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Poznámka:
(ne pro DB 13)
Pfii pouze málo otevfieném teplovodním kohoutku pracuje prÛtokov˘
ohfiívaã pfii obou pfiedvolen˘ch stupních (ECO, MAX) pouze s poloviãním
v˘konem. Pfii naplno otevfieném
teplovodním kohoutku pracuje pfiístroj
s pln˘m pfiedvolen˘m v˘konem.

■
■
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Uvedení do provozu po zastavení vody:
Zbavte pfiístroj napûtí (vytoãte
pojistky v domovní instalaci).
Otevírejte teplovodní kohoutek tak
dlouho, aÏ unikne z potrubí vzduch.
Pojistky zase zapnûte.
Pfiístroj je pfiipraven k provozu.

·etfiení energie
PouÏívejte pokud moÏno ãasto
úsporn˘ stupeÀ „ECO“.
Pro um˘vadla: Otevfiete rohov˘ regulaãní ventil tak daleko, aÏ se zapne
pouze mal˘ topn˘ v˘kon.

âi‰tûní
Pfiístroj pouze otírejte vlhk˘m hadrem.
NepouÏívejte Ïádné ostré nebo
brusné ãisticí prostfiedky.

Co dûlat v pfiípadû
poruchy?
Porucha, která se vyskytla je ãasto
pouze maliãkost. Pfiekontrolujte
prosím, mÛÏete-li na základû následujících poznámek poruchu sami
odstranit. Tak zabráníte v˘dajÛm pro
nepotfiebn˘ v˘jezd servisní sluÏby.
Voda se neohfiívá nebo vytéká
pfiíli‰ málo vody:
■ Pfiekontrolujte pojistku v domovní
instalaci.
■ Pokles tlaku ve vodovodní síti. Pfii
nízkém tlaku se pfiístroj nezapne.
■ Sítko ve vodovodním kohoutku
nebo ve sprchové hlavici je
ucpané. Sítko vy‰roubujte a vyãistûte nebo odvápnûte.
■ Rohov˘ regulaãní ventil je ucpan˘.
Otevfiete naplno teplovodní kohoutek a rohov˘ regulaãní ventil vícekrát po sobû otevfiete a zavfiete.
Nakonec vyãistûte sítko ve vododovodním kohoutku.
Bûhem odbûru vody se prÛtokov˘
ohfiívaã vypne, teplota vody poklesne:
V teplovodním kohoutku musí b˘t
pouÏito tûsnûní, které nenabobtnává.
NemÛÏete-li poruchu odstranit, vypnûte pojistku v domovní instalaci a
zavolejte odborníka.
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Návod k pouÏití
DB13
DB18
DB21
DB24

4010436 31113 3
4010436 31118 8
4010436 31121 8
4010436 31124 9

Pfied pouÏíváním pfiístroje si
peãlivû pfieãtûte tento návod k
pouÏití!

Vá‰ nov˘ pfiístroj
PrÛtokov˘ ohfiívaã ohfiívá vodu bûhem
jejího prÛchodu pfiístrojem. Pouze v
této dobû spotfiebovává pfiístroj proud.

Bezpeãnostní
ustanovení
■ Instalace a první uvedení do provozu musí b˘t provedeny
odborníkem podle pfiedloÏeného
návodu k montáÏi.
■ PrÛtokov˘ ohfiívaã musí b˘t instalován v prostoru chránûném pfied
mrazem.
■ Smû‰ovací baterie a potrubí horké
vody mohou b˘t horké.
UdrÏujte dûti v bezpeãné
vzdálenosti.

Obsluha prÛtokového
ohfiívaãe:
Vá‰ prÛtokov˘ ohfiívaã má dva stupnû
topení:
ECO úsporn˘ stupeÀ – dvû tfietiny
v˘konu
MAX silné topení – pln˘ v˘kon

ECO

MAX

StupeÀ ECO je ideální nastavení pro:
– um˘vadlo
– sprchu
– bidet
StupeÀ MAX pouÏijte pfii pouÏití termostatové baterie, pro vysoké teploty
nebo velká mnoÏství vody, napfi.
– mytí nádobí
– ãi‰tûní
– koupání ve vanû

Pozor!
Opravy smûjí provádût pouze
odborníci. Je-li pfiístroj nesprávnû
opraven, vystavujete se velikému
nebezpeãí.
„V normálním pfiípadû se z pfiístroje
nemusí vodní kámen odstraÀovat.
Pfii extrémnû tvrdé vodû a ãastém
odbûru velmi horké vody v‰ak mÛÏe
dojít v pfiístroji k usazování vodního
kamene. ObraÈte se na na‰i servisní
sluÏbu.“

Teplovodní
kohoutek naplno
otevfiete

Pfii otevfiení teplovodního kohoutku
se zapne prÛtokov˘ ohfiívaã a ohfiívá
vodu. Po uzavfiení vodovodního kohoutku se vypne.

Zv˘‰ení teploty vody:

Servisní sluÏba
VyÏadujete-li servisní sluÏbu, uveìte
prosím ãís. E a ãís. FD Va‰eho
pfiístroje. Tato ãísla naleznete na
vnitfiní stranû vyklápûcího obsluÏného
panelu prÛtokového ohfiívaãe.
âís. E: _________________________
âís. FD: _________________________

Teplovodní
kohoutek trochu
uzavfiete.

SníÏení teploty vody:

Otevfiete kohoutek se studenou
vodou.
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