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1. Предназначение 

Водонагревателя е предназначен за кратковременно съхранение на топла вода за 
обезпечение на нуждите от гореща непитейна вода в дома, вилата или градината. 

2. Технически спецификации 
Електричество  220 V / 50 Hz 
Консумация на енергия, kWh 1.25  
Обем, L 15/20  
Максимална температура на загряване, °С 70±10°  
Режим на работа Продължителен 
Клас на защита от токов удар 1 
Степен на защита от влага и прах IP21 
Нетно тегло, кг 3.5  
Габаритни размери,мм 400х135х320  
 
       3. Комплектация 

Водонагревател 1 

Капачка 1 

Ръководство 1 

Опаковка 1 

Кран 1 

 
4. Изисквания за безопасност 

Включването на водонагревателя в електрическата мрежа се осъществява чрез 
двуполюсен контакт, който е заземен. 
 
Заземяването на водонагревателя е задължително!  
Забранява се едновременният допир до металните части на водонагревателя и заземени 
предмети (метални радиатори, водопроводи и други). Забранява се пускането на 
водонагревателя без вода, защото може да доведе до неговото повреждане. Забранява се 
доливането и отсипването на вода от водонагревателя, когато е включен в електрическата 
мрежа. 

5. Принципна електрическа схема 
Условни обозначения:  
ТР – Терморегулатор 
ИНД – Лампа индикатор 
ТО – Термоограничител 
ТЕН – Тръбен електронагревател 
 
  



6. Подготовка за работа 

 
Отбележете на стената местата за отворите където ще се крепи водонагревателя. В 
пробитите отвори поставете дюбели и сложете самонарезните винтове. Прикрепете към 
задната горна стена на умивалник “Вилен”. Монтирайте крана в корпуса, сложете 
гуменото уплътнетие на резбата и стегнете гайката. Свържете водонагревателя към 
електрическата мрежа посредством кабела, снабден със специални заземления. При 
отсъствие в контакта на заземлителни кабели, е необходимо да използвате услугите на 
компетентен специалист, който да извърши неговия монтаж. Категорично се забранява 
свързването с контакт нямащ заземляващ кабел! Забранява се използване на водата, а 
също и допира до нея или металическите части на водонагревателя при включен кабел в 
електрическата мрежа! 
7. Начин на използване 
Напълнете резервоара на водонагревателя с хладна вода, като оставите поне 20 мм до 
върха му. Затворете капака. Включете електрическия кабел в контакта. Завъртете 
терморегулатора за да регулирате желаната температура на водата. Максималната 
температура на водата е 70°С. Ако не изразходвате горещата вода, терморегулатора ще 
поддържа нейната температура постоянно. Преди да  използвате горещата вода, 
задължително изключете водонагревателя от електрическата мрежа, след това отворете 
кранчето.  След завършване на работата с водонагревателя, извадете електрическия кабел 
от контакта. 
8. Характерни неизправности и методи за тяхното безопасно отстраняване.  
8.1 При отстраняване на неизправност се ръководете строго от правилата за 
безопасност. 
8.2 Списък на възможните неизправности и тяхното отстраняване са изложени в 
таблицата. 

Внимание! Отстраняването на неизправности се допуска само с помощта на специалист по 
ремонта. 
9. Гаранционни задължения. 
Гаранционният срок е 12 месеца от датата на закупуване. В течение на гаранционният срок 
при наличие на неизправност по вина на производителя и при условия на правилното му 
използване ,съхранение и транспорт , клиентът е длъжен да уведоми продавача. 
 

Неизправност Вероятна причина Метод за отстраняване 

1. При включване в 
мрежата подсветката на 
бутона за включване не 
свети, водата не се 
нагрява 

1. Неизправност в 
контакта. 
2. Неизправен 
терморегулатор. 
3. Повреден 
електрически кабел. 

1. Да се отстрани 
неизправността в контакта.  
2.Да се замени 
терморегулатора. 
3. Да се замени 
електрическият кабел, с такъв 
получен от производителя. 

2. При включен кабел 
водата не се нагрява 

Излязъл от строя ТЕН Подменете ТЕН 


