
 
 

 

1               RO4588222          J40/13127/2013           RO67BTRLRONCRT0228806901, Banca Transilvania, suc. Marriott, Bucureşti 

 

 

 

Va rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare al produsului și să urmați cu grijă modul 
de instalare al acestuia pentru a-i asigura o durată de viață cât mai mare și siguranță în 
exploatare. 
Aspecte importante privind siguranța în exploatare  
 

1. Acest dispozitiv trebuie legat la impamantare. 
2. Instalarea produsului trebuie să se facă în conformitate cu prevederile standardelor în 

vigoare. 
3. Verificați diametrul cablurilor electrice înainte de instalare. 
4. Instalați un robinet pe intrarea de apa rece si inchideti-l atunci când nu folosiți 

instantul.  
5. Montați instantul în locuri în care nu există pericol de îngheț. 
6. Nu porniți instantul dacă sunt urme de gheață. 
7. Verificați dacă curge apa în mod normal din instant, după o nouă instalare sau după o 

perioadă mai mare de neutilizare. 
8. Instantul nu trebuie instalat în apropierea materialelor combustibile și trebuie instalat 

în poziție verticală. Curățați praful din interiorul aparatului înainte de alimentarea cu 
energie electrică. 

9. Nu folosiți instantul pentru furnizarea apei calde către mai multe destinații. Închideți 
robinetul de alimentare cu apă când produsul nu este folosit o perioadă mai mare de 
timp. 

10. Deconectați instantul de la alimentarea cu energie electrică pe timp de furtună cu 
fulgere. 

11. Instantul trebuie prevăzut cu fitinguri potrivite pentru a fi demontat usorîn caz de 
defecțiune. 
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Caracteristici  
 

Utilizare: 
 

Bucătărie / Chiuvetă Duș / Cadă / Mașină spălat vase / Mașină spălat rufe  
 

Caracteristici: 
 

Cea mai nouă și avansată tehnologie eco.  

Material ABS de înaltă rezistență, protecție (IP).  
Apa caldă curge după 3-5 secunde, foarte repede, nefiind nevoie de o preîncălzire.  

Afișaj digital cu led cu control senzitiv arătând condițiile de lucru, temperatura stabilită și 
temperatura de ieșire. 
Senzorul ELCB detectează scurgerile de curent.                                                     
Funcții:  
 Protecție împotriva scurgerilor de apă și de current, protecție la supraîncălzire  
 Protecție împotriva încălzirii uscate.  
 Sistem de autodetecție a defectelor arătând codul de eroare pe afișaj în timpul unei 
defecțiuni. 
 Funcția de memorare microcomputer opțională. 
 

Listă de împachetare  
 

1. Un instant electric.  
2. Un set de accesorii pentru instalare.  
3. Un manual de  instalare și utilizare. 
4. Un robinet pentru reglarea debitului de apa.  
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 Date tehnice  
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Instalare   

1. Deschideti robinetul de apă caldă la debit maxim. Reglati robinetul de intrare a apei reci la un debit 
astfel incat sa se atinga temperatura dorita a apei.  

2. Persoanele cu dizabilități fizice sau mentale nu trebuie să folosească apa caldă decât numai însoțite, cu 
ajutor.  

3. Pentru a preveni înghețarea produsului, vă rugăm să evacuați apa din interiorul tubului atunci când 
produsul nu este folosit o perioadă mai mare de timp.  

4. Instalați un filtru de apa și decalcifiați apa în mod regulat pentru eliminarea oricăror elemente și corpuri 
străine. 

5. Instalarea produsului trebuie să se facă în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare. 
6. Instalarea trebuie făcută numai de către personal calificat, autorizat. 
7. Vă rugăm să verificați cu atenție temperatura apei înainte de folosire pentru a se evita opărirea.  
8. În caz de defecțiune a instantului intrerupeti alimetarea cu apă rece si alimentarea cu energie electrica.  
9. Montati un filtru de apa pe conducta de alimentare.  
10. Folosiți curent electric monofazat cu 220V-240V/50Hz-60Hz.  
11. Întreținerea sau înlocuirea cablurilor electrice în caz de defecțiuni se face numai de către personal 

calificat, autorizat. 
12. Conectați corect împământarea. Aceasta trebuie să fie separată de firul de nul.  

 
Modul de instalare  

 

1. Alegeți poziția și înălțimea potrivită pe un perete rezistent și efectuați 3 găuri cu diametrul de 6 mm și 
adâncimea de 30 mm. 

2. Introduceți diblurile și strângeți bine șuruburile. 
3. Asigurați-vă că placa suport este stabilă. 
4. Asigurați-vă că distanța față de perete este de 6 mm. 
5. Fixați instantul pe perete; asigurați-vă că ansamblul montat este stabil. 
 
 
   ① Șurub                     ② Diblu  
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Acest instant poate fi folosit pentru o singură destinație sau pentru destinații multiple 
(cea mai bună utilizare este pentru un duș și un punct de apă caldă).  
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Utilizare  

1. Debitul de pornire: 1.5L/Min 
2. Debitul maxim: 4.5 L/Min 
3. Domeniul de temperatură: 25C - 55C  
4. Funcția de memorare AI: în cazul unei pene de curent electric, instantul revine la ultima stare de lucru 
când alimentarea cu energie electrică revine.  
5. Coduri de eroare:  
 

    E1 : Scurgeri de curent; 
    E2: Senzorul Hall este stricat; 
    E3: Senzorul temperaturii de ieșire este deconectat sau stricat; 
    E4: Temperatura de ieșire a apei mai mare de 65°C.  

Afișajul și panoul de control  
 
 

 
 
 
OPERARE 
 
 
1. Porniți alimentarea principală cu energie electrică, se va auzi un “ Bee”  o dată. Întregul afișaj 

luminează timp de 1 secundă apoi dispare. 
 

2. Buton pornire：alimentare deschis / închis  
 

3. Buton pentru reglarea temperaturii: reglarea temperaturii de la 25C ~ 55C 
 

4. Limitarea puterii maxime de lucru. 
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5. În starea de alimentare oprită, apăsând butonul de creștere a temperaturii     timp 8 secunde, 
afișajul va indica 45 / 55 / 65 opțional. 

 45: înseamnă că puterea maximă de lucru este de 4.5kw. 
  

 55: înseamnă că puterea maximă de lucru este de 5.5kw. 
  
 65: înseamnă că puterea maximă de lucru este de 6.5kw. 

 
Dacă se dorește ca puterea să fie de 6.5kw, când apare “ 65” , atunci apăsați butonul de alimentare iar 
afișajul va dispărea, ceea ce înseamnă că instantul va lucra la o putere maximă de 6.5 KW.   
Apăsați din nou butonul de alimentare; instantul va porni. 
 
 
 
Afișaj scurgeri de curent: Dacă curentul detectat este >= 15ma, pornește protecția în 0.1 secunde pentru a 
tăia alimentarea, iar codul de eroare E1 va fi afișat. 
 
Când temperatura de ieșire este mai mare de 65C, sistemul va tăia alimentarea cu energie electrică, iar 
afișajul va indica codul de eroare E4. 
 
Instantul va înceta să încălzească dacă temperatura de întrare a apei este mai mare decât temperatura 
selectată. El va începe să încălzească când temperatura de intrare a apei este mai mică decât valoarea 
selectată. 
 
Presiunea scăzută a apei: ventilatorul și capul de duș încetează să se mai rotească pe afișaj. Rotația lor 
revine când presiunea apei revine la normal. 
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Diagnoză și depanare  

 
PCI  - Placa Circuite imprinate 
 
 
 

Probleme Cauze posibile Solutii recomandate 

1. Se pierde apa la teava de 
intrare/iesire 

A.Tevile nu sunt instalate corect. 
B. Garnitura de etansare este defecta   

A. Se reinstaleaza tevile. 
B. Se scimba garnitura de etansare 

2. Nu functioneaza afisajul A. Nu este alimentare cu curent 
B. Afisajul este defect 
C. PCI este defecta 

A. Se alimenteaza cu curent 
B. Se schimba afisajul 
C. Se schimba PCI 

3. Temperatura apei este 
prea ridicata  

A. Selectarea prea ridicata a  temperaturii 
B. Debitul apei este scazut 

A. Se selecteaza o temperatura mai 
scazuta  
B. Se creste debitul apei 

 5. Apa nu curge sau debitul 
este instabil  

A. Apa este oprita sau robinetul de apa 
este inchis. 
B. Tevile de intrare apa si iesire apa sunt 
instalate invers 
C. Presiunea apei este mica 
D. Filtrul de la intrare apa sau capul dusului 
sunt blocate. 

A. Se verifica sursa de alimentare apa sau 
se deschide robinetul de apa 
B. Se reinstaleaza tevile de apa in mod 
corect 
C. Se foloseste boilerul pana la 
stabilizarea presiunii apei 
D. Se curata/inlocuieste filtrul de apa sau 
capul dusului 

6. Nu curge apa calda A. Senzorul de debit nu a declansat inca 
B. Presiunea apei este prea mic 

A. Se inlocuieste senzorul 
B. Se deschide mai mult robinetul intrare 
apa 

7. Afisajul indica E 1 Defectiune la alimentarea cu energie 
electrica. Scurgeri de curent. 

A. Se apeleaza la personal calificat pentru 
depanare 

8.  Afisajul indica E 2 Defectiune la senzorul HALL Se inlocuieste senzorul HALL 

9.  Afisajul indica E 3 Senzorul iesire apa este deconectat sau 
defect 

Se reconecteaza senzorul sau se 
inlocuieste  

10. Afisajul indica E 4 Temperatura apei la robinet este mai 
ridicata de 65ᵒ C 

Se creste debitul apei 


