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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.

Íà ïåðå÷èñëåííûå íèæå ñîñòàâíûå ÷àñòè îòäåëüíûõ ñåðèé:

- Âîäîíàãðåâàòåëè ñåðèè CLASSIC 501 - .

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.

Ìîäåëü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Êîä ìîäåëè _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ñåðèéíûé íîìåð _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Òîðãóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ïðîâåðèë è ïðîäàë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Äàòà ïðîäàæè «_ _ _ _» »_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 __ ãîäà

Ñ óñëîâèÿìè ãàðàíòèè ñîãëàñåí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïå÷àòü ïðåäïðèÿòèÿ-ïðîäàâöà)

(ÔÈÎ, ïîäïèñü ïðîäàâöà)

(ÔÈÎ, ïîäïèñü ïîêóïàòåëÿ)
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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 CLASSIC 501 - .

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.

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;

 Atmor Electronic Technology (Dongguan) Co., Ltd. Binhe West Road, 
Sha Ni Bridge, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C., Êèòàéñêàÿ 
Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà

 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

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÎÎ «Àðèñòîí 
Òåðìî Ðóñü (ÐÔ) â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, Áåëàðóñü, 220053, ã. Ìèíñê, óë. Ìèðíàÿ, ä. 37 Ã, ïîì. 5

www.ariston.com 
service.ru@aristonthermo.com 
+7 (495) 777-33-00
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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 CLASSIC 501 - .

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.

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;

 Atmor Electronic Technology (Dongguan) Co., Ltd. Binhe West Road, 
Sha Ni Bridge, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C., Êèòàéñêàÿ 
Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà

 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

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÎÎ «Àðèñòîí 
Òåðìî Ðóñü (ÐÔ) â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, Áåëàðóñü, 220053, ã. Ìèíñê, óë. Ìèðíàÿ, ä. 37 Ã, ïîì. 5

www.ariston.com 
service.ru@aristonthermo.com 
+7 (495) 777-33-00
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ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!

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 руковод-
стве. В них содержатся важная информация по безопасному монтажу, эксплуатации и
техническому обслуживанию.

3. Прибор должен устанавливать и вводить в эксплуатацию квалифицированный специа-
лист 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 ответ-
ственности за повреждения, связанные с неправильным или неприемлемым использова-
нием 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 ум-
ственными способностями или недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться
данным прибором только под присмотром других лиц или после инструктажа по пра-
вильной 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 оригиналь-
ных запасных частей. Несоблюдение указанных выше инструкций может привести к на-
рушению системы безопасности прибора, при этом изготовитель снимает с себя всякую
ответственность.

9. Температура горячей воды регулируется термостатом, который также является устрой-
ством безопасности, предотвращающим опасный перегрев.

10. Подключение к электрической сети следует выполнять согласно инструкциям в настоя-
щем 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 темпе-
ратура окружающего воздуха может падать ниже нуля.

13. Не оставляйте горючие материалы в контакте или в непосредственной близости с при-
бором.
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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.

ÎÁÙÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÒÅÕÍÈÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
№ Предупреждение Риск Символ
1. Не вскрывать прибор и не вынимать его из 

корпуса
Удар электрическим током ввиду наличия 
компонентов под напряжением. Травмирова-
ние – ожоги о горячие поверхности и порезы об 
острые края.

2. Не запускать и не отключать прибор, встав-
ляя/вытягивая вилку в/из розетки

Удар электрическим током ввиду повреждения 
шнура питания, вилки или розетки.

3. Не повреждать шнур питания Удар электрическим током ввиду прикосновения 
к оголенным проводам под напряжением.

4. Не оставлять предметы на приборе Травмирование ввиду падения предметов с 
прибора в результате вибрации.
Повреждение прибора или другого имущества 
ввиду падения предметов с прибора в результа-
те вибрации.

5. Не влезать на прибор Травмирование ввиду падения с прибора.
Повреждение прибора или другого имущества 
ввиду отсоединения прибора от его креплений.

6. Не чистить прибор без предварительного 
отключения, вынув вилку из розетки или с 
помощью выключателя

Удар электрическим током ввиду наличия ком-
понентов под напряжением. 

7. Установить прибор на прочной стене, не 
подверженной вибрации

Опасность падения прибора со стены ввиду кон-
струкционного разрушения или шумная работа.

8. Выполнять подключение к электрической 
сети с помощью кабелей достаточного попе-
речного сечения

Опасность пожара ввиду перегрева проводов 
недостаточного размера.

9. Восстановить все функции безопасности и 
управления после проведения работ с при-
бором и убедиться в исправности его работы 
после возврата в эксплуатацию

Повреждение или блокирование прибора ввиду 
неправильных настроек управления.

10. Перед техническим обслуживанием слить 
горячую воду из прибора с помощью спуск-
ных кранов

Опасность ожогов.

11. Очистить систему от накипи как указано в 
«паспорте безопасности» изделия; при этом 
проветрить помещение, пользоваться защит-
ной одеждой, не смешивать разные продукты 
и защитить сам прибор и расположенные 
поблизости объекты

Травма ввиду попадания на кожу и в глаза, 
вдыхание или проглатывания токсических хими-
ческих веществ.
Повреждение прибора и расположенных побли-
зости объектов ввиду коррозии под воздействи-
ем кислоты.

12. Не пользоваться инсектицидами, раство-
рителями или агрессивными чистящими 
веществами для очистки прибора

Повреждение пластиковых и окрашенных частей 
и узлов.
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Òàáëèöà 2.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÒÈÊÈ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñì. íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå (êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà ñíèçó 
âîäîíàãðåâàòåëÿ).

Òàáëèöà 1.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

Ìîùíîñòü 3,5 êÂò 5,0 êÂò
Íàïðÿæåíèå 220-240 220-240

Êîëè÷åñòâî ôàç îäíà îäíà

Ìîíòàæ Íàä ðàêîâèíîé

Êîíñòðóêöèÿ Îòêðûòûé âûõîä

Ìîäåëü Ñì. ïàñïîðòíóþ òàáëè÷êó

×àñòîòà 50/60 Ãö 50/60 Ãö

Ñèëà òîêà 15,9 25

Çàùèòà âîä IP24
Òðóáíîå ñîåäèíåíèå 1/2" BSP

Ìèíèìàëüíîå äàâëåíèå âîäû 0,3 áàðà 0,3 áàðà

Íîìèíàëüíûé îáúåì (ë) 400 ñì3 400 ñì3

Ìàññà 1 350 ã 1 350 ã

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 185x300x110 ìì

Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ Ïðîòî÷íûé ýëåêòðè÷åñêèé âîäîíàãðåâàòåëü

Òèï ýëåêòðîïðèáîðà Òèï I

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå 0 ÌÏà

Äèàìåòð ñîåäèíèòåëüíîãî ïàòðóáêà 2 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

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 ïðåâûøàåò 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
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1. Óñòàíîâêó ïðèáîðà ñëåäóåò ïîðó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííîìó ýëåêòðèêó, îáëàäàþùåìó ñîîòâåòñòâóþùèì
ðàçðåøåíèåì.

2. Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâèòü íà ãëàâíîì ùèòå óñòðîéñòâî çàùèòû îò òîêîâ çàìûêàíèÿ íà çåìëþ (ELCB)
ïåðåä óñòàíîâêîé ïðèáîðà.

3. Ðàáîòû ïî ìîíòàæó òðóá ïðîèçâîäÿòñÿ ïåðåä ìîíòàæîì ýëåêòðîïðîâîäêè. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ìîíòàæà
òðóá ïðîâåðüòå ñèñòåìó íà íàëè÷èå óòå÷êè âîäû.

4. Äëÿ ðàáîòû ïðèáîðà òðåáóåòñÿ äàâëåíèå âîäû êàê ìèíèìóì 0,3 áàð = 30000 Ïà (4 ôóíòà íà êâ.äþéì).
Ïðèáîð äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ãîðèçîíòàëüíî, òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû âîäà ïîñòóïàëà òîëüêî ñíèçó
ñëåâà.

5. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íà âûïóñêå âîäû ðàçðåøàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü òîëüêî ïðèíàäëåæíîñòè,
ïðèëàãàåìûå â êîìïëåêòå ñ ïðèáîðîì. Âîäîâûïóñêíîå îòâåðñòèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü îòêðûòî, â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðèáîð íå áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü.

6. Ðàñïûëèòåëüíóþ íàñàäêó íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ïðî÷èùàòü, âî èçáåæàíèå ñêîïëåíèÿ îñàäêà.
7. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Çàïðåùàåòñÿ âêëþ÷àòü ïðèáîð ïðè íàëè÷èè ðèñêà çàìåðçàíèÿ âîäû â íàãðåâàòåëå.
8. Íå äîïóñêàéòå äåòåé è èíâàëèäîâ ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå ñ ïðèáîðîì. Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü

ñ ïðèáîðîì.

Установка водонагревателя для душа и умывальника мощностью от 3 кВт до 5 кВтУстановка водонагревателя для душа и умывальника мощностью от 3 кВт до 5 кВт

Правильно: 
напорный шланг 
должен быть 
установлен на 
впуске воды

Выпуск 
водыводыводыводыводы

Светодиодная лампочка Регулятор мощности

Положение «вкл.»Положение «вкл.»

Водяной клапан

Впуск воды

Опасность:
неправильная установка. 
Запрещается устанавливать 
клапан на выпуске воды

Открытие –
макс. поток

Выпуск Выпуск Выпуск Выпуск 
водыводы

Душ

Ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà Îïàñíîñòü: 
Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà

Умывальник

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

ÎÎáá ÿÿ

1. Âîäîíàãðåâàòåëü íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü íà ñòåíå.
2. Ñíèìèòå êðûøêó, ÷òîáû ïîäñîåäèíèòü ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä
ê êëåììíîé êîëîäêå âíóòðè ïðèáîðà (îòâèíòèòå 4 âèíòà).
3. Ê ïðèáîðó íåîáõîäèìî ïîäâåñòè îòäåëüíûé ýëåêòðè÷åñêèé
ïðîâîä ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîðîáêå (ñì. òàáëèöó 2).
4. Äëÿ 2-ôàçíîãî ïðèáîðà ìîùíîñòüþ äî 9,5 êÂò ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä
ðàçìåðà 5 õ 4,0 ìì2

5. Ïðèáîð ìîùíñòüþ 5 êÂò íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷àòü ÷åðåç îòäåëüíûé ïðåäîõðàíèòåëü 40 À,
Ñëåäóåò ïîìíèòü îá óâåëè÷åíèè ñå÷åíèÿ ïðîâîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòè
âîäîíàãðåâàòåëÿ.

6. Ïîäñîåäèíèòå ïðèáîð ê ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ è ïðîâåðüòå íà îòñóòñòâèå óòå÷åê óæå ïîñëå
ïîäñîåäèíåíèÿ. Èñïîëüçóéòå øëàíãè, âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîñòàâêè. Íå óñòàíàâëèâàéòå ñòàðûå
øëàíãè.
7. Ïîñëå ïîäâîäà âîäû ê ïðèáîðó, ïîäñîåäèíèòå ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä ê ñîîòâåòñòâóþùåé
êëåììíîé êîëîäêå.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðèáîð äîëæåí áûòü çàçåìëåí.
8. Ïðèáîð íåîáõîäèìî ïîäñîåäèíèòü ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ ÷åðåç 2-ïîëþñíûé âûêëþ÷àòåëü (äëÿ
îäíîôàçíîãî ïðèáîðà) è ìíîãîïîëþñíûé âûêëþ÷àòåëü (äëÿ ìíîãîôàçíîãî ïðèáîðà).
9. Ïåðåä ïðîâåäåíèåì êàêèõ-ëèáî ðàáîò íåîáõîäèìî îòñîåäèíèòü ïðèáîð îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè
ñ ïîìîùüþ âíåøíåãî âûêëþ÷àòåëÿ, à çàòåì ïîäñîåäèíèòü ïðîâîä ïèòàíèÿ ê ïðèáîðó.
10. Äëÿ ñîåäèíåíèÿ èñïîëüçóéòå ñîîòâåòñòâóþùóþ êëåììó.
11. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî êðûøêó (4 âèíòà).
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Душ

Ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà Îïàñíîñòü: 
Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà

Умывальник

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

Ïðèáîð ìîùíñòüþ 5 êÂò íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷àòü ÷åðåç îòäåëüíûé ïðåäîõðàíèòåëü 40 À,
Ñëåäóåò ïîìíèòü îá óâåëè÷åíèè ñå÷åíèÿ ïðîâîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòè
âîäîíàãðåâàòåëÿ.

Ïîäñîåäèíèòå ïðèáîð ê ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ è ïðîâåðüòå íà îòñóòñòâèå óòå÷åê óæå ïîñëå
ïîäñîåäèíåíèÿ. Èñïîëüçóéòå øëàíãè, âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîñòàâêè. Íå óñòàíàâëèâàéòå ñòàðûå
øëàíãè.

Ïîñëå ïîäâîäà âîäû ê ïðèáîðó, ïîäñîåäèíèòå ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä ê ñîîòâåòñòâóþùåé
êëåììíîé êîëîäêå.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðèáîð äîëæåí áûòü çàçåìëåí.

Ïðèáîð íåîáõîäèìî ïîäñîåäèíèòü ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ ÷åðåç 2-ïîëþñíûé âûêëþ÷àòåëü (äëÿ
îäíîôàçíîãî ïðèáîðà) è ìíîãîïîëþñíûé âûêëþ÷àòåëü (äëÿ ìíîãîôàçíîãî ïðèáîðà).

Ïåðåä ïðîâåäåíèåì êàêèõ-ëèáî ðàáîò íåîáõîäèìî îòñîåäèíèòü ïðèáîð îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè
ñ ïîìîùüþ âíåøíåãî âûêëþ÷àòåëÿ, à çàòåì ïîäñîåäèíèòü ïðîâîä ïèòàíèÿ ê ïðèáîðó.
10. Äëÿ ñîåäèíåíèÿ èñïîëüçóéòå ñîîòâåòñòâóþùóþ êëåììó.
11. Óñòàíîâèòå íà ìåñòî êðûøêó (4 âèíòà).

9

Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ïðèáîðà

1.Ìåäëåííî ïîâåðíèòå êðàí (ïåðåä âõîäíîé òðóáîé) äî òåõ ïîð, ïîêà íå çàãîðÿòñÿ èíäèêà-
òîðíûå ëàìïî÷êè íà ïðèáîðå. Ïîäîæäèòå 15-20 ñåêóíä, ïîêà íå íà÷íåò âûòåêàòü âîäà. Äëÿ
áîëåå ïðîõëàäíîé âîäû, ïîñòåïåííî îòêðûâàéòå êðàí, óâåëè÷èâàÿ íàïîð, ïîêà íå ïîëó÷èòå
íóæíóþ òåìïåðàòóðó. Äëÿ áîëåå òåïëîé âîäû, ïîâåðíèòå êðàí äî ïîëó÷åíèÿ íóæíîãî íàïîðà.

2. Â ìîäåëè CLASSIC ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ðåãóëèðîâàòü òåìïåðàòóðó ñ ïîìîùüþ ðó÷êè
íàñòðîéêè íàïîðà âîäû. Ðó÷êà íàïîðà äàåò âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàòü ïîòîê âîäû äëÿ
ïîëó÷åíèÿ íóæíîé òåìïåðàòóðû. Ïðè ïîâîðîòå ðó÷êè âëåâî íàïîð âîäû ñíèæàåòñÿ, è
òåìïåðàòóðà óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïðè ïîâîðîòå ðó÷êè âïðàâî íàïîð âîäû óâåëè÷èâàåòñÿ, è
òåìïåðàòóðà ñíèæàåòñÿ.

3. Ïðèáîð çàïóñêàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè îòêðûâàíèè âîäîïðîâîäíîãî êðàíà è îòêëþ÷àåòñÿ
ñ ïðåêðàùåíèåì ïîòîêà âîäû.

Мощность до 6 кВт (Однофазный прибор)

1. Ìíîãîïîëþñíûé ïåðåêëþ÷àòåëü
2. Áëîê âûâîäîâ
3. Òåðìîñòàò
4. Ìîíîïåðåêëþ÷àòåëü
5. Ñâåòîäèîäíàÿ ëàìïà
6. Íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû
7. Ðåëå äàâëåíèÿ

Òåõîáñëóæèâàíèå
• Äëÿ î÷èñòêè ïðèáîðà îòêëþ÷èòå ïîäà÷ó ïèòàíèÿ è ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ. 
Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
îáðàçîâàíèþ öàðàïèí íà ïîâåðõíîñòè ïðèáîðà.

ÍÈ Â ÊÎÅÌ ÑËÓ×ÀÅ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ÏÎÏÀÄÀÍÈß ÂÎÄÛ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ×ÀÑÒÈ

ÏÎÌÍÈÒÅ, ×ÒÎ ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÍÀ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß, ÂÛÇÂÀÍÍÛÅ 
ÑÊÎÏËÅÍÈÅÌ ÍÀÊÈÏÈ
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Äàííîå èçäåëèå îòâå÷àåò  
Äèðåêòèâå 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 
íåîáõîäè-ìî 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 ïðèåìëå-
ìûå 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.

10

Äóø Óìûâàëüíèê

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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Äàííîå èçäåëèå îòâå÷àåò  
Äèðåêòèâå 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 
íåîáõîäè-ìî 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 ïðèåìëå-
ìûå 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.

10

Äóø Óìûâàëüíèê

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.

11

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

Ïðèçíàê íåèñïðàâíîñòè Ïðè÷èíû íåèñïðàâíîñòè Ñïîñîáû óñòðàíåíèÿ

Íå ïîñòóïàåò âîäà èç êðàíà Ïåðåêðûòà ïîäà÷à âîäû Âêëþ÷èòå ïîäà÷ó âîäû, åñëè 
òðåáóåòñÿ

Òåìïåðàòóðà âîäû ñëèøêîì 
íèçêàÿ (ñì. òàáëèöó 
ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê â 
ðàçäåëå 5).

Ñëèøêîì ñèëüíûé ïîòîê

Îäíîâðåìåííîå 
èñïîëüçîâàíèå íåñêîëüêèõ 
âîäîâûïóñêíûõ îòâåðñòèé

Ñðàáàòûâàíèå òåðìîñòàòà 
èç-çà íèçêîãî ïîòîêà

Óìåíüøèòå ïîòîê, óñòàíîâèòå 
ðàñïûëèòåëüíûå íàñàäêè

Èñïîëüçóéòå íå áîëåå 
îäíîãî âîäîâûïóñêíîãî 
îòâåðñòèÿ îäíîâðåìåííî

Òåðìîñòàò ïåðåçàãðóçèòñÿ 
àâòîìàòè÷åñêè. Óâåëè÷üòå 
ïîòîê

Òåìïåðàòóðà âîäû ñëèøêîì 
âûñîêàÿ

Èçáûòî÷íàÿ ìîùíîñòü

Ñëàáûé ïîòîê

Óìåíüøèòå óðîâåíü ìîùíîñòè 
ñ ïîìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëåé, 
ðàñïîëîæåííûõ íà ïåðåäíåé 
ïàíåëè ïðèáîðà

Óâåëè÷üòå ïîòîê

Âîäà êàïàåò èç 
ðàçãðóçî÷íîãî êëàïàíà

Èçáûòî÷íîå äàâëåíèå âîäû Óñòàíîâèòå êëàïàí-ðåäóêòîð 
äàâëåíèÿ íà 3 áàð (Hyco 
PRV30T èëè àíàëîãè÷íûé)

ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÎÒÊËÞ×ÈÒÅ 
ÏÎÄÀ×Ó ÏÈÒÀÍÈß
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151

KZ

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.

Жекелеген сериялардың төменде санамаланған құрамдас бөліктеріне:
- CLASSIC 501 сериясының су жылытқыштары- 2 жыл.

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.

(сатушы-кəсіпорынның атауы, орналасқан жері жəне мөрі)

(ТАƏ, сатушының қолы)

(ТАƏ, сатып алушының қолы)

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ
ЭЛЕКТР СУ ЖЫЛЫТҚЫШТАРЫ

1. Кепілдік мерзімі

2. Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Үлгісі
Үлгісінің коды
Сериялық нөмірі
Сатушы ұйым

Тексердім жəне саттым

Кепілдік шарттарымен келісемін

Сатылған күні «_____»_____________________________________20______жыл
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Орнату,пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтаған кезде қызмет 
ету мерзімі кемінде 2 жылды құрайды.
Төменде санамаланған жекелеген серияларға қызмет ету мерзімі:
- CLASSIC 501 сериясының су жылытқыштары- 2 жыл.

 

 

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;

www.ariston.com 
service.ru@aristonthermo.com 
+7 (495) 777-33-00

3. Бұйымның қызмет ету мерзімі

5. Қосымша ақпарат

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 (РФ) Беларусь 
Республикасындағы өкілдігі, Беларусь, 220053, Минск қ., Мирная көш., 37 Г үй, 5 орынж.

Өзіңізге жақын сервистік орталықты табыңыз:

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

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;

Бұйымға механикалық зақымданулар келтіру;

Бұйымды тағайындалуы бойынша пайдалану;

5 бар-дан жоғары су құбыры желісінің қысымы кезінде бəсеңдеткішінің сақтандыру 
клапанының алдында су қысымының болмауы;

Бұйымның корпусында сериялық нөмірі бар сəйкестендіру тақтайшасының болмауы;

Су жылытқыштың су құйылған сыйымдылығында электрлік потенциалдың болуы.

Электр немесе сумен жабдықтау желілері параметрлерінің қолданыстағы нормалар 
мен стандарттарға сəйкес келмеуі;

-

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;

-

-
-

-
-
-

-

4. Кепілдік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату
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Орнату,пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтаған кезде қызмет 
ету мерзімі кемінде 2 жылды құрайды.
Төменде санамаланған жекелеген серияларға қызмет ету мерзімі:
- CLASSIC 501 сериясының су жылытқыштары- 2 жыл.

 

 

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;

www.ariston.com 
service.ru@aristonthermo.com 
+7 (495) 777-33-00

3. Бұйымның қызмет ету мерзімі

5. Қосымша ақпарат

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 (РФ) Беларусь 
Республикасындағы өкілдігі, Беларусь, 220053, Минск қ., Мирная көш., 37 Г үй, 5 орынж.

Өзіңізге жақын сервистік орталықты табыңыз:

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

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;

Бұйымға механикалық зақымданулар келтіру;

Бұйымды тағайындалуы бойынша пайдалану;

5 бар-дан жоғары су құбыры желісінің қысымы кезінде бəсеңдеткішінің сақтандыру 
клапанының алдында су қысымының болмауы;

Бұйымның корпусында сериялық нөмірі бар сəйкестендіру тақтайшасының болмауы;

Су жылытқыштың су құйылған сыйымдылығында электрлік потенциалдың болуы.

Электр немесе сумен жабдықтау желілері параметрлерінің қолданыстағы нормалар 
мен стандарттарға сəйкес келмеуі;

-

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;

-

-
-

-
-
-

-

4. Кепілдік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату
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ҮЗБЕЛІ ТАЛОН 1

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН 2

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН 3

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН 4

Үлгісі

Сериялық нөмірі

Сатылған күні

Сатушы фирма

Сатушының мөр

Үлгісі

Сериялық нөмірі

Сатылған күні

Сатушы фирма

Сатушының мөр

Үлгісі

Сериялық нөмірі

Сатылған күні

Сатушы фирма

Сатушының мөр

Үлгісі

Сериялық нөмірі

Сатылған күні

Сатушы фирма

Сатушының мөр



184

Печать
сервисного центра

Печать
сервисного центра

KZ

Қабылдау күні

Берілген күні

Ақау

Орындалған жұмыс

Шебер (Т.А.Ə.)

Сервистік
орталықтың мөрі

Қабылдау күні

Берілген күні

Ақау

Орындалған жұмыс

Шебер (Т.А.Ə.)

Сервистік
орталықтың мөрі

Қабылдау күні

Берілген күні

Ақау

Орындалған жұмыс

Шебер (Т.А.Ə.)

Сервистік
орталықтың мөрі

Қабылдау күні

Берілген күні

Ақау

Орындалған жұмыс

Шебер (Т.А.Ə.)

Сервистік
орталықтың мөрі
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Қабылдау күні

Берілген күні

Ақау

Орындалған жұмыс

Шебер (Т.А.Ə.)

Сервистік
орталықтың мөрі

Қабылдау күні

Берілген күні

Ақау

Орындалған жұмыс

Шебер (Т.А.Ə.)

Сервистік
орталықтың мөрі

Қабылдау күні

Берілген күні

Ақау

Орындалған жұмыс

Шебер (Т.А.Ə.)

Сервистік
орталықтың мөрі

Қабылдау күні

Берілген күні

Ақау

Орындалған жұмыс

Шебер (Т.А.Ə.)

Сервистік
орталықтың мөрі

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

5

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ
НҰСҚАУЛАР АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

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

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

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

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

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

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

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 қадаға-
лаусыз орындай алмайды.

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.

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

Электр желісіне қосылуды осы нұсқаулықтағы нұсқаулықтарға сəйкес орындаған жөн.

Егер аспап қоректендіру шнурымен жабдықталған болса, мұндай шнурды ауыстыруды тек 
уəкілетті сервистік орталық немесе кəсіби техник қана орындай алады.

Жұмыс істемей тұрған кезде суды ағызып тастаңыз, бұл əсіресе қоршаған ауаның темпе-
ратурасы нөлден төмен түсуі мүмкін аймақтарда маңызды.

Жанатын материалдарды құрылғымен байланыста немесе тікелей жақын жерде қалдыр-
маңыз.
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Таңбасы

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.

№ Ескертпе Тəуекел
1. Аспаптың қаптамасын ашпаңыз

жəне корпустан шығармаңыз
Кернеудегі компоненттердің болуына байланысты 
электр тогының соққысы. Жарақаттану - ыстық 
беткейлерге күйіп қалу жəне өткір жиектерге кесіп
алулар.

2. Ашаны розеткаға салу/розеткадан шығару 
арқылы аспапты іске қоспаңыз жəне ажыратпаңыз

Қуат сымының, ашаның немесе розетканың зақымда-
нуына байланысты электр тогының соғуы.

3. Қуат сымын зақымдамаңыз. Кернеу астындағы жалаңаш сымдарға жанасуына 
байланысты электр тогының соққысы.

4. Аспапта қайсыбір заттарды қалдыруға
болмайды.

Діріл нəтижесінде аспаптан заттардың құлауына 
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.

Кернеудегі компоненттердің болуына байланысты 
электр тогының соққысы.  

7. Құрылғыны дірілге ұшырамайтын берік
қабырғаға орнату керек.

Конструкциялық бұзылудан немесе шудан аспаптың 
қабырғадан құлау қаупі.

8. Жеткілікті көлденең қималы кабельдердің 
көмегімен электр желісіне қосуды орындау.

Жеткіліксіз өлшемдегі сымдардың
қызып кетуіне байланысты өрт қауіпі.

9. Аспаптармен жұмыс жүргізгеннен кейін барлық 
қауіпсіздік жəне басқару функцияларын қалпына 
келтіріңіз жəне пайдалануға қайтарылғаннан кейін
оның жұмысының жарамдылығына көз жеткізіңіз

Басқаруды дұрыс емес теңшеудің нəтижесінде 
аспапты зақымдау немесе бұғаттау.

10. Техникалық қызмет көрсету алдында түсіру 
крандарының көмегімен аспаптан ыстық суды 
ағызу

Күйіп қалу қауіпі.

11. 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.

Теріге жəне көзге тиуіне байланысты жарақат алу, 
токсинді химиялық заттарды жұту немесе тыныстау.

Қышқылдың əсерінен коррозияға байланысты 
аспаптың жəне жақын орналасқан объектілердің
зақымдануы.

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

Пластикалық жəне боялған бөлшектер
мен тораптардың зақымдануы.

6

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
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Таңбасы

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.

№ Ескертпе Тəуекел
1. Аспаптың қаптамасын ашпаңыз

жəне корпустан шығармаңыз
Кернеудегі компоненттердің болуына байланысты 
электр тогының соққысы. Жарақаттану - ыстық 
беткейлерге күйіп қалу жəне өткір жиектерге кесіп
алулар.

2. Ашаны розеткаға салу/розеткадан шығару 
арқылы аспапты іске қоспаңыз жəне ажыратпаңыз

Қуат сымының, ашаның немесе розетканың зақымда-
нуына байланысты электр тогының соғуы.

3. Қуат сымын зақымдамаңыз. Кернеу астындағы жалаңаш сымдарға жанасуына 
байланысты электр тогының соққысы.

4. Аспапта қайсыбір заттарды қалдыруға
болмайды.

Діріл нəтижесінде аспаптан заттардың құлауына 
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.

Кернеудегі компоненттердің болуына байланысты 
электр тогының соққысы.  

7. Құрылғыны дірілге ұшырамайтын берік
қабырғаға орнату керек.

Конструкциялық бұзылудан немесе шудан аспаптың 
қабырғадан құлау қаупі.

8. Жеткілікті көлденең қималы кабельдердің 
көмегімен электр желісіне қосуды орындау.

Жеткіліксіз өлшемдегі сымдардың
қызып кетуіне байланысты өрт қауіпі.

9. Аспаптармен жұмыс жүргізгеннен кейін барлық 
қауіпсіздік жəне басқару функцияларын қалпына 
келтіріңіз жəне пайдалануға қайтарылғаннан кейін
оның жұмысының жарамдылығына көз жеткізіңіз

Басқаруды дұрыс емес теңшеудің нəтижесінде 
аспапты зақымдау немесе бұғаттау.

10. Техникалық қызмет көрсету алдында түсіру 
крандарының көмегімен аспаптан ыстық суды 
ағызу

Күйіп қалу қауіпі.

11. 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.

Теріге жəне көзге тиуіне байланысты жарақат алу, 
токсинді химиялық заттарды жұту немесе тыныстау.

Қышқылдың əсерінен коррозияға байланысты 
аспаптың жəне жақын орналасқан объектілердің
зақымдануы.

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

Пластикалық жəне боялған бөлшектер
мен тораптардың зақымдануы.
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Техникалық сипаттамаларын паспорттық тақташадан қараңыз (ол су жылытқыштың төменгі 
жағында орналасқан).
1-кесте.

2-кесте.

БҰЙЫМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Қуаты
Кернеуі
Фазалар саны
Монтаждау
Құрылымы
Үлгісі
Жиілік
Ток күші
Суларды қорғау
Құбырлық біріктіру
Судың минималды қысымы
Номиналды көлемі (л)
Салмағы
Габариттік өлшемдері

KZ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

3,5кВт
220-240

бір

50/60 Гц
15,9

0,3 бар
400см3

1 350 г 

50 кВт
220-240

бір

50/60 Гц
25

0,3 бар
400см3

1 350 г 

Бұйымның атауы 
Электр аспапбының типі 
Атаулы қысымы 
Қосқыш келте құбыр диаметрі 
Судың сыртқы қысымы 
Электр өлшеуіш аспап (А) 
Атаулы кернеу 
Атаулы қуатты 
Атаулы жиілігі 
Ылғалдан қорғаныс дəрежесі 
Кабелдің сипаттамалары 
Автоматты сөндіргіш (A) 

Ағынды электр су жылытқышы
I типі
0 МПа
2 см
0,1 ~ 0,6 МПа
≥ 20 А
220 В ~
3000 Вт
50 Гц
IPX4
3x1,5 мм мыс тарамы бар кабель
16

Шұңғылшаның үстіне
Ашық шығыс

Паспорттық тақташаны қараңыз

IP24
1/2" BSP

185x300x110 мм

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 стандарт-
тарына 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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1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Қуаттылығы 3 кВт-тан 5 кВт-қа дейінгі душ жəне қол жуғышқа арналған су жылытқыш қондырғысы

Дұрыс: 
қысымды шланг 
су ағызу кезінде 
орнатылуы тиіс

Суды
шығару Суды

шығару

Жарықдиодты шам Қуат реттгіш

«Қос.» күйі

Су клапаны

Суды кіргізу

Қауіптілік: 
дұрыс емес орнату. 
Су шығарылғанда 
клапанды орнатуға 
тыйым салынады.

Ашылуы - 
макс. Ағын

  
 

 

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

Аспапты орнатуды тиісті рұқсаты бар білікті электрикке тапсыру керек.
Аспапты орнатар алдында, негізгі қалқанда жерге тұйықталу тоқтарынан қорғау құрылғысын 
(ELCB) орнату ұсынылады.
Құбырларды монтаждау жұмыстары электр сымдарын монтаждау алдында жүргізіледі. Құбырлар-
ды монтаждау аяқталғаннан кейін жүйені судың ағуына тексеріңіз.
Аспаптың жұмыс істеуі үшін кем дегенде 0,3 бар = 30000 Па (шаршы дюймге 4 фунт) су қысымы 
қажет. Аспап, су тек сол жақтан төменнен келіп түсетіндей көлденең орнатылуы тиіс.
ЕСКЕРТПЕ! Суды шығаруда, жиынтықта аспапен бірге қоса берілетін керек-жарақтарды ғана 
орнатуға рұқсат етіледі. Су жіберу саңылауы міндетті түрде ашық болуы тиіс, олай болмаған 
жағдайда аспап жұмыс істемейді.
Бүріккіш саптаманы тұнбаның жиналуын болдырмау үшін үнемі тазалау қажет.
ЕСКЕРТПЕ! Жылытқыштағы судың қату қаупі болған жағдайда кезде аспапты қосуға тыйым 
салынады.
Балалар мен мүгедектерге аспаптармен өз бетінше жұмыс істеуге жол бермеңіз. Балалардың 
аспаппен ойнауына рұқсат бермеңіз.

1. Су жылытқышты қабырғаға орнату қажет
2. Электр сымын аспаптың ішіндегі клемма қалыптарына жалғау үшін 
қақпақты алып тастаңыз (4 бұранданы бұраңыз).
3. Аспапқа тарату қорабына бөлек электр сымдарын тарту қажет 
(2-кестені қара).
4. Қуаты 9,5 кВт дейінгі 2 фазалық аспап үшін 5 х 4,0 мм 2 өлшемдегі 
электр сымын пайдалану ұсынылады
5. 5 кВт қуатты аспапты 40 А жеке сақтандырғыш арқылы қосу қажет. 
Су жылытқыштың қуатын арттыруға сəйкес сым қимасының 
ұлғаятындығын есте сақтау қажет.
6. Аспапты сумен қамтамасыз ету желісіне қосыңыз жəне қосқаннан кейін ағып кетуін тексеріңіз. Жеткізу 
жиынтығына кіретін құбыршектерді пайдаланыңыз. Ескірген құбыршектерді орнатпаңыз.
7. Суды аспапқа жеткізгеннен кейін, электр сымын тиісті клеммалық қалыпқа жалғаңыз. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Аспап жерге тұйықталуы тиіс.
8. Аспапты 2 полюсті ажыратқыш (бір фазалы аспап үшін) жəне көп полюсті ажыратқыш (көп фазалы 
аспап үшін) арқылы қуаттандыру көзіне қосу қажет.
9. Қайсыбір жұмыстарды жүргізер алдында аспапты сыртқы ажыратқыштың көмегімен электр желісінен 
ажыратып, содан кейін қуат сымын аспапқа қосу қажет.
10. Жалғау үшін тиісті клемманы қолданыңыз.
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8.

Қуаттылығы 3 кВт-тан 5 кВт-қа дейінгі душ жəне қол жуғышқа арналған су жылытқыш қондырғысы

Дұрыс: 
қысымды шланг 
су ағызу кезінде 
орнатылуы тиіс

Суды
шығару Суды

шығару

Жарықдиодты шам Қуат реттгіш

«Қос.» күйі

Су клапаны

Суды кіргізу

Қауіптілік: 
дұрыс емес орнату. 
Су шығарылғанда 
клапанды орнатуға 
тыйым салынады.

Ашылуы - 
макс. Ағын

  
 

 

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

Аспапты орнатуды тиісті рұқсаты бар білікті электрикке тапсыру керек.
Аспапты орнатар алдында, негізгі қалқанда жерге тұйықталу тоқтарынан қорғау құрылғысын 
(ELCB) орнату ұсынылады.
Құбырларды монтаждау жұмыстары электр сымдарын монтаждау алдында жүргізіледі. Құбырлар-
ды монтаждау аяқталғаннан кейін жүйені судың ағуына тексеріңіз.
Аспаптың жұмыс істеуі үшін кем дегенде 0,3 бар = 30000 Па (шаршы дюймге 4 фунт) су қысымы 
қажет. Аспап, су тек сол жақтан төменнен келіп түсетіндей көлденең орнатылуы тиіс.
ЕСКЕРТПЕ! Суды шығаруда, жиынтықта аспапен бірге қоса берілетін керек-жарақтарды ғана 
орнатуға рұқсат етіледі. Су жіберу саңылауы міндетті түрде ашық болуы тиіс, олай болмаған 
жағдайда аспап жұмыс істемейді.
Бүріккіш саптаманы тұнбаның жиналуын болдырмау үшін үнемі тазалау қажет.
ЕСКЕРТПЕ! Жылытқыштағы судың қату қаупі болған жағдайда кезде аспапты қосуға тыйым 
салынады.
Балалар мен мүгедектерге аспаптармен өз бетінше жұмыс істеуге жол бермеңіз. Балалардың 
аспаппен ойнауына рұқсат бермеңіз.

1. Су жылытқышты қабырғаға орнату қажет
2. Электр сымын аспаптың ішіндегі клемма қалыптарына жалғау үшін 
қақпақты алып тастаңыз (4 бұранданы бұраңыз).
3. Аспапқа тарату қорабына бөлек электр сымдарын тарту қажет 
(2-кестені қара).
4. Қуаты 9,5 кВт дейінгі 2 фазалық аспап үшін 5 х 4,0 мм 2 өлшемдегі 
электр сымын пайдалану ұсынылады
5. 5 кВт қуатты аспапты 40 А жеке сақтандырғыш арқылы қосу қажет. 
Су жылытқыштың қуатын арттыруға сəйкес сым қимасының 
ұлғаятындығын есте сақтау қажет.
6. Аспапты сумен қамтамасыз ету желісіне қосыңыз жəне қосқаннан кейін ағып кетуін тексеріңіз. Жеткізу 
жиынтығына кіретін құбыршектерді пайдаланыңыз. Ескірген құбыршектерді орнатпаңыз.
7. Суды аспапқа жеткізгеннен кейін, электр сымын тиісті клеммалық қалыпқа жалғаңыз. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Аспап жерге тұйықталуы тиіс.
8. Аспапты 2 полюсті ажыратқыш (бір фазалы аспап үшін) жəне көп полюсті ажыратқыш (көп фазалы 
аспап үшін) арқылы қуаттандыру көзіне қосу қажет.
9. Қайсыбір жұмыстарды жүргізер алдында аспапты сыртқы ажыратқыштың көмегімен электр желісінен 
ажыратып, содан кейін қуат сымын аспапқа қосу қажет.
10. Жалғау үшін тиісті клемманы қолданыңыз.

•

ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА ЭЛЕКТР БӨЛІКТЕРІНЕ СУДЫҢ ТҮСУІНЕ ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН, КЕПІЛДІК ҚАҚ ЖИНАЛУДАН САЛДАРЫНАН ОРЫН АЛҒАН 
ЗАҚЫМДАНУЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ

 

Аспаптың тиімді жұмысын қамтамасыз ету

1. Аспаптағы индикаторлық шамдар жанғанша кранды (кіру құбырының алдында) баяу бұраңыз. Су 
ағуын бастағанша, 15-20 секунд күте тұрыңыз. Одан салқынырақ су үшін, қуатын арттыра отырып 
қажетті температураға қол жеткізгенше, біртіндеп кранды ашыңыз. Одан жылырақ су алу үшін, 
кранды қажетті қысым ға қол жеткізгенше бұраңыз.

2. CLASSIC үлгісінде пайдаланушы судың қысымын теңшеу тұтқасының көмегімен температураны 
реттей алады. Қысым тұтқасы қажетті температураны алу үшін су ағынын реттеуге мүмкіндік береді. 
Тұтқаны солға бұрған кезде судың қысымы төмендейді жəне температура артады. Тұтқаны оңға 
бұрған кезде судың қысымы артады жəне температура төмендейді.

3. Аспап, су құбыры кранын ашқан кезде автоматты түрде іске қосылады жəне су ағынын тоқтатумен 
ажыратылады.

Қуаттылығы 6 кВт дейін (Бір фазалы аспап)

1. Көп полюсті ауыстырып-қосқыш
2. Шығыс блогі
3. Термостат
4. Моно ауыстырып қосқыш
5. Жарықдиодты шам
6. Қыздыру элементтері
7. Қысым релесі

Аспапты тазалау үшін қуат көзін ажыратып, аспапты дымқыл матамен сүртіңіз. Абразивті
материалдарды пайдалануға тыйым салынады, себебі бұл аспаптың бетінде сызаттардың 
пайда болуына алып келуі мүмкін.

Техникалық қызмет көрсету
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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 бұйым-
ды 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 қалдықтар-
дың 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. 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.

Душ Қол жуғыш
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Душ Қол жуғыш

 

 

ЖАРАМСЫЗДЫҚТАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ

Жарамсыздық белгілері
Краннан су келіп түспейді

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БАСТАМАС БҰРЫН МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ҚУАТ
КӨЗІНЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ

Судың температурасы аса 
төмен (5-бөлімдегі жұмыс 
сипаттамалары кестесіне қара)
орнатыңыз

Судың температурасы аса
жоғары

Түсіру клапанынан 
су тамшылап тұр

Судың артық қысымы Қысымның бəсеңдеткіш-клапанын
3 бар-ға орнатыңыз (Hyco PRV30T
немесе ұқсас)

Аспаптың алдыңғы панелінде
орналасқан ауыстырып-
қосқыштардың көмегімен қуат
деңгейін азайтыңыз

Ағынды арттырыңыз

Аса күшті ағын

Артық қуат Нашар ағын

Аса күшті ағын

Бірнеше су жіберу 
саңылауларын
бір мезгілде пайдалану

Төмен ағын салдарынан
термостат іске қосылуы

Ағынды төмендетіңіз,
бүріккіш саптамаларды

Бір уақытта бір ғана су жіберу
саңылауын пайдаланыңыз

Термостат автоматты түрде қайта
қосылады Ағынды арттырыңыз

Су берілуі жабық Қажет болған жағдайда, судың
берілуін қосыңыз

Жарамсыздық себептері Жою тəсілдері
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Ariston Thermo S.p.A.,
Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN)
Tel. (+39) 0732.6011
ariston.com

10
57
65


