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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 ENJOY - .

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 ENJOY- .

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 ENJOY- .

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. Íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èçäåëèÿ. Ñîõðàíèòå åãî äëÿ 
ñïðàâêè è ïåðåäàéòå ñëåäóþùåìó ñîáñòâåííèêó ïðè ñìåíå âëàäåëüöà.

2. Âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèÿìè è ïðåäóïðåæäåíèÿìè â íàñòîÿùåì 
ðóêîâîäñòâå. Â íèõ ñîäåðæàòñÿ âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî áåçîïàñíîìó ìîíòàæó, 
ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ.

3. Ïðèáîð äîëæåí óñòàíàâëèâàòü è ââîäèòü â ýêñïëóàòàöèþ êâàëèôèöèðîâàííûé 
ñïåöèàëèñò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè îõðàíû çäîðîâüÿ è 
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. Ïåðåä âñêðûòèåì êëåììíîé êîëîäêè íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü âñå 
ñèëîâûå öåïè.

4. ÍÅ ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì â öåëÿõ, îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ. Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò 
îòâåòñòâåííîñòè çà ïîâðåæäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåïðàâèëüíûì èëè íåïðèåìëåìûì 
èñïîëüçîâàíèåì èëè íåñîáëþäåíèåì èíñòðóêöèé, ïðèâåäåííûõ â íàñòîÿùåì 
ðóêîâîäñòâå.

5. Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ èìóùåñòâà è òðàâìàì ëþäåé 
è æèâîòíûõ. Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîñëåäñòâèÿ.

6. ÍÅ îñòàâëÿéòå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû (ñêîáû, ïëàñòèêîâûå ïàêåòû, ïåíîïëàñò è ïð.) 
â çîíå äîñÿãàåìîñòè äåòåé – îíè ìîãóò ïîëó÷èòü ñåðüåçíóþ òðàâìó.

7. Äåòè ìëàäøå 8 ëåò, à òàêæå ëèöà ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè, ñåíñîðíûìè èëè 
óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè èëè íåäîñòàòî÷íûì îïûòîì è çíàíèÿìè ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ 
äàííûì ïðèáîðîì òîëüêî ïîä ïðèñìîòðîì äðóãèõ ëèö èëè ïîñëå èíñòðóêòàæà ïî 
ïðàâèëüíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòå ñ íèì è âîçìîæíûõ ðèñêàõ. Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì 
èãðàòü ñ ïðèáîðîì. Äåòè áåç íàäçîðà íå ìîãóò âûïîëíÿòü î÷èñòêó è òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå ïðèáîðà.

8. Ðåìîíò, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäó è ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 
äîëæåí âûïîëíÿòü òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò ñ ïðèìåíåíèåì îðèãèíàëüíûõ 
çàïàñíûõ ÷àñòåé. Íåñîáëþäåíèå óêàçàííûõ âûøå èíñòðóêöèé ìîæåò ïðèâåñòè ê 
íàðóøåíèþ ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè ïðèáîðà, ïðè ýòîì èçãîòîâèòåëü ñíèìàåò ñ ñåáÿ 
âñÿêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

9. Òåìïåðàòóðà ãîðÿ÷åé âîäû ðåãóëèðóåòñÿ òåðìîñòàòîì, êîòîðûé òàêæå ÿâëÿåòñÿ 
óñòðîéñòâîì áåçîïàñíîñòè, ïðåäîòâðàùàþùèì îïàñíûé ïåðåãðåâ.

10. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ñëåäóåò âûïîëíÿòü ñîãëàñíî èíñòðóêöèÿ â 
íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå.

11. Åñëè ïðèáîð îñíàùåí øíóðîì ïèòàíèÿ, çàìåíó òàêîãî øíóðà ìîæåò âûïîëíÿòü òîëüêî 
óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð èëè ïðîôåññèîíàëüíûé òåõíèê.

12. Íà ïåðèîä ïðîñòîÿ ñëèâàéòå âîäó èç ïðèáîðà, ýòî îñîáåííî âàæíî â îáëàñòÿõ, ãäå 
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà ìîæåò ïàäàòü íèæå íóëÿ.

13. Íå îñòàâëÿéòå ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû â êîíòàêòå èëè â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ñ 
ïðèáîðîì.
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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 ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
№ Ïðåäóïðåæäåíèå Ðèñê Ñèìâîë

1. Íå âñêðûâàòü ïðèáîð è íå âûíèìàòü åãî 

èç êîðïóñà

Óäàð ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ââèäó íàëè÷èÿ êîìïîíåíòîâ 

ïîä íàïðÿæåíèåì. Òðàâìèðîâàíèå – îæîãè î ãîðÿ÷èå 

ïîâåðõíîñòè è ïîðåçû îá îñòðûå êðàÿ.

2. Íå çàïóñêàòü è íå îòêëþ÷àòü ïðèáîð, 

âñòàâëÿÿ/âûòÿãèâàÿ âèëêó â/èç ðîçåòêè

Óäàð ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ââèäó ïîâðåæäåíèÿ 

øíóðà ïèòàíèÿ, âèëêè èëè ðîçåòêè.

3. Íå ïîâðåæäàòü øíóð ïèòàíèÿ Óäàð ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ââèäó ïðèêîñíîâåíèÿ ê 

îãîëåííûì ïðîâîäàì ïîä íàïðÿæåíèåì.

4. Íå îñòàâëÿòü ïðåäìåòû íà ïðèáîðå Òðàâìèðîâàíèå ââèäó ïàäåíèÿ ïðåäìåòîâ ñ 

ïðèáîðà â ðåçóëüòàòå âèáðàöèè.

Ïîâðåæäåíèå ïðèáîðà èëè äðóãîãî èìóùåñòâà ââèäó 

ïàäåíèÿ ïðåäìåòîâ ñ ïðèáîðà â ðåçóëüòàòå âèáðàöèè.

5. Íå âëåçàòü íà ïðèáîð Òðàâìèðîâàíèå ââèäó ïàäåíèÿ ñ ïðèáîðà.

Ïîâðåæäåíèå ïðèáîðà èëè äðóãîãî èìóùåñòâà 

ââèäó îòñîåäèíåíèÿ ïðèáîðà îò åãî êðåïëåíèé.

6. Íå ÷èñòèòü ïðèáîð áåç ïðåäâàðèòåëü-

íîãî îòêëþ÷åíèÿ, âûíóâ âèëêó èç 

ðîçåòêè èëè ñ ïîìîùüþ âûêëþ÷àòåëÿ

Óäàð ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ââèäó íàëè÷èÿ êîìïîíåíòîâ 

ïîä íàïðÿæåíèåì. 

7. Óñòàíîâèòü ïðèáîð íà ïðî÷íîé ñòåíå, 

íå ïîäâåðæåííîé âèáðàöèè

Îïàñíîñòü ïàäåíèÿ ïðèáîðà ñî ñòåíû ââèäó 

êîíñòðóêöèîííîãî ðàçðóøåíèÿ èëè øóìíàÿ ðàáîòà.

8. Âûïîëíÿòü ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêîé 

ñåòè ñ ïîìîùüþ êàáåëåé äîñòàòî÷íîãî 

ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ

Îïàñíîñòü ïîæàðà ââèäó ïåðåãðåâà 

ïðîâîäîâ íåäîñòàòî÷íîãî ðàçìåðà.

9. Âîññòàíîâèòü âñå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè 

è óïðàâëåíèÿ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ñ 

ïðèáîðîì è óáåäèòüñÿ â èñïðàâíîñòè åãî 

ðàáîòû ïîñëå âîçâðàòà â ýêñïëóàòàöèþ

Ïîâðåæäåíèå èëè áëîêèðîâàíèå ïðèáîðà 

ââèäó íåïðàâèëüíûõ íàñòðîåê óïðàâëåíèÿ.

10. Ïåðåä òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì 

ñëèòü ãîðÿ÷óþ âîäó èç ïðèáîðà ñ 

ïîìîùüþ ñïóñêíûõ êðàíîâ

Îïàñíîñòü îæîãîâ

11. Î÷èñòèòü ñèñòåìó îò íàêèïè êàê óêàçàíî 

â «ïàñïîðòå áåçîïàñíîñòè» èçäåëèÿ; ïðè 

ýòîì ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèå, ïîëüçîâàòü-

ñÿ çàùèòíîé îäåæäîé, íå ñìåøèâàòü 

ðàçíûå ïðîäóêòû è çàùèòèòü ñàì ïðèáîð 

è ðàñïîëîæåííûå ïîáëèçîñòè îáúåêòû

Òðàâìà ââèäó ïîïàäàíèÿ íà êîæó è â ãëàçà, âäûõàíèå 

èëè ïðîãëàòûâàíèÿ òîêñè÷åñêèõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ.

Ïîâðåæäåíèå ïðèáîðà è ðàñïîëîæåííûõ 

ïîáëèçîñòè îáúåêòîâ ââèäó êîððîçèè ïîä 

âîçäåéñòâèåì êèñëîòû.

12. Íå ïîëüçîâàòüñÿ èíñåêòèöèäàìè, 

ðàñòâîðèòåëÿìè èëè àãðåññèâíûìè 

÷èñòÿùèìè âåùåñòâàìè äëÿ 

î÷èñòêè ïðèáîðà

Ïîâðåæäåíèå ïëàñòèêîâûõ è îêðàøåííûõ ÷àñòåé è óçëîâ.
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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 ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
№ Ïðåäóïðåæäåíèå Ðèñê Ñèìâîë

1. Íå âñêðûâàòü ïðèáîð è íå âûíèìàòü åãî 

èç êîðïóñà

Óäàð ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ââèäó íàëè÷èÿ êîìïîíåíòîâ 

ïîä íàïðÿæåíèåì. Òðàâìèðîâàíèå – îæîãè î ãîðÿ÷èå 

ïîâåðõíîñòè è ïîðåçû îá îñòðûå êðàÿ.

2. Íå çàïóñêàòü è íå îòêëþ÷àòü ïðèáîð, 

âñòàâëÿÿ/âûòÿãèâàÿ âèëêó â/èç ðîçåòêè

Óäàð ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ââèäó ïîâðåæäåíèÿ 

øíóðà ïèòàíèÿ, âèëêè èëè ðîçåòêè.

3. Íå ïîâðåæäàòü øíóð ïèòàíèÿ Óäàð ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ââèäó ïðèêîñíîâåíèÿ ê 

îãîëåííûì ïðîâîäàì ïîä íàïðÿæåíèåì.

4. Íå îñòàâëÿòü ïðåäìåòû íà ïðèáîðå Òðàâìèðîâàíèå ââèäó ïàäåíèÿ ïðåäìåòîâ ñ 

ïðèáîðà â ðåçóëüòàòå âèáðàöèè.

Ïîâðåæäåíèå ïðèáîðà èëè äðóãîãî èìóùåñòâà ââèäó 

ïàäåíèÿ ïðåäìåòîâ ñ ïðèáîðà â ðåçóëüòàòå âèáðàöèè.

5. Íå âëåçàòü íà ïðèáîð Òðàâìèðîâàíèå ââèäó ïàäåíèÿ ñ ïðèáîðà.

Ïîâðåæäåíèå ïðèáîðà èëè äðóãîãî èìóùåñòâà 

ââèäó îòñîåäèíåíèÿ ïðèáîðà îò åãî êðåïëåíèé.

6. Íå ÷èñòèòü ïðèáîð áåç ïðåäâàðèòåëü-

íîãî îòêëþ÷åíèÿ, âûíóâ âèëêó èç 

ðîçåòêè èëè ñ ïîìîùüþ âûêëþ÷àòåëÿ

Óäàð ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ââèäó íàëè÷èÿ êîìïîíåíòîâ 

ïîä íàïðÿæåíèåì. 

7. Óñòàíîâèòü ïðèáîð íà ïðî÷íîé ñòåíå, 

íå ïîäâåðæåííîé âèáðàöèè

Îïàñíîñòü ïàäåíèÿ ïðèáîðà ñî ñòåíû ââèäó 

êîíñòðóêöèîííîãî ðàçðóøåíèÿ èëè øóìíàÿ ðàáîòà.

8. Âûïîëíÿòü ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêîé 

ñåòè ñ ïîìîùüþ êàáåëåé äîñòàòî÷íîãî 

ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ

Îïàñíîñòü ïîæàðà ââèäó ïåðåãðåâà 

ïðîâîäîâ íåäîñòàòî÷íîãî ðàçìåðà.

9. Âîññòàíîâèòü âñå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè 

è óïðàâëåíèÿ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ñ 

ïðèáîðîì è óáåäèòüñÿ â èñïðàâíîñòè åãî 

ðàáîòû ïîñëå âîçâðàòà â ýêñïëóàòàöèþ

Ïîâðåæäåíèå èëè áëîêèðîâàíèå ïðèáîðà 

ââèäó íåïðàâèëüíûõ íàñòðîåê óïðàâëåíèÿ.

10. Ïåðåä òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì 

ñëèòü ãîðÿ÷óþ âîäó èç ïðèáîðà ñ 

ïîìîùüþ ñïóñêíûõ êðàíîâ

Îïàñíîñòü îæîãîâ

11. Î÷èñòèòü ñèñòåìó îò íàêèïè êàê óêàçàíî 

â «ïàñïîðòå áåçîïàñíîñòè» èçäåëèÿ; ïðè 

ýòîì ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèå, ïîëüçîâàòü-

ñÿ çàùèòíîé îäåæäîé, íå ñìåøèâàòü 

ðàçíûå ïðîäóêòû è çàùèòèòü ñàì ïðèáîð 

è ðàñïîëîæåííûå ïîáëèçîñòè îáúåêòû

Òðàâìà ââèäó ïîïàäàíèÿ íà êîæó è â ãëàçà, âäûõàíèå 

èëè ïðîãëàòûâàíèÿ òîêñè÷åñêèõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ.

Ïîâðåæäåíèå ïðèáîðà è ðàñïîëîæåííûõ 

ïîáëèçîñòè îáúåêòîâ ââèäó êîððîçèè ïîä 

âîçäåéñòâèåì êèñëîòû.

12. Íå ïîëüçîâàòüñÿ èíñåêòèöèäàìè, 

ðàñòâîðèòåëÿìè èëè àãðåññèâíûìè 

÷èñòÿùèìè âåùåñòâàìè äëÿ 

î÷èñòêè ïðèáîðà

Ïîâðåæäåíèå ïëàñòèêîâûõ è îêðàøåííûõ ÷àñòåé è óçëîâ.
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1. Óñòàíîâèòå âîäîíàãðåâàòåëü íà óäîáíîé âûñîòå íàä ãîëîâîé
ïîëüçîâàòåëÿ.
Âîäîíàãðåâàòåëü, óñòàíîâëåííûé íàä óìûâàëüíèêîì,
ïðèêðåïëÿåòñÿ ê ñòåíå íàä êðàíîì òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ðàñïûëèòåëüíàÿ íàñàäêà áûëà íàïðàâëåíà â ñëèâ.
Âîäîíàãðåâàòåëü äëÿ äóøà ïðèêðåïëÿåòñÿ ê ñòåíå íàä
ãîëîâîé ïîëüçîâàòåëÿ.

2. Ñíèìèòå êðûøêó ïðèáîðà (ðèñóíîê 5).

3.

4.

Ïðîâåäèòå ñîîòâåòñòâóþùèé êàáåëü ïèòàíèÿ (ñì. òàáëèöó 1) 
÷åðåç êàíàë ê âîäîíàãðåâàòåëþ (ðèñóíîê 6).
Íå ïîäêëþ÷àéòå åãî ê áëîêó âûâîäîâ.
Ïðèêðåïèòå ïðèáîð ê ñòåíå òðåìÿ âèíòàìè â îòìå÷åííûõ 
òî÷êàõ (ðèñóíîê 6).
Ïðèáîð äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ãîðèçîíòàëüíî, òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû îòâåðñòèÿ äëÿ âïóñêà è âûïóñêà âîäû 
íàõîäèëèñü âíèçó.

5. Ïîäñîåäèíèòå âîäÿíîé øëàíã ê òî÷êå ââîäà íà
âîäîíàãðåâàòåëå, çàòåì ïîäñîåäèíèòå âõîäÿùèå â êîìïëåêò
ïðèíàäëåæíîñòè ê âîäîâûïóñêíîìó îòâåðñòèþ.
Íå ïåðåêðûâàéòå âîäîâûïóñêíîå îòâåðñòèå! Ê 
âîäîâûïóñêíîìó îòâåðñòèþ ðàçðåøàåòñÿ ïîäñîåäèíÿòü 
òîëüêî ïðèíàäëåæíîñòè, ïîñòàâëÿåìûå â êîìïëåêòå ñ 
âîäîíàãðåâàòåëåì (ðèñ.1).

6.

7.

8.

9.

Ïðîâåðüòå ñêîðîñòü ïîòîêà â òå÷åíèå ìèíóòû (ïåðåä 
ïîäêëþ÷åíèåì ýëåêòðîïèòàíèÿ).
Ïîäêëþ÷èòå ñèëîâîé êàáåëü ê áëîêó âûâîäîâ (ðèñóíîê 7). 
Âíèìàíèå!
Âîäîíàãðåâàòåëü
äîëæåí áûòü
çàçåìëåí.
Çàêðåïèòå ñèëîâîé
êàáåëü ïðåäîñòàâëåííûì
çàæèìîì (ðèñóíîê 7).
Óñòàíîâèòå êðûøêó
âîäîíàãðåâàòåëÿ
íà ïðåæíåå ìåñòî 
è çàêðåïèòå åå äâóìÿ â
èíòàìè (ðèñóíîê 5). 

ПРАВИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

o

Рис.2Рис.1

Умывальник Душ

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6Рис.7
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1. Áëîê âûâîäîâ
2. Òåðìîñòàò
3. Ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëè

4. Ïîâîðîòíûé ïåðåêëþ÷àòåëü
- Íàñòðîéêà 0: âûêë.
- Íàñòðîéêà 1: íèçêèé óðîâåíü
- Íàñòðîéêà 2: âûñîêèé
óðîâåíü

5. Èíäèêàòîð
6. Íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû

Äâóõôàçíàÿ âåðñèÿ

Ïðè îäíîôàçíîì ïîäêëþ÷åíèè L1 è L2 ïåðåìêíóòü.

Îäíîôàçíàÿ âåðñèÿ

11 22 33 44

55 66

66

Ìîäåëü
Ïîòðåáëÿåìàÿ 

ìîùíîñòü
Ñèëà òîêà (À) Ðàçìåð êàáåëÿ 

(MM2)1Ø 220 Â 1Ø 230 Â 1Ø 240 Â
ENJOY 100 2kW 9.1 8.7 8.3 2.5
ENJOY 100 3.3kW 13.6 13.0 12.5 2.5
ENJOY 100 3.5kW 15.0 14.3 13.7 2.5
ENJOY 100 3.6kW 16.3 15.6 15.0 2.5
ENJOY 100 4.5kW 20.5 19.5 18.8 2.5-4.0
ENJOY 100 5.5kW 25 23.9 22.9 4-6
ENJOY 100 6.5kW 29.5 28.2 27.0 4.0-6.0
ENJOY 100 7.5kW 34.1 32.6 31.3 4.0-6.0
ENJOY 100 8.5kW 38.6 37.0 35.4 6.0-10.0
ENJOY 100 9.5kW 43.2 41.3 39.6 6.0-10.0

3Ø 220Â 3Ø 230Â 3Ø 240Â
ENJOY 100 8.5kW 12.9 12.3 11.8 2.5
ENJOY 100 9.5kW 14.4 13.7 13.2 2.5

Óñòîé÷èâîñòü ê äàâëåíèþ âîäû 0,3–7 áàð (5–100 psi) Àâòîìàòè÷åñêîå 
âêëþ÷åíèå ïîä äåéñòâèåì äàâëåíèÿ âîäû Ñòàíäàðòíûå âïóñêíûå è âûïóñêíûå 

ñîåäèíåíèÿ äèàìåòðîì ½" Ââîä ñèëîâîãî êàáåëÿ ñâåðõó ñïðàâà
Âïóñê õîëîäíîé âîäû ñíèçó ñïðàâà

Ðàçìåðû âîäîíàãðåâàòåëÿ: âûñîòà 381 ìì, øèðèíà 215 ìì, ãëóáèíà 77 ìì

Òàáëèöà 1. Ýëåêòðè÷åñêàÿ íàãðóçêà
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Hot Water on Demand

9

Эксплуатация

1. Âûáåðèòå òðåáóåìûé óðîâåíü íàãðåâà (1): Íàñòðîéêà 0: ïðèáîð âûêëþ÷åí
Íàñòðîéêà 1: íèçêèé óðîâåíü — èíäèêàòîð ãîðèò 
Íàñòðîéêà 2: âûñîêèé óðîâåíü — èíäèêàòîð ãîðèò 

2. Îòêðîéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí (10), îáåñïå÷èâ ñëàáûé ïîòîê. Ìåäëåííî óâåëè÷èâàéòå 
ñêîðîñòü ïîòîêà äî âêëþ÷åíèÿ èíäèêàòîðíîé ëàìïî÷êè. Ïîäîæäèòå 15–20 ñåêóíä, ïðîïóñêàÿ
ãîðÿ÷óþ âîäó. Çàòåì îòðåãóëèðóéòå òåìïåðàòóðó âîäû ïóòåì óâåëè÷åíèÿ/óìåíüøåíèÿ 
ñêîðîñòè ïîòîêà.

3. Âûáåðèòå òðåáóåìûé óðîâåíü íàãðåâà (1).

4. Çàêîí÷èâ ïîëüçîâàòüñÿ ïðèáîðîì, ïîâåðíèòå ïåðåêëþ÷àòåëü 1 îáðàòíî â ïîëîæåíèå íóëÿ (0)

ВНИМАНИЕ!
При вводе в эксплуатацию не включать водонагреватель в электросеть пока не 
убедитесь, что вода ровной струей истекает на выходе из водонагревателя.

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. не 
выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Сдавайте его в пункт сбора для 
утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами.

o

9. Насадка для душа – Поток воздуха

1. Индикатор
2. Селектор уровня нагрева: 0/

низкий/высокий
3. Отверстие для выпуска 

горячей воды
4. Отверстие для впуска 

холодной воды
5. Усиленный шланг, 

устойчивый к давлению
6. Кран — модель с подачей 

воды в умывальник
7. Рукоятка для шланга 

и душевой насадки 
Водовыпускной шланг

8. Кран для подачи воды в 
водонагреватель — 
в режиме душа

Воздух, 
смешанный с 
водой 

Воздух

Вода
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Поиск и устранение неисправностей
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Вода
недостаточно
горячая

Слишком сильный поток воды
через нагреватель

Снижение окружающей
температуры

Давление воды ниже 100 кПа

Неисправность электрической
системы

Снизьте напор воды, прикрыв кран.

Переключитесь на более высокую
настройку температуры.

Проверьте, полностью ли открыт
магистральный запорный кран, и нет ли
других препятствий в линии.

Сдайте нагреватель на проверку
квалифицированному электрику
или обратитесь к местному
авторизованному дистрибьютору.

Вода слишком
горячая

Недостаточный поток воды через
нагреватель

Повышение окружающей
температуры

Увеличьте напор воды, открыв кран.

Переключитесь на более низкую
настройку температуры.

Нагреватель
отключается
в процессе
использования

Отключение электричества в сети

Срабатывание аварийной защиты,
возможно, из-за утечки на землю

Проверьте подачу электропитания,
автоматический выключатель,
переключатели и питающий провод.
Проверьте утечку на землю и сбросьте
аварийную защиту.

Если проблема сохраняется, обратитесь
к авторизованному дистрибьютору за
помощью.

Вода перестает
течь

Лейка душа закупорена или
перекошена, закупорен гибкий
шланг душа.

Нет подачи воды.

Очистите или замените лейку,
проверьте свободно ли вода
проходит по шлангу. Замените при
необходимости.

Проверьте, есть ли вода в системе,
открыт ли запорный кран, и нет ли
закупорок.

Температура
воды меняется
с горячей на
холодную
во время
использования

Давление воды упало ниже
минимального уровня.

Увеличьте подачу горячей воды.

Нет горячей
воды, несмотря
на полностью
открытый кран

Нет электричества

Не достигнут необходимый для 
включения нагревательного 
элемента напор воды.

Проверьте положение автоматического
выключателя и напряжение в сети.

Очистите сетчатый фильтр
• Выключите автоматический

выключатель.
• Откройте кран горячей воды, чтобы

сбросить давление в приборе.
• Включите автоматический выключатель.
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Поиск и устранение неисправностей
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Вода
недостаточно
горячая

Слишком сильный поток воды
через нагреватель

Снижение окружающей
температуры

Давление воды ниже 100 кПа

Неисправность электрической
системы

Снизьте напор воды, прикрыв кран.

Переключитесь на более высокую
настройку температуры.

Проверьте, полностью ли открыт
магистральный запорный кран, и нет ли
других препятствий в линии.

Сдайте нагреватель на проверку
квалифицированному электрику
или обратитесь к местному
авторизованному дистрибьютору.

Вода слишком
горячая

Недостаточный поток воды через
нагреватель

Повышение окружающей
температуры

Увеличьте напор воды, открыв кран.

Переключитесь на более низкую
настройку температуры.

Нагреватель
отключается
в процессе
использования

Отключение электричества в сети

Срабатывание аварийной защиты,
возможно, из-за утечки на землю

Проверьте подачу электропитания,
автоматический выключатель,
переключатели и питающий провод.
Проверьте утечку на землю и сбросьте
аварийную защиту.

Если проблема сохраняется, обратитесь
к авторизованному дистрибьютору за
помощью.

Вода перестает
течь

Лейка душа закупорена или
перекошена, закупорен гибкий
шланг душа.

Нет подачи воды.

Очистите или замените лейку,
проверьте свободно ли вода
проходит по шлангу. Замените при
необходимости.

Проверьте, есть ли вода в системе,
открыт ли запорный кран, и нет ли
закупорок.

Температура
воды меняется
с горячей на
холодную
во время
использования

Давление воды упало ниже
минимального уровня.

Увеличьте подачу горячей воды.

Нет горячей
воды, несмотря
на полностью
открытый кран

Нет электричества

Не достигнут необходимый для 
включения нагревательного 
элемента напор воды.

Проверьте положение автоматического
выключателя и напряжение в сети.

Очистите сетчатый фильтр
• Выключите автоматический

выключатель.
• Откройте кран горячей воды, чтобы

сбросить давление в приборе.
• Включите автоматический выключатель.

1

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.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ
ЭЛЕКТР СУ ЖЫЛЫТҚЫШТАРЫ

(сатушы-кəсіпорынның атауы, орналасқан жері жəне мөрі)

(ТАƏ, сатушының қолы)

(ТАƏ, сатып алушының қолы)

Үлгісі
Үлгісінің коды
Сериялық нөмірі
Сатушы ұйым

Тексердім жəне саттым

Кепілдік шарттарымен келісемін

Сатылған күні «_____»_____________________________________20______жыл

Жекелеген сериялардың төменде санамаланған құрамдас бөліктеріне:
- ENJOY 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.

1. Кепілдік мерзімі

2. Кепілдікті қызмет көрсету шарттары
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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:
- ENJOY сериясының су жылытқыштары- 2 жыл.

3. Бұйымның қызмет ету мерзімі

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

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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Сериялық нөмірі

Сатылған күні

Сатушы фирма
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Сериялық нөмірі
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Сериялық нөмірі

Сатылған күні

Сатушы фирма

Сатушының мөр

Үлгісі

Сериялық нөмірі

Сатылған күні

Сатушы фирма

Сатушының мөр
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Сервистік
орталықтың мөрі

Қабылдау күні
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5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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.

KZ
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№

1. Аспаптың қаптамасын ашпаңыз жəне 
корпустан шығармаңыз

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

Кернеудегі компоненттердің болуына байланысты электр 
тогының соққысы. Жарақаттану - ыстық беткейлерге күйіп 
қалу жəне өткір жиектерге кесіп алулар.
Қуат сымының, ашаның немесе розетканың зақымдануына
байланысты электр тогының соғуы.
Кернеу астындағы жалаңаш сымдарға жанасуына 
байланысты электр тогының соққысы.

2.

3. Қуат сымын зақымдамаңыз.

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.

KZ

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
ТаңбасыЕскертпе Тəуекел
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№

1. Аспаптың қаптамасын ашпаңыз жəне 
корпустан шығармаңыз

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

Кернеудегі компоненттердің болуына байланысты электр 
тогының соққысы. Жарақаттану - ыстық беткейлерге күйіп 
қалу жəне өткір жиектерге кесіп алулар.
Қуат сымының, ашаның немесе розетканың зақымдануына
байланысты электр тогының соғуы.
Кернеу астындағы жалаңаш сымдарға жанасуына 
байланысты электр тогының соққысы.

2.

3. Қуат сымын зақымдамаңыз.

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.

KZ

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
ТаңбасыЕскертпе Тəуекел

7
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o
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Дұрыс орнату Дұрыс 
емес орнату.

Дұрыс емес орнату.

o

2-сур.1-сур.

Қол жуғыш Душ

3-сур.

4-сур.

5-сур.

6-сур.7-сур.

1. Су жылытқышты пайдаланушының басынан жоғары ыңғайлы
биіктікте орнатыңыз. Қол жуғыштың үстінде орнатылған 
су жылытқыш, бүріккіш қондырғының төгіндіге бағытталатындай 
етіп кран үстіндегі қабырғаға бекітіледі. Душқа арналған су 
жылытқыш пайдаланушының басының үстіңгі жағындағы 
қабырғаға бекітіледі.

2. Аспаптың қақпағын алып тастаңыз (5-сурет).

3. Тиісті қуат кабелін (1-кестені қараңыз) канал арқылы су 
жылытқышқа өткізіңіз (6-сурет). Оны шығыс блогіне қоспаңыз.

4. Аспапты белгіленген нүктелерге үш бұрандамен қабырғаға 
бекітіңіз (6-сурет). Аспап суды кіргізу жəне шығаруға арналған 
саңылаулар төменгі жағында болатындай етіп көлденең 
орнатылуы тиіс.

5. Су құбыршегін су жылытқыштағы енгізу нүктесіне қосыңыз, 
содан кейін жиынтыққа кіретін құралдарды су жіберу
саңылауына қосыңыз. Су жіберу саңылауын жаппаңыз! 
Су жіберу саңылауына, тек су жылытқышы бар жиынтықта 
жеткізілетін керек-жарақтарды ғана қосуға рұқсат етіледі (сурет.1).

6. Бір минут ішінде ағынның жылдамдығын тексеріңіз 
(электр қуатын қосар алдында).

7. Қуат кабелін шығару блогына қосыңыз (7-сурет). 
Назар аударыңыз! 
Су жылытқышы жерге 
тұйықталуы тиіс.

8. Қуат кабелін берілген 
қысқышпен бекітіңіз (7-сурет).

9. Су жылытқыштың қақпағын 
бұрынғы орынға орнатыңыз 
жəне оны екі бұрандамен 
бекітіңіз (5-сурет).

Дұрыс 
емес орнату.
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Екі фазалы нұсқасы

1-кесте. Электрлік жүктеме

Бір фазалы нұсқасы

Бір фазалы қосылу кезінде L1 жəне L2 бөгеттеңіз.

11 22 33 44

55 66

66

Үлгісі
Ток күші (А)Тұтынатын

қуат
Кабель өлшемі

(мм2)
    

      
ENJOY 100 2kW 9.1

1Ш 220 В 1Ш 230 В 1Ш 240 В

3Ш 240В3Ш 230В3Ш 220В

8.7 8.3 2.5
ENJOY 100 3.3kW 13.6 13.0 12.5 2.5
ENJOY 100 3.5kW 15.0 14.3 13.7 2.5
ENJOY 100 3.6kW 16.3 15.6 15.0 2.5
ENJOY 100 4.5kW 20.5 19.5 18.8 2.5-4.0
ENJOY 100 5.5kW 25 23.9 22.9 4-6
ENJOY 100 6.5kW 29.5 28.2 27.0 4.0-6.0
ENJOY 100 7.5kW 34.1 32.6 31.3 4.0-6.0
ENJOY 100 8.5kW 38.6 37.0 35.4 6.0-10.0
ENJOY 100 9.5kW 43.2 41.3 39.6 6.0-10.0

   
ENJOY 100 8.5kW 12.9 12.3 11.8 2.5
ENJOY 100 9.5kW 14.4 13.7 13.2 2.5

Су қысымына төзімділігі 0,3 - 7 бар (5 100 psi). Су қысымының əсерінен автоматты түрде қосылу. 
Диаметрі ¹/2" стандартты кіріс жəне шығыс қосылыстар. Қуат кабелін енгізу жоғарғы оң жағынан 

Суық суды кіргізу төменнен оң жағынан.

Су жылытқыштың өлшемдері : биіктігі 381 мм, ені 215 мм, тереңдігі 77 мм

1. Шығыс блогі
2. Термостат
3. Микро ауыстырып-
    қосқыштар

4. Бұрылмалы ауыстырып-қосқыш 5. Индикатор
6. Қыздыру элементтері- Теңшеу 0: сөнд.

- Теңшеу 1: төмен деңгей
- Теңшеу 2: жоғары деңгей
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Hot Water on Demand

9

Пайдалану

1. Жылытудың қажетті деңгейін таңдап алыңыз (1):  Теңшелім 0: аспап сөндірулі
      Теңшелім 1: төмен деңгей индикатор 
            жанып тұр 
      Теңшелім 2: жоғары деңгей индикатор 
            жанып тұр

2. Нашар ағынды қамтамасыз ете отырып, су тартқыш шүмекті (10) ашыңыз, индикаторлық 
шамды қосқанға дейін ағынның жылдамдығын баяу арттырыңыз. Ыстық суды өткізе отырып, 
15 - 20 секунд күте тұрыңыз. Содан кейін ағын жылдамдығын арттыру/азайту арқылы су 
температурасын реттеңіз.

3. Жылытудың қажетті деңгейін таңдап алыңыз (1):

4. Аспапты пайдалануды аяқтаған соң, ауыстырып-қосқышты 1 қайтадан нөлге (0) бұраңыз

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

o

9. Душқа арналған саптама - Ауа ағыны

1. Индикатор
Қыздыру деңгейінің селекторы 
0/2 төмен/жоғары
Ыстық суды жіберуге арналған
саңылау
Ыстық суды кіргізуге арналған
саңылау
Қысымға төзімді, күшейтілген
құбыршек
Қол жуғышқа су беруге арналған
6 кран — үлгісі
Құбыршек пен душ саптамасына
арналған тұтқа Су жіберу 
құбыршегі
Су жылытқышқа су беру краны —
душ режимінде

2.

3.

4.

5.

6.

7.
 

8.

Сумен 
араластырылған 
ауа

Ауа

Су
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Ақауларды іздеу жəне жою

МƏСЕЛЕ  ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ ШЕШІМ

Су
жеткілікті
ыстық емес

Су аса ыстық

Жылытқыш 
пайдалану 
барысында 
өшіп қалады

Су ағуын 
тоқтатады

Пайдалану 
барысында судың 
температурасы
ыстықтан суыққа 
ауысады.

Толығымен ашық 
кранға қарамастан, 
ыстық су жоқ

Электр қуаты жоқ

Жылыту элементін қосу үшін қажетті
су арынына қол жеткізілмеген.

Желідегі автоматты ажыратқыштың
жағдайын жəне кернеуді тексеріңіз.

Торлы сүзгіні тазартыңыз
• Автоматты сөндіргішті өшіріңіз
• Аспаптағы қысымды түсіру үшін
  ыстық су шүмегін ашыңыз.
• Автоматты сөндіргішті қосыңыз.

Судың қысымы минималды 
деңгейден төмен түсіп кеткен.

Ыстық судың берілісін арттырыңыз.

Жылытқыш арқылы судың аса 
қатты ағыны

Қоршаған орта температурасының
төмендеуі

Судың қысымы 100 кПа төмен

Электр жүйесінің ақаулығы

Жылытқыш арқылы судың 
жеткіліксіз ағыны

Қоршаған орта температурасының
жоғарылауы.

Желідегі электрдің сөнуі

Апатты қорғаныстың іске қосылуы
жерге ағып кетуден болуы мүмкін

Душтың су құйғышы бітеліп қалған
немесе бұралған, душтың иілгіш
құбыршегі бітеліп қалған.

Су берілмейді.

Су құйғышты тазартыңыз немесе
ауыстырыңыз, су құбыршекпен еркін 
өте ме, жоқ па тексеріңіз Қажет болған
жағдайдаауыстырыңыз.

Жүйеде судың бар-жоғын, бекіту краны
ашық-ашылмағанын жəне бітеліп қалған-
қалмағанын тексеріңіз.

Электр қуатының берілуін, автоматты
ажыратқышты, ауыстырып қосқыштарды
жəне қуаттандыру сымдарды тексеріңіз.
Жерге ағып кетуін тексеріңіз жəне апатты
қорғауды тастаңыз.

Егер мəселе сақталса, көмек алу үшін
авторландырылған дистрибьюторға
хабарласыңыз.

Кранды аша отырып, судың қысымын
арттырыңыз.

Температураның иөменірек теңшеліміне
ауысыңыз.

Кранды жаба отырып, судың қысымын
төмендетіңіз.

Температураның жоғарырақ теңшеліміне
ауысыңыз.

Магистральдық бекітпе кранның толық
ашылғандығын, кедергілер жоқ 
екендігін тексеріңіз.

Жылытқышты білікті электршіге 
тексертіңіз немесе жергілікті өкілетті 
дистрибьюторға хабарласыңыз.

 

KZ

ЖАРАМСЫЗДЫҚТАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ
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МƏСЕЛЕ  ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ ШЕШІМ
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Жылытқыш арқылы судың 
жеткіліксіз ағыны

Қоршаған орта температурасының
жоғарылауы.

Желідегі электрдің сөнуі

Апатты қорғаныстың іске қосылуы
жерге ағып кетуден болуы мүмкін

Душтың су құйғышы бітеліп қалған
немесе бұралған, душтың иілгіш
құбыршегі бітеліп қалған.

Су берілмейді.

Су құйғышты тазартыңыз немесе
ауыстырыңыз, су құбыршекпен еркін 
өте ме, жоқ па тексеріңіз Қажет болған
жағдайдаауыстырыңыз.

Жүйеде судың бар-жоғын, бекіту краны
ашық-ашылмағанын жəне бітеліп қалған-
қалмағанын тексеріңіз.

Электр қуатының берілуін, автоматты
ажыратқышты, ауыстырып қосқыштарды
жəне қуаттандыру сымдарды тексеріңіз.
Жерге ағып кетуін тексеріңіз жəне апатты
қорғауды тастаңыз.

Егер мəселе сақталса, көмек алу үшін
авторландырылған дистрибьюторға
хабарласыңыз.

Кранды аша отырып, судың қысымын
арттырыңыз.

Температураның иөменірек теңшеліміне
ауысыңыз.

Кранды жаба отырып, судың қысымын
төмендетіңіз.

Температураның жоғарырақ теңшеліміне
ауысыңыз.

Магистральдық бекітпе кранның толық
ашылғандығын, кедергілер жоқ 
екендігін тексеріңіз.

Жылытқышты білікті электршіге 
тексертіңіз немесе жергілікті өкілетті 
дистрибьюторға хабарласыңыз.
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