бұйымның ажырамас бөлігі болып табылады. Оны анықтама үшін сақтаңыз
жəне иесі ауысқан жағдайда келесі меншік иесіне беріңіз.

2.

Осы нұсқаулықтағы нұсқаулар мен ескертулермен мұқият танысып шығыңыз. Оларда
қауіпсіз монтаждау, пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды
ақпарат бар.

3.

Аспапты, қолданыстағы денсаулық сақтау жəне қауіпсіздік техникасы нормалары мен
ережелеріне сəйкес білікті маман орнатуы жəне пайдалануға енгізуі тиіс. Клемма қалыптарын ашар алдында барлық күш тізбектерін ажырату қажет.

4.

Аспапты көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалануға БОЛМАЙДЫ. Дайындаушы, осы
нұсқаулықта келтірілген нұсқауларды дұрыс емес немесе тиімсіз пайдалану немесе
нұсқауларды сақтамағаны үшін жауапты болмайды.

5.

Дұрыс емес орнату мүліктің жəне адам мен жануарлардың жарақаттарына əкелуі мүмкін.
Дайындаушы салдарларына жауапты болмайды.

6.

Балалардың қол жетімділігі аймағында қаптау материалдарын (қапсырма, пластик
пакеттер, пенопласт жəне т.б.) қалдырмаңыз - олар ауыр жарақат алуы мүмкін.

7.

8 жасқа толмаған балалар, сондай-ақ дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі
немесе тəжірибесі жəне білімі жеткіліксіз адамдар, осы құралды тек басқа тұлғалардың
бақылауымен немесе онымен дұрыс жəне қауіпсіз жұмыс істеу жəне ықтимал тəуекелдер
бойынша нұсқаулықтан кейін ғана пайдалана алады. Балалардың аспаппен ойнауына
рұқсат бермеңіз. Балалар аспапты тазалауды жəне техникалық қызмет көрсетуді қадағалаусыз орындай алмайды.

8.

Жөндеуді, техникалық қызмет көрсетуді, су құбырына жəне электр желісіне қосуды, бірегей
қосалқы бөлшектерді қолдана отырып білікті маман ғана орындауы тиіс. Жоғарыда
көрсетілген нұсқауларды сақтамау аспаптың қауіпсіздік жүйесінің бұзылуына əкеп соғуы
мүмкін, бұл ретте дайындаушы өзінен қандай да бір жауапкершілікті алып тастайды.

9.

Ыстық судың температурасы термостатпен реттеледі, ол қауіпті қызуды болдырмайтын
қауіпсіздік құрылғысы болып табылады.

10. Электр желісіне қосылуды осы нұсқаулықтағы нұсқаулықтарға сəйкес орындаған жөн.
11. Егер аспап қоректендіру шнурымен жабдықталған болса, мұндай шнурды ауыстыруды тек
уəкілетті сервистік орталық немесе кəсіби техник қана орындай алады.
12. Жұмыс істемей тұрған кезде суды ағызып тастаңыз, бұл əсіресе қоршаған ауаның температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін аймақтарда маңызды.
13. Жанатын материалдарды құрылғымен байланыста немесе тікелей жақын жерде қалдырмаңыз.
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Таңбасы Мəні
Бұл ескертуді сақтамау белгілі бір жағдайларда жарақаттануға, тіпті өлімге əкеп соғуы мүмкін.
Бұл ескертуді сақтамау мүліктің зақымдануына жəне адам мен жануарлардың жарақаттарына
əкелуі мүмкін.
Аспапты пайдалану кезінде жалпы жəне ерекше қауіпсіздік техникасының нұсқауларын сақтаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
№
1.

2.
3.
4.

Ескертпе

Тəуекел

Аспаптың қаптамасын ашпаңыз
жəне корпустан шығармаңыз

Кернеудегі компоненттердің болуына байланысты
электр тогының соққысы. Жарақаттану - ыстық
беткейлерге күйіп қалу жəне өткір жиектерге кесіп
алулар.
Ашаны розеткаға салу/розеткадан шығару
Қуат сымының, ашаның немесе розетканың зақымдаарқылы аспапты іске қоспаңыз жəне ажыратпаңыз нуына байланысты электр тогының соғуы.
Қуат сымын зақымдамаңыз.
Кернеу астындағы жалаңаш сымдарға жанасуына
байланысты электр тогының соққысы.
Аспапта қайсыбір заттарды қалдыруға
Діріл нəтижесінде аспаптан заттардың құлауына
болмайды.
байланысты жарақат алу.
Діріл нəтижесінде аспаптан заттардың құлауына
байланысты аспаптың немесе басқа да мүліктің
зақымдануы.

5.

Аспаптың үстіне шығуға болмайды.

Аспаптан құлап түсуге байланысты жарақаттану.
Аспапты бекіткіштерінен ажыратуға байланысты
аспаптың немесе басқа да мүліктің зақымдануы.

6.

Розеткадан ашаны шығару немесе
ажыратқыштың көмегімен алдын ала өшірмей
жатып, аспапты тазалауға болмайды.
Құрылғыны дірілге ұшырамайтын берік
қабырғаға орнату керек.
Жеткілікті көлденең қималы кабельдердің
көмегімен электр желісіне қосуды орындау.

Кернеудегі компоненттердің болуына байланысты
электр тогының соққысы.

Аспаптармен жұмыс жүргізгеннен кейін барлық
қауіпсіздік жəне басқару функцияларын қалпына
келтіріңіз жəне пайдалануға қайтарылғаннан кейін
оның жұмысының жарамдылығына көз жеткізіңіз
Техникалық қызмет көрсету алдында түсіру
крандарының көмегімен аспаптан ыстық суды
ағызу
Жүйені бұйымның "қауіпсіздік паспортында"
көрсетілгендей қақтан тазарту; сонымен бірге
бөлмені желдету, қорғаныш киімін пайдалану,
əр түрлі өнімдерді араластырмау жəне
аспапты жəне жақын орналасқан объектілерді
қорғау.

Басқаруды дұрыс емес теңшеудің нəтижесінде
аспапты зақымдау немесе бұғаттау.

Аспапты тазалау үшін инсектицидтерді,
еріткіштерді немесе агрессивті тазалағыш
заттарды пайдалануға болмайды

Пластикалық жəне боялған бөлшектер
мен тораптардың зақымдануы.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Конструкциялық бұзылудан немесе шудан аспаптың
қабырғадан құлау қаупі.
Жеткіліксіз өлшемдегі сымдардың
қызып кетуіне байланысты өрт қауіпі.

Күйіп қалу қауіпі.
Теріге жəне көзге тиуіне байланысты жарақат алу,
токсинді химиялық заттарды жұту немесе тыныстау.
Қышқылдың əсерінен коррозияға байланысты
аспаптың жəне жақын орналасқан объектілердің
зақымдануы.
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Таңбасы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Техникалық сипаттамаларын паспорттық тақташадан қараңыз (ол су жылытқыштың
оң жағында орналасқан).

Техникалық ақпарат
Бұйымның атауы

Ағынды электр су жылытқышы

Электр аспапбының типі

I типі

Атаулы қысымы

0 МПа

Қосқыш келте құбыр диаметрі

2 см

Судың сыртқы қысымы

0,1 ~ 0,6 МПа

Электр өлшеуіш аспап (А)

≥ 20 А

Атаулы кернеу

220 В ~

Атаулы қуатты

3000 Вт

Атаулы жиілігі

50 Гц

Ылғалдан қорғаныс дəрежесі

IPX4

Кабелдің сипаттамалары

3x1,5 мм мыс тарамы бар кабель

Автоматты сөндіргіш (А)
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Кестеде келтірілген электр қуатын тұтыну деректері жəне бұйымның паспортында
көрсетілген басқа ақпарат (осы нұсқаулыққа А Қосымшасы) ЕО 812/2013 жəне 814/2013
Директивасына сəйкес анықталған.
812/2013 нормаларына сəйкес тақташаларында жəне паспорттарында тиісті белгілері
жоқ бұйымдар күн батареялары бар су жылытқыштарды пакеттік қондырғыларда
пайдалануға арналмаған.
Реттеуші тұтқасы бар бұйымдар паспортта (А Қосымшасы) көрсетілгендей «пайдалануға дайын» ережесіне белгіленген термостатпен жабдықталады, оған сəйкес дайындаушы энергия тиімділігінің тиісті сыныбын айқындайды.
Өнімді жүйенің тиісті кедергісі 0,237 Ом аспайтын қуат көзіне қосу керек.
Егер тұтынушының қосылу нүктесіндегі жүйенің нақты кедергісі 0,237 Ом артық болса,
энергиямен жабдықтаушы компания шектеулер орната алады.
Бұл аспап IEC 60335-1 жəне IEC 60335-2-35 электр жабдықтарының халықаралық
стандарттарына сəйкес келеді.
CЕ таңбалауы болған кезде аспап келесі ЕО Директиваларының негізгі талаптарына сəйкес келеді:
• Төменвольтті жабдық бойынша директива: EN 60335-1, EN 60335-2-35, EN 60529,
EN 62233, EN 50106.
• Электромагниттік үйлесімдік (ЭМҮ) EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 и EN 61000-3-12.
• Энергия тұтынушы бұйым: Eu812, Eu814, EN50193-1-2013.
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Бұйымның құрылымы
1. Су жіберу құбыры
2. Жоғарғы қақпақ
3. Сақиналы қаптамасы
4. Негізгі корпус
5. Реттеуші тұтқа
6. Температураның жарықдиодты индикаторы
(тек сандық үлгісінде)

7. Төменгі қақпақ
8. Сырғуға қарсы төсеме
9. Қысқыш
10. Төменгі бекіткіш
11 . Су кіргізу құбыры
Суреттер тек ақпарат алуға арналған, нақты бұйымның құрылғысы суретте
көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Орнату барысында сынау

Бұйымды орнатқаннан кейін тексеру үшін мына əрекеттерді орындаңыз:
1. Су клапанын ашыңыз. Реттеуші тұтқасын «суық су» күйіне ауыстырыңыз, су құйылу басталғанын
күтіңіз (бұл су жылытқыш сумен толтырылды дегенді білдіреді), барлық қосылыстарды судың ағып
кетуінің болмауына тексеріңіз.
2. Электр су жылытқышын қуат көзінің желісіне қосыңыз. Төменгі бөлігіне қуат кабелін бекіткішпен
бекітіңіз. Электр қуатының қосылғанын көрсететін жарық диодты индикатор жанады.
3. Реттеуіш тұтқасын «ыстық су» күйіне көтеріңіз. Сонымен бірге қыздыру үдерісі басталады, жəне
краннан ыстық су ағады. Бұл қыздыру атқарымының дұрыс жұмыс істейтіндігін көрсетеді.
4. Реттеуіш тұтқасын жоғары-төмен бірнеше рет тартыңыз. Егер жарықдиодты индикатор сəйкесінше
жанса жəне сөнетін болса, бұл қыздыруды автоматты түрде қосу атқарымының дұрыс жұмыс
істейтіндігін көрсетеді.
5. Егер электр су жылытқышты сынақтан өткізу кезінде ағып кету немесе жұмыс істеуінің бұзылу
белгілері байқалса, электр энергиясын беруді дереу ажыратып, кеңес алу үшін сатушымен хабарласыңыз.
Су жылытқышты пайдаланудың алдында жоғарыда көрсетілген нұсқауларды сақтай отырып,
сынақты дұрыс жүргізу өте маңызды.
Ескертпе:
Жарықдиодты температура индикаторы болжалды мəнін көрсетеді, нақты температура жұмыс
жағдайына байланысты 1 5°С-қа өзгешеболуы мүмкін.
Егер жарықдиодты индикатор үнемі жыпылықтаса, ол жоғары температура туралы ескертетін қорғаныс
функциясының іске қосылуын білдіреді. Бұл жағдайда, тез арада реттеуіш тұтқасын «суық су» төменгі
күйіне ауыстырыңыз. Су жылытқышты, ол жеткілікті деңгейде салқындағанша қолдануға болмайды.
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Маңызды ескертулер
1. Орнату
Су жылытқышты орнатқанда, оның төңкерілген немесе қисаймағандығын қадағалаңыз.
Су кіргізу құбырына енгізілген белгі бойынша бағдарланыңыз. Су бүркуге арналған
саптамаларға өзгерістер енгізуге, сүзгілерді жəне қалыпты ағынға кедергі келтіретін
басқа да элементтерді орнатуға тыйым салынады.
2. Электр желісіне қосылу
Қуат кабелін шамадан тыс бұрауға, қысуға жəне майыстыруға тыйым салынады, өйткені
ол кабель тарамдарының жалаңаштануына жəне тиісінше оның зақымдануына əкелуі
мүмкін.
3. Жұмысқа дайындау
Бірінші пайдаланған кезде жылытуды қосар алдында, «құрғақ қосу» нəтижесінде ішкі
зақымдануды болдырмау үшін суық суды ағызыңыз. Егер су жабық болса, су беруді
қайта бастар кезінде сол ережені сақтау керек: алдымен суық суды қосып, содан кейін
қыздыруды қосу керек.
4. Пайдалану
Су жылытқышты пайдалану кезінде ұсынылатын су температурасы 55 градустан жоғары
емес. Ауытқыма шуыл, иіс, шамадан тыс қыздыру, пішінін өзгерту жəне басқа да ақаулық
белгілері байқалса, электр энергиясы мен су беруді дереу ажыратыңыз жəне
ақаулықтардың себептерін анықтағанға дейін бұйымды пайдаланбаңыз.
Егер температура 0 градустан төмен түсіп кетсе, жəне су жылытқыштағы су қатып
қалған болса, электр энергиясын беруді өшіріңіз. Су жылытқышты жарамды күйде
ұстау үшін саптамаларды жəне жылытқыштың корпусын үнемі тазалап тұрыңыз. Егер
орынжайдағы температура 0 градустан төмендеу қауіпі болған жағдайда, су
жылытқыштағы суды ағызып тастаған жөн.
5. Пайдалану жөніндегі ұсыныстар
Төсемнің алдыңғы жағы жəне артқы жағы бар, сондықтан төсемді дұрыс орнату үшін,
ағуды болдырмау мақсатында қосымша берілген суретпен салыстырыңыз. Автоматты
ажыратқыштың номиналды қуаты су жылытқыштың номиналды қуатынан жоғары болуы
тиіс.
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Бұл бұйым WEEE 2012/19/EU
директивасын жауап береді.

Бұйымдағы сызылған қоқыс себетінің белгісі өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оны
қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Оны электр жəне
электрондық жабдықтарды кəдеге жаратумен айналысатын ұйымға тапсыру немесе жаңа
бұйымды сатып алған кезде сатушыға қайтару қажет.
Пайдаланушы бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін дұрыс кəдеге жарату үшін
(қалдықтарды өңдеу жөніндегі тиісті орталыққа тапсыру) жауап береді.
Қайталама шикізатты жинаумен жəне кəдеге жаратумен айналысатын ұйымдар (жəне
қалдықтардың орнын ауыстыру, бөлшектеудің жəне сұрыптаудың қолайлы əдістерін пайдаланатын), бұйым материалдарын дұрыс өңдеудің арқасында қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етеді.
Қалдықтарды кəдеге жарату бойынша қосымша ақпарат алу үшін қайталама шикізатты жинау
жөніндегі ұйымдарға немесе бұйым сатушыға хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Пайдалануға енгізу кезінде, су су жылытқыштың шығысынан тегіс ағыспен ағып жатқанына көз
жеткізбестен, сужылытқышты қоспаңыз.

Қызмет ету мерзімі өткеннен кейін аспап кəдеге жарату орнында қолданылатын нормаларға,
ережелерге жəне əдістерге сəйкес кəдеге жаратылуы тиіс. Аспапты тұрмыстық қалдықтармен
бірге тастамаңыз. Егер мұндай жергілікті нормалар мен ережелермен қарастырылса, оны
кəдеге жарату үшін жинау орнына тапсырыңыз.
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Жарамсыздықтарды диагностикалау
1. Су жылытқыш суды жылытпайды:
a) Су жылытқышқа электр энергиясының берілуін тексеріңіз.
b) Автоматты түрде қыздыруды қосу үшін су қысымы жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.
2. Су ағып кету:
a) Су кіргізу құбыршегінде ағу байқалса, шұраның ішіндегі төсемнің дұрыс орнатылғанын
тексеріңіз.
b) Сақтандырғыш клапанда ағу байқалса, ағуды резеңке төсемнің көмегімен жойыңыз.
c) Су жіберу құбыршегінде ағу байқалса, шұраның ішіндегі төсемнің дұрыс орнатылғанын
тексеріңіз.

3. Шығыстағы су температурасы тым жоғары немесе су ағыны тым нашар:
a) Судың қысымын тексеріңіз, температураны реттеу үшін судың ағынын арттырыңыз.
b) Егер судың қысымы қалыпты болса, түсетін су сүзгісінің немесе бүріккіштің бітелмегенін
тексеріңіз. Қоқыстау анықталған жағдайда, сүзгіні (саптаманы) дереу тазалаңыз.
4. Судың температурасы тым төмен немесе қыздыру тоқтатылады:
a) Автоматты түрде қыздыруды қосу үшін су қысымы жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.
b) Түсетін су сүзгісінің немесе бүріккіштің бітелмегенін тексеріңіз. Қалыпты қыздыруға
кедергі келтіретін қоқыстау анықталған жағдайда, сүзгіні (саптаманы) дереу тазалаңыз.
c) Қыздыру элементіндегі қақтың бар-жоғын тексеріңіз. Көп мөлшерде қақ жиналса, оны
қыздыру элементін 4 сағатқа сірке суында жібіту арқылы жойыңыз.
5. «Ыстық су» күйінде де, «суық су» күйінде де қызып кетеді:
a) Бүріккіш-саптама бітелгендігін тексеріңіз. Қоқыстану анықталған жағдайда, проблеманы
жою үшін саптаманы тазартыңыз.
b) Егер судың күші аса жоғары болса, оны төмендетіңіз.
6. Егер Сіз жоғарыда аталып өткен проблемаларды жоя алмасаңыз, су жылытқышты
сатушымен хабарласыңыз.
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