
Elektromos Vízmelegítő
Használati útmutató

• Beüzemelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
• E kézikönyv a termék elengedhetetlenül fontos része kérjük gondosan őrízze meg!

ES50V-F1(EU)
ES80V-F1(EU)

ES100V-F1(EU)



 

 



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Tevékenység
tiltott

Tevékenység 
elvégzése kötelező

Fontos
megjegyzések

•

 •

 

JELMAGYARÁZAT

Bármilyen rendellenes vagy 
kellemetlen szag esetén azonnal 
áramtalanítsa a készüléket és 
forduljon segítségért a 
márkaszervízhez.

A termék csak váltóáramhoz 
csatlakoztat-ható: 230V-50Hz

A biztonság érdekében a 
vízmelegítőt csak különálló és 
megbízható földelt csat-lakozóval 
használja (tilos elosztót használni), 
amelynek minősége megfelel a 
nemzetközi előírásoknak. 
Megbízható földelés nélkül 
használni szigorúan tilos.
Fázisceruzával ellenőrízze, az 
elektromos vezetékek helyes 
bekötését.
Ne használjunk sérült vezetéket 
vagy du-galjazot. Portalanítsuk az 
elektromos dugót és dugaljzatot is. 

Ellenőrízzük a fogyasztásmérőt és 
az elektromos vezetékek átmérőjét, 
hogy megfelelnek-e a vízmelegítő 
teljesítmé-nyének. Amennyiben 
szükséges hívjon szakképzett 
villanyszerelőt, hogy ellenőrízze az 
elektromos hálózatot.

A berendezéshez nedves 
testrésszel hozzáérni és a 
csatlakozódugót nedves kézzel 
kihúzni tilos. Győződjön meg róla,
hogy a dugaljzatot ne érje víz. Ha 
víz éri, akkor a szervízhálózat által 
kiküldött szakembernek kell 
ellenőrízni, hogy elkerülje az 
áramütést.

Felszerelés és javítás előtt és alatt 
mindig áramtalanítsuk a 
készüléket.

Tilos a vízmelegítő közelébe 
éghető vagy robbanó anyagot 
elhelyezni.

Tiltás Figyelmeztetés Fontos

3

Valamennyi beavatkozást és 
karbantartási tevékenységet 
kizárólag szakember végezhet.
Az elektromos vízmelegítőt tilos 
kültérre felszerelni.
A készüléket kizárólag fagymentes 
környezetbe  helyezze el és 
üzemeltesse.
A fagyás a készüléket  
megrongálhatja, ami  
túlmelegedéshez és  
vízszivárgáshoz vezethet.
Hideg idő esetén tegyen meg 
óvintézkedéseket, hogy megelőzze 
a fagyveszélyből eredő 
károsodásokat.
Ha a hálózati kábel megsérül, csak 
olyan szakember végezheti a 
javítását vagy cseréjét, aki a 
márkaszervíznél dolgozik vagy 
egyenértékű képesítéssel 
rendelkezik.
Legyen óvatos, hogy elkerülje a 
forró víz okozta súlyos égési 
sérüléseket.

Tilos a forróvíz oldali csövet 
megérinteni.
Használat előtt kézzel 
ellenőrízze a vízhőmérsékletet 
és győződjön meg arról,hogy a 
víz megfelelő hőmérsékletű.

Tilos az elektromos vízmelegítőből 
a vízet ivóvízként, vagy bármilyen 
fogyasztási és hasonló célra 
használni.
Ha az elektromos vízmelegítőt 
hosszabb ideig nem használja 
akkor kérjük áramta-lanítsa és 
víztelenítse a tisztítás és 
karbantartási fejezetben leírtak 
szerint.
Gyerekek csak felnőtt felügyelete 
mellett és rendeltetésszerűen 
használhatják a készüléket. 
hasonló célra használni.
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Külső megjelenés és kiegészítők

A  Forróvíz kivezetés
B  Hidegvíz bevezetés
C  Tartály
D  Fűtőszál
E  Merülő hőmérő
F  Anódrúd
G  Fali tartó 

Model a1 (mm) b1 (mm) c1 (mm) d1 (mm) e1 (mm)

530
530ES80V-F1(EU)

ES50V-F1(EU) 305
305

ES100V-F1(EU) 530 305

720
1046
1265

285
608
823

170
170
170

elől nézet metszethátul nézet oldal nézet 

c1

d1 a1 b1

f1
e1

A

F F

C C

D DE E

B

G
G

Műszaki adatok
Névleges
feszültség

Névleges
frekvencia

Névleges
hőmérséklet

Vízállósági
osztály

Névleges
nyomás

220V~240V 50Hz 75°C IPX40.80MPa

Model 

ES50V-F1(EU)

220V~240V 50Hz 75°C IPX40.80MPaES80V-F1(EU)

Telje-
sítmény

3000W

3000W

Térfogat

50L

80L

Nettó
súly

25kg

33.5kg

Megjegyzés: 1. Megengedett hibaszázalék a fenti értékekben +/-10%
                      2. Minden adatot a maximális teljesítmény leadása esetén mértek

220V~240V 50Hz 75°C IPX40.80MPaES100V-F1(EU) 3000W 100L 39kg

Elektromos bekötési rajz

L: Fázis (barna)
N: Nulla (kék)
MT1/MT2: Magas hőmérséklet szabályzó
EH: Fűtőszál
E: Sárga/zöld vezeték
RT1/RT2: Hőmérő 

EH

RT1

MT1 MT2

L

N E

E

Relay Relay Relay

Display

RT2
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Beszerelési előírások

A balesetek elkerülése miatt a kiegészítőket is fel kell szerelni. A 
kiegészítőket nem lehet tetszés szerint helyettesíteni. Abban az esetben, ha 
egy kiegészítő megsérül csak gyári alkatrésszel javítható és cserélhető a 
készülék, ezért fel kell venni a kapcsolatot a szervízhálózattal, akik 
intézkednek a cseréről. A fentiek mellőzése veszélyeztetheti a berendezés 
biztonságosságát és a gyártó felelősségvállalásának elvesztését vonja maga 
után. 

Annak érdekében, hogy elkerüljük a hálózati megszakító leoldását, ne 
kapcsolja rá időzítőre, vagy külső kapcsoló berendezése, sem olyan 
áramkörre, amelyet gyakran egyébb eszközökön keresztül üzemeltetnek.
Direkt elektromos csatlakozást kell biztosítani a vízmelegítő részére.

Fázisceruzával ellenőrízze a fázist és a földelés helyes bekötését. A 
vízmelegítőt csak akkor kapcsolja be, ha a tartály teljesen feltöltődött vízzel és 
nincs vízszivárgás, és az áramforrás is megfelel az előírásoknak. 

Soha ne cserélje fel a bemenet és a kimenet csatlakozását. A biztonsági 
szelepet az előírt módon kell beszerelni, kizárólag a hidegvíz oldali csonkra. 
Mindig hagyja szabadon a biztonsági szelep túlfolyó csövét és soha ne zárja 
el azt. 

Ellenőrízze, hogy a tartályból vagy a csőből kicsöpögő víz nem okoz anyagi 
kárt a környezetében illetve a padlón lévő berendezésekben. Ajánlott a 
vízmelegítőt a fürdőkád, mosdó, ajtókeret fölé helyezni, hogy a 
felhasználónak ne legyenek nyomasztó és bizonytalan érzései. 

A vízmelegítőt erős, rezgésmentes falra kell szerelni. A falnak, amire 
felszereljük a vízmelegítőt erősen és biztonságosan kell tartani a készüléket, 
hogy elbírja a tartály súlyát, amit úgy kell kiszámolni, hogy a tartály 
önsúlyához hozzáadjuk a tartály térfogatának megfelelő víz kétszeres súlyát.
A vízmelegítőt olyan helyre kell felszerelni, ahol könnyen hozzáférhető és van 
padlóösszefolyó.

Az elektromos vízmelegítőt beltérre kell elhelyezni megfelelő körülmények 
közé, ahol a hőmérseklet 0 C° felett van. Ajánlott a készüléket minél közelebb 
szerelni a rendeltetési helyhez a csövek hőveszteségének minimálisra 
csökkentése érdekében. A fürdő helyiségben elhelyezett    készülékre 
vonatkozó előírások szigorú betartása ajánlott.  

A vízcsap bemenő nyomásának 0,5 bar és 7,5 bar között kell lennie.

A vízmelegítő beszerelésekor kérjük alul-fölül min 250mm, mindkét oldalon 
minimum 700mm helyet tartson az esetleges jövőbeni karbantartások miatt. 
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Végül szerelje fel a biztonsági szelep túlfolyó csövét

Figyelmeztetés:  

Beszerelés

Model ES50V-F1(EU) ES80V-F1(EU) ES100V-F1(EU)
a
b
c

(
1. ábra

HMV előremenő
Biztonsági szelep

Hidegvíz betáplálás

Zuhanyfej
CsaptelepHidegvízHMV

előremenő

2. ábra

170mm
88mm
362mm

170mm
88mm
635mm

170mm
88mm
851mm

A felszerelést és az első beüzemelést kizárólag a gyártó által felhatalmazott 
szervizek szakképzett munkatársai végezhetik el.
1. A vízmelegítőt a falra kell szerelni.
2. Fúrjunk 4db 12mm átmérőjű, 65mm mély lyukat a falba a kettes ábrának 
megfelelően. (2. ábra)
Helyezzük bele a megfelelő akasztókat a falba fúrt lyukakba, tegyük rá a 
rögzítőkeretet és emeljük rá a vízmelegítőt az akasztókra és rögzítsük 
biztonságosan a falra.

Szerelje fel a biztonsági szelepet és egyéb kiegészítőket a fenti ábra 
szerint. A menetes csatlakozást teflonszalaggal tömítse, hogy megelőzze a 
szivárgást.

A berendezés össze és szétszerelése elősegítése miatt használjon 
G1/2"-os menetes csatlakozású vízbevezető és kivezető csövet. 
Ellenőrízze a vízellátás helyét és csatlakoztassa a vízbevezető csövet és 
vízcsövet a vízcsaphoz. Töltse fel a belső tartályt vízzel és ellenőrízze, 
hogy van-e szivárgás valahol, ha igen akkor ismételje meg. 

Ellenőrízze, hogy keret megbízhatóan van felerősítve a 
falra, hogy ne okozzon személyi sérülést vagy vagyoni 
kárt.hogy vane szivárgás valahol, ha igen akkor ismételje 
meg. 
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A biztonsági szelep beszerelése

Connect water drainage pipe

Model

Elektromos
Vízmelegítő

(db)

Biztonsági
szelep
(db)

Használati
útmutató

(db)

Rögzítőcsavar
(db)

1 1 1 4
1 1 1 4

Csomagolási lista
Mennyiség

Tételek

ES50V-F1(EU)
ES80V-F1(EU)
ES100V-F1(EU) 1 1 1 4

Fali 
rögzítőelem

(db)

2
2
2

8 bar névleges nyomású 1/2'-os menetes csatlakozású biztonsági zelepet 
kell a vízmelegítő hidegvíz betáplálásának oldalára csatlakoztatni a 
biztonsági szelepen lévő nyíl irányával megegyezően. (A nyíl a vízmelegítőre 
mutat) (3. ábra) Fűtési üzemmódban a túlnyomás rzékelőből víz csepeghet, 
hogy csökkentse a nyomást. Ez normális jelenség, amelyet a vízmelegítőben 
lévő víz tágulása okoz.
A biztonsági szelep túlfolyó csövét állandóan nyitva kell tartani.
A biztonsági szelepet rendszeresen meg kell 
nyitni, hogy eltávolítsa a vízkőlerakódást és 
ellenőrízni kell, hogy ne legyen eltömődve.
A biztonsági szelep túlfolyó csövét csatlakoztassa 
a vízkivezető cső egyik végéhez, figyelembe véve 
az adott körülményeket. Csatlakoztassa a 
vízkivezető cső másik végét a bojler szifonba, 
hogy megelőzzük a víz szétfröccsenését a 
helyiségben. A kivezető csőnek, amelyet 
biztonsági szelephez csatlakoztattunk, lejtenie kell 
a fagyásmentes terület felé.

3. ábra
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Üzembe helyezés
1

Nyomja meg a      gombot az üzembe helyezéshez. 2

Intelligens üzemmód
1

2

HASZNÁLAT

   

1.5KW

Smart

3KW

BPS

kWkW

Intelligens üzemmód
Egy tartály üzemmód
Dupla tartály üzemmód
Antibakteriális üzemmód
Be/Ki kapcsolás

Intelligens üzemmód világít
Egy/dupla tartály

Hőmérséklet beállítása/
tényleges hőmérséklet
BPS üzemmód világít

Dupla tartály
Egy tartály

Icons
Billentyűk/gombok

A kezelőpanel bemutatása

Beszerelés után először nyissa meg a bemenő vízcsapot, majd a kimenő 
vízcsapot, mert az első használatkor nincs még víz a belső tartályban, aztán 
nyissa ki a csaptelepet, hogy lehetővé tegye a maximális melegvíz átfolyást. 
Amikor a csaptelepből állandóan folyik a vízez azt jelenti, hogy a tartály megtelt 
vízzelzárja le a csaptelep melegvíz oldali ágát. Miután meggyőződött róla, hogy 
minden csatlakozó szivárgásmentes kapcsolja be a készüléket. Első 
bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik az 1s, ezután lehet a vízmelegítőt 
bekapcsolni.  

Első bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik az 1s, ezután lehet a vízmelegítőt 
bekapcsolni. 

Nyomja meg a Smart gombot és válassza ki hány ember használja a 
melegvizet a megfelelő szám kiválasztásával.
- 1.: 1 ember részére szükséges melegvíz
- 2.: 2 ember részére szükséges melegvíz
- 3.: 3 ember részére szükséges melegvíz

A vízmelegítő automatikusan annyi vizet fog felmelegíteni, ahány személyt 
kiválasztottunk.
Az 50 literes vízmelegítő csak egy vagy két személyre állítható be. 
A 80-,100 literes vízmelegítők egy, kettő, és három személyre állíthatóak be. 
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HASZNÁLAT

Kikapcsolás

1. 

2.
3. 

4. 

M E G J E G Y Z É S E K

Antibakteriális üzemmód

Egy/dupla tartály üzemmód
Nyomja meg az      os gombot és megjelenik a „Half” ikon, azután az 
alapértelmezett maximum fűtési hőmérséklet „75 C°” villog 2 másodpercig, majd 
megjelenik a tényleges vízhőmérséklet. 1500 W fűti fel a bal oldali tartályban lévő 
vizet. Nyomja meg a            gombot és az „All” ikon jelenik meg, ekkor 3000 W 
fogja felfűteni a két tartályt egyidejűleg.

Nyomja meg a              gombot és megjelenik az     ikon, azután az alapértelmezett 
maximum fűtési hőmérséklet „80 C°” villog 2 másodpercig, majd megjelenik a 
tényleges vízhőmérséklet. Miután a tényleges vízhőmérséklet elérte a 80 C°-ot a 
„BPS” befejeződik, és ez a funkció automatikusan kikapcsol és az ikon eltűnik.
Az alapértelmezett fűtési hőmérséklet is visszaáll a „BPS” indítása előtti állapottá. 
Nyomja meg újra a                gombot, hogy újra működésbe hozza az antibakteriális 
üzemmódot.
Megjegyzés: 
1.: A BPS hozzáférhető az Intelligens és egy/dupla tartályos üzemmódban.
2.: A BPS beállítások megmaradnak áramszünet után is.
3.: A BPS más funkcióktól függetlenül nem működik. 

Használat után nyomja meg a       gombot, hogy lekapcsolja a vízmelegítőt.
A dupla tartály használat üzemmódban normális jelenség, hogy a jobb tartály 
még mindig melegít amikor a kijelző hőmérséklet „75 C°” mert a két tartálynak 
különböző a fűtőhatása.

Ne helyezzük áram alá a készüléket, amíg nincs feltöltve a tartály vízzel, 
hogy elkerüljük a megrongálódást.
A víz hőmérsékletét a megfelelő szintre állítsa be, hogy elkerülje a forrázást.
Figyelembe véve az elegendő forróvíz mennyiségét a lehető 
legalacsonyabb értékre állítsa be a hőmérsékletet, ezzel csökkentheti a 
hősugárzást és magas hőmérséklet okozta korróziót, ezzel pedig növeli a 
vízmelegítő élettartamát.
A vízmelegítő környezetében ne helyezzen el éghető dolgokat, mint például 
benzin, mert tüzet okozhat.

1.5KW

3KW

BPS

BPS
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ellenőrzés

Tisztítás

Figyelmesztetés!

KÜLSŐ TAKARÍTÁS

BELSŐ TAKARÍTÁS

1

2

A karbantartást és javítást csak szakszervíz által küldött szakember végezheti. 
Nem megfelelő eljárással végzett tevékenység személyi sérüléshez és anyagi 
kárhoz vezethet. 

Tisztítás előtt kérjük áramtalanítsa a készüléket. majd törölje át semleges 
mosószeres, nedves ruhával. Ne használjon benzint vagy egyéb 
vegyszereket. Végül törölje át a vízmelegítőt száraz ruhával.

Figyelmeztetés: Ne mossa a vízmelegítőt szemcsés anyaggal (pl.: 
fogkrém), savtartalmú anyaggal vagy kémiai  oldószerekkel (alkohol) vagy 
polirral.

Azért, hogy a vízmelegítő megőrízze hatékony működését a fűtőszálat és a 
belső tartályt három évente egyszer ki kell takarítani. Kérjük figyeljen arra, hogy 
a fűtőszál külső védőrétege és a tartály belső felülete ne sérüljön meg.
Az anódrúdat időszakonként ki kell cserélni a helyi víz minőségének és a 
működtetési szokások szerint.
Karbantartáskor lépjen kapcsolatba a szakszervízekkel. 

Állandó használat esetén havonta egyszer ellenőrízze a biztonsági 
szelepet azzal, hogy elfordítja a biztonsági  szelep fogantyúját. Ha víz folyik 
ki, akkor ez azt jelenti, hogy a biztonsági szelep normálisan működik.
Ha nem folyik víz, akkor kérjük hívja a szervízhálózatot. Ha a biztonsági 
szelep sérült, akkor gyári alkatrésszel cserélje ki.

Karbantartást rendszeresen kell elvégezni szakember segítségével. A 
fűtőbetét megtisztítása is szükséges időnként. Az anódrudat is ellenőrízni 
kell és le kell cserélni, ha erősen elhasználódott.
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1
2
3

Nyissa meg a biztonsági szelepet
Zárja el a hidegvíz betápláló szelepet

Hosszabb ideig használaton kívül helyezett készülék
Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket akkor az 
alábbiakat kell tenni:

Nyissa meg teljesen a melegvíz oldali szelepet és ürítse le a belső tartályból 
a vizet

Újrahasználat előtt azért, hogy elkerülje a sérüléseket és egyéb baleseteket 
kérjük, hogy nyissa ki a melegvíz szelepet mielőtt áram alá helyezi a 
vízmelegítőt. A nyitott szelep mellett tilos a dohányzás és nyílt láng használata.
Kérjük ellenőrízze le az alkatrészek állapotát is és csak azután használja újra a 
vízmelegítőt, ha a belső tartály teljesen feltöltődött vízzel.

00594242
打字机文本

00594242
打字机文本
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HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA HIBA ELLENŐRZÉS Solutions

Nem folyik
a víz

1 Van víz, vagy alacsony a 
víznyomás rendszerben? Ellenőrízni

2 Vízhasználat helyén nincs
elzáródás vagy a melegvíz
szelep nyitva van vagy zárva

Ellenőrízni és kinyitni

Hideg vízfolyás

1 Melegvíz szelep nyitva van
vagy zárva? Ellenőrízni és kinyitni

2 Megfelelő a víz hőmérséklete? Használati utasítás alapján 
beállítani

3 Felfűtési idő túl rövidre van
állítva?

Használati utasítás alapján 
beállítani

4 Alkatrészek sérültek? Ha megbizonyosodtunk róla, 
hogy nem a fenti problémákkal 
állunk szemben, akkor hívjuk a
szervízhálózatot   A hőmérséklet

alacsonyabb,
mint a beállított
és a kifolyó víz
hőmérséklete

1 Megfelelően van beállítva a
jelenlegi funkció, hőmérséklet
nem túl alacsony?

Használati utasítás alapján 
beállítani

2 A víznyomás nem túl alacsony? Állítsuk be a keverőszelep 
átfolyási rátáját.

 
Átfolyás változik
mennyiségben és
hőmérsékletben

A víznyomás állandó vagy változik?
Állítsuk be a keverőszelep 
átfolyási rátáját vagy használjuk 
állandó víznyomás mellett

A vízmelegítő
nem indul el vagy
a kijelző nem
működik

 

Áram alatt van a készülék? Áramforrás ellenőrzése

E1 megjelenik Áramköri hiba A szervízhálózattal vegyük fel 
a kapcsolatot

2 Alkatrészek sérültek? Ha megbizonyosodtunk róla, 
hogy nem a fenti problémával 
állunk szemben, akkor hívjuk a 
szervízhálózatot

Alkatrészek sérültek? Ha megbizonyosodtunk róla, 
hogy nem a fenti problémával 
állunk szemben, akkor hívjuk a 
szervízhálózatot

1
2

E2 megjelenik

Belső tartály megtelt vízzel? Áramtalanítsunk, töltsük fel 
vízzel és indítsuk újra

1

2 Érzékelő megrongálódott Ha megbizonyosodtunk róla, 
hogy nem a fenti problémával 
állunk szemben, akkor hívjuk a 
szervízhálózatot

E3/E8 megjelenik

Üzem közben a helyiség 
hőmérséklete fagyásveszélynek 
van kitéve.

Áramtalanítsunk, és csak akkor 
indítsuk újra, ha a 
fagyásveszély megszűnt.

1



 



0040506475
20160519


	未标题



