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BENDROSIOS PASTABOS 
 
1. Ši brošiūra yra svarbi ir neatskiriama produkto dalis, kurią būtina saugoti kartu su 
įrenginiu, taip pat perdavus jį kitam savininkui ar vartotojui ir (ar) perkėlus jį į kitą 
instaliaciją. 
2. Būtina atidžiai susipažinti su šioje brošiūroje pateikiamomis instrukcijomis ir pastabomis, 
kuriose pateikiama svarbi informacija apie saugą įrengiant, naudojant ir prižiūrint įrenginį. 
3. Įrenginys įrengiamas vartotojo lėšomis. Įrengimo darbus turėtų atlikti reikiamą kvalifikaciją 
turintis personalą, vadovaudamasis šioje brošiūroje pateikiamomis instrukcijomis. 
4. Draudžiama įrenginį naudoti kitiems tikslams negu nurodyta anksčiau. Gamintojas 
neatsako už galimą žalą, padarytą netinkamai, klaidingai ar neapgalvotai naudojant įrenginį, 
taip pat atsiradusią dėl šioje brošiūroje pateikiamų instrukcijų nesilaikymo. 
5. Įrenginio įrengimo, priežiūros ir bet kokius techninio įsikišimo darbus naudojant turėtų 
atlikti reikiamą kvalifikaciją turintis personalas, laikydamasis galiojančių standartų ir 
vadovaudamasis įrenginio konstruktoriaus pateikiamų instrukcijų. 
6. Įrengimo klaidos gali sukelti žmonių ir gyvūnų kūno sužalojimų ar materialinę žalą, už 
kuriuos gamintojas neatsako. 
7. Pakuotės elementų (sąvaržų, plastikinių maišų, polistireno putplasčio ir pan.) nereikėtų 
palikti vaikams pasiekiamoje vietoje, nes gali kelti jiems grėsmę. 
8. Įrenginio neturėtų naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės 
galimybės yra ribotos ar jie neturi patirties arba žinių, jeigu tokie asmenys nėra prižiūrimi už 
jų saugumą atsakingų asmenų, kurie nepaaiškino jiems, kaip reikėtų naudoti įrenginį. Vaikai 
turėtų būti prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų, kurie privalo pasirūpinti, kad vaikai 
nežaistų įrenginiu. 
9. Draudžiama įrenginį liesti neavint avalynės ar drėgnomis kūno dalimis. 
10. Galimus remonto darbus turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias 
atsargines dalis. Šio reikalavimo nesilaikymas gali lemti darbo saugą bei dėl to įrenginio 
gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės. 
11. Karšto vandens temperatūra reguliuojama tinkamai nustačius reguliavimo termostatą, 
kuris kartu yra apsaugos nuo pavojingo temperatūros padidėjimo prietaisas. Suveikus 
termostatui, jį galima atblokuoti pašalinus priežastį. 
12. Elektros jungtys turi būti įrengtos, vadovaujantis atitinkamame skirsnyje pateikiamu 
aprašymu. 
13. Jeigu vandens šildytuve įrengtas apsaugos nuo viršslėgio prietaisas, negalima jo kaip nors 
keisti. Jeigu toks prietaisas neatitinka galiojančių standartų ir reikalavimų, būtina jį pakeisti 
kitu. 
14. Šalia įrenginio negalima laikyti jokių daiktų, kurie galėtų užsidegti. 
 
Simbolių reikšmė: 
 

Simbolis Reikšmė 

 Nesilaikant šių nurodymų gali kilti kūno sužalojimų rizika, kuri tam tikrais atvejais gali 
baigtis mirtimi. 

 
Nesilaikant šių nurodymų gali kilti pažeidimų rizika, pažeidimai tam tikrais atvejais gali 
būti rimti daiktams, augalams ar gyvūnams. 

 
Privaloma taikyti bendrąsias saugos ir su produkto specifinėmis savybėmis susijusius 
standartus. 
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BENDRIEJI SAUGOS STANDARTAI 
 
Nuoroda Įspėjimas Pavojus Simbolis 

1 Nesiimti veiksmų, dėl kurių 
būtų galima patekti į įrenginio 
vidų arba įrenginys būtų 
atjungtas nuo jo įrengimo 
vietos 

Elementų su įtampa sukeltas elektros smūgis. 
Įkaitusių elementų arba aštrių briaunų ir kyšančių dalių 
sukelti kūno sužalojimai. 

 

2 Nepaleisti ir neišjungti įrenginio 
įkišant ar ištraukiant maitinimo 
laido kištuką iš lizdo 

Elektros smūgis pažeidus elektros laidą, kištuką ar lizdą. 

 

3 Nepažeisti elektros maitinimo 
laido 

Elektros smūgis pažeidus neizoliuotų laidų su įtampa 
apsauginį sluoksnį.  

4 Ant įrenginio nepalikti jokių 
daiktų 

Kūno sužalojimai nukritus daiktui dėl virpesių. 

 
 
 

 
 

Įrenginio ar kitų greta esančių daiktų pažeidimas 
nukritus daiktui dėl virpesių.  

5 Nelipti ant įrenginio. Kūno sužalojimai nukritus nuo įrenginio. 

 
 
 

 
 

Įrenginio ar kitų greta esančių daiktų pažeidimas 
nukritus iš laikiklių nutrūkusiam įrenginiui.  

6 Nevalyti įrenginio, jeigu prieš tai 
įrenginys nebuvo išjungtas ir 
neištrauktas kištukas iš lizdo ar 
neišjungtas išorinis jungiklis 

Elementų su įtampa sukeltas elektros smūgis. 

 

7 Įrenginį įrengti ant stabilių 
sienų, kurių neveikia virpesiai 

Triukšmas įrenginiui veikiant. 

 
8 Elektros jungtis įrengti 

naudojant tinkamo pjūvio laidus
Gaisras perkaitus nepakankamo, palyginti su tekančios 
srovės dydžiu, pjūvio laidams.  

9 Atkurti visas kontrolės ir 
apsaugos funkcijas, kurios 
suveikė dėl techninio įsikišimo, 
ir prieš pradedant naudoti 
įrenginį įsitikinti, kad jos 
tinkamai veikia 

Įrenginio pažeidimas ar užblokavimas naudojant 
nekontroliuojamą įrenginį.  

 
SPECIFINIAI SU PRODUKTU SUSIJĘ SAUGOS STANDARTAI 
 
Nuoroda Įspėjimas Pavojus Simbolis 

10 Ištuštinti tuos įrenginio 
elementus, kuriuose gali būti 
karšto vandens: prapūsti juos 
prieš imantis bet kokių veiksmų 
su jais 

Kūno sužalojimai dėl nudegimo 

 

11 Periodiškai šalinti kalkių 
nuosėdas nuo atskirų elementų, 
laikantis naudojamo produkto 
saugos lape pateikiamų 
nurodymų. Būtina užtikrinti 
patalpos vėdinimą, dėvėti 
apsauginius drabužius ir 
pirštines, nemaišyti įvairių 

Kūno sužalojimai rūgštims patekus ant odos ar į akis, 
įkvėpus ar prarijus kenksmingų cheminių medžiagų  
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produktų, naudojamų šiems 
darbams atlikti, taip pat 
apsaugoti valomą įrenginį ir 
daiktus šalia. 

 
 

 
 

Įrenginio ar daiktų šalia pažeidimas dėl korozijos 
veikiant rūgštinės reakcijos medžiagoms.  

12 Valant nenaudoti insekticidų, 
tirpiklių ir ėsdinančių valiklių 

Galima pažeisti plastikinius elementus ar dažytus 
paviršius  

 
 
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA 
Techniniai parametrai nurodyti įrenginio vardinėje lentelėje (lentelė pritvirtinta šalia 
vandens tiekimo ir šalinimo vamzdžių). 
 
 BASE TOP 
Modelis 30 50 80 100 30 50 80 100
Teorinis svoris, kg 14 20 26 30 14,3 20,5 27,5 32 
Įrenginys atitinka direktyvą 89/336/EEB dėl elektromagnetinio suderinamumo. 
 
Įrenginio modelio nustatymas 
Siekiant nustatyti įsigyto įrenginio modelį, reikia vadovautis šios naudojimo instrukcijos 
pabaigoje pateikiamais 3, 4, 5 ir 6 piešiniais ir šiomis rekomendacijomis: 
• BASE: modeliai su 3 arba 4 piešinyje vaizduojama vartotojo sąsaja 
• TOP: modeliai su 5 arba 6 piešinyje vaizduojama vartotojo sąsaja 
 
ĮRENGIMO STANDARTAI (įrengimo darbus atliekančiam asmeniui) 
 

DĖMESIO! Būtina atidžiai susipažinti su šio teksto pradžioje 
pateikiamomis bendrosiomis pastabomis ir saugos standartais bei griežtai jų 
laikytis. 
 
Vandens šildytuvą įrengti ir paleisti turėtų atitinkamai apmokytas personalas, 
vadovaudamasis galiojančiais standartais ir galimais vietos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų reikalavimais. 
 
Įrenginys skirtas vandeniui pašildyti iki žemesnės nei virimo temperatūros. Įrenginys turi būti 
prijungtas prie buitinio vandens tinklo, kurio savybės atitinka įrenginio našumą ir talpą. 
 
Prieš prijungiant įrenginį būtina: 
- patikrinti, ar jo savybės (nurodytos vardinėje lentelėje) atitinka vartotojo poreikius, 
- įsitikinti, kad instaliacija atitinka įrenginio IP (apsaugos nuo vandens patekimo) lygį pagal 
galiojančius reikalavimus, 
- susipažinti su informacija, pateikiama pakuotės etiketėje ir vardinėje lentelėje. 
 
Įrenginio įrengimas 
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Šis įrenginys suprojektuotas naudoti tik su patalpų vidaus instaliacija pagal galiojančius 
reikalavimus. Be to, būtina laikytis šių reikalavimų, susijusių su veiksniais: 
- Drėgmė: neįrengti įrenginio drėgnose ir uždarose (nevėdinamose) patalpose. 
- Šaltis: neįrengti įrenginio patalpose, kuriose temperatūra gali nukristi iki kritinės, kuriai 
esant gali susidaryti ledas. 
- Saulės spinduliai: nestatyti įrenginio vietose, kur jį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai, net 
pro langus. 
- Dulkės / garai / dujos: neįrengti įrenginio patalpose, kuriose yra ypač agresyvių veiksnių, 
tokių kaip rūgštiniai garai, dulkės ar didelė dujų koncentracija. 
- Elektros iškrovos: neįrengti įrenginio tiesiai ant elektros linijų, kurios neapsaugotos nuo 
įtampos šuolių. 
 
Jeigu sienos sumūrytos iš kiaurinių ar tuščiavidurių plytų, pertvarų statiškumas yra ribotas ir 
iš viso, jeigu sienos yra kitokios negu nurodyta, prieš įrengiant įrenginį būtina patikrinti 
laikančiosios sistemos statiškumą. 
 
Sienoje kalami tvirtinimo kabliai turi būti tiek tvirti, kad išlaikytų tris kartus didesnį svorį už 
visiškai vandens pripildyto šildytuvo svorį. Rekomenduojama naudoti bent 12 mm skersmens 
tvirtinimo kablius. 
Vietos reikalavimai gali numatyti baudas už įrenginio įrengimą vonios kambariuose. Tokiu 
atveju būtina laikytis mažiausių atstumų, numatytų tokiuose reikalavimuose. 
Rekomenduojama vandens šildytuvą (A, 1 pieš.) įrengti kuo arčiau karšto vandens ėmimo 
taškų šilumos nuostoliams per vamzdžius sumažinti. 
Prireikus atlikti priežiūros ar remonto darbus, būtina numatyti bent 50 cm laisvos erdvės, kad 
būtų galima pasiekti elektrinius elementus. 
 
Montavimo padėtis 
 
Įrenginys gali būti montuojamas vertikaliai (2a pieš.) ir horizontaliai (2b pieš.). Montuojant 
horizontaliai įrenginį reikia apversti pagal laikrodžio rodyklę taip, kad vandens vamzdžiai 
būtų kairėje pusėje (šalto vandens vamzdis apačioje). 
 
Priekinio skydo montavimas ir (arba) personalizavimas 
 
Tik TOP modeliams (modeliai su vartotojo sąsaja, 5 ar 6 piešinys): montuojant ir (arba) 
personalizuojant priekinį skydą reikia žiūrėti ant skydo pakabintoje naudojimo instrukcijoje 
pateikiamus nurodymus. 
 
HIDRAULINĖS JUNGTYS 
 
Prijungti vandens tiekimą ir šalinimą iš šildytuvo vamzdžiais ir jungtimis, kurių atsparumas 
eksploatavimo slėgiui ir karšto vandens temperatūrai, kurių įprastinėmis sąlygomis gali siekti 
ar net viršyti 80 °C, būtų tinkamas. Nerekomenduojama naudoti medžiagų, kurios būtų 
neatsparios tokiai temperatūrai. Ant šalto vandens tiekimo į įrenginį vamzdžio galo, 
pažymėto mėlynos spalvos flanšu, užsukti „T“ tipo jungtį. Prie vieno šios jungties galo prisukti 
čiaupą vandeniui iš šildytuvo išleisti (B, 2 pieš.), kurio nebūtų galima atsukti rankiniu būdu, o 
tik specialiu įrankiu. Ant kito jungties galo sumontuoti apsaugos nuo per didelio slėgio įtaisų 
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komplektą (A, 2 pieš.). Apsaugos įtaisų komplektas saugo nuo per didelio slėgio padarinių. Šis 
komplektas turi būti kalibruotas, kad didžiausia slėgio vertė būtų lygi 0,8 MPa (8 barams) ir 
atitiktų įrengimo šalyje galiojančių standartų reikalavimus. 
 
DĖMESIO! Šalyse, kuriose galioja Europos standartas EN 1487:2000, apsaugos nuo per 
didelio slėgio įtaisų komplektas, kuris gali būti pristatomas kartu su įrenginiu, neatitinka 
šalies standartų. Standartą atitinkančio apsaugos įtaisų komplekto didžiausias slėgis turėtų 
būti 0,7 MPa (7 barai) ir jame turėtų būti bent: uždaromasis vožtuvas, negrįžtamasis 
vožtuvas, negrįžtamojo vožtuvo kontrolės įtaisas, apsauginis vožtuvas ir įtaisas hidraulinei 
apkrovai išjungti. 
 
Suveikus apsaugos įtaisų komplektui, išleidžiamoji išvestis turi būti sujungta su išleidžiamųjų 
vamzdžių sistema, kurių skersmuo yra bent jau toks pat kaip ir įrenginio jungiamojo 
vamzdžio. Jungti per piltuvėlį, kuris užtikrintų bent 20 mm tarpą ir laisvą oro judėjimą bei 
būtų galimybė apžiūrėti taip, kad suveikus apsaugos įtaisus būtų išvengta kūno sužalojimų ar 
materialinių nuostolių, už kuriuos konstruktorius nėra atsakingas. Šalto vandens iš 
vandentiekio tinklo tiekimo vamzdį sujungti lanksčia žarna su apsaugos nuo per didelio slėgio 
įtaisų komplekto įvestimi, jeigu būtina, naudoti papildomai atkertamąjį vožtuvą (D, 2 pieš.). 
Apsauginio vožtuvo čiaupo atidarymo atveju būtina numatyti vandens šalinimo vamzdį, kuris 
maunamas ant išvesties (C, 2 pieš.). 
Sukant apsauginį vožtuvą negalima jo sukti visa jėga iki galo ir kaip nors jo keisti. Pasirodęs 
vandens lašas yra įprastas apsaugos nuo per didelio slėgio vožtuvo veikimo ženklas, kai 
įrenginys kaista, todėl būtina įrengti šio nedidelio vandens kiekio šalinimo vamzdžių sistemą, 
paliekant laisvos erdvės virš piltuvėlio, kad oras galėtų laisvai judėti ir kartu išlaikant nuolydį, 
kad vanduo lengviau nutekėtų ir apsaugotų vandens šalinimo sistemą nuo užšalimo. Jeigu 
vandentiekio tinklo slėgis yra artimas slėgiui, kuris nustatytas apsauginiame vožtuve, būtina 
įrengti tinklo slėgio reguliatorių kiek įmanoma toliau nuo įrenginio. Jeigu ketinama įrengti 
karšto vandens čiaupus su maišytuvais (vonios ar dušo), būtina praplauti vamzdžius, kad 
būtų pašalinti iš jų galimi nešvarumai, kurie gali sugadinti maišytuvus. Vandens šildytuvo 
patvarumą lemia gerai veikianti galvaninės apsaugos sistema, todėl įrenginys neturėtų būti 
naudojamas, jeigu pastovus vandens kietumas yra iki 12 Prancūzijos laipsnių. Jeigu vanduo 
yra kietesnis, įrenginio viduje greitai susidarys daug kalkių nuosėdų, dėl kurių sumažėja 
elektrinio kaitinamojo elemento našumas ir jis sugadinamas. 
 
Elektros jungtys 
 
Prieš atliekant bet kokius darbus būtina išoriniu jungikliu atjungti įrengti nuo elektros 
tinklo. 
 
Siekiant užtikrinti geresnį saugumą, būtina atidžiai patikrinti elektros instaliaciją: ar atitinka 
galiojančius standartus, nes įrenginio gamintojas neatsako už galimą žalą, padarytą 
neįžeminus tinklo ar dėl kitų elektros tiekimo sistemos svyravimų. 

Patikrinti, ar maitinimo tinklas pajėgus tiekti vandens šildytuvo imamą maksimalią elektros 
galią (patikrinti duomenis vardinėje lentelėje) ir įrenginio prijungimo laidų pjūvis yra 
pakankamas ir atitinka galiojančius standartus. 
Draudžiama naudoti dauginius lizdus, ilgintuvus ar šakotuvus. 
Draudžiama vandentiekio, šildymo ar dujų tinklo vamzdžius naudoti įrenginiui įžeminti. 
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Jeigu įrenginyje yra elektros maitinimo laidas, prireikus jį pakeisti būtina naudoti tokių pačių 
savybių laidą (H05VV-F 3x1 tipas, 5 mm2, 8,5 mm skersmens). Maitinimo kabelį (HO5 V V-F 
3x1,5 tipas, 8,5 mm skersmens) įkišti į atitinkamą angą galinėje įrenginio dalyje ir nuvesti iki 
gnybtų dėžutės (M, 7a pieš.), paskiau prisukant atitinkamus varžtelius užfiksuoti atskirus 
laidus. 
Įrenginiui atjungti iš tinklo naudoti galiojančius CEI-EN standartus atitinkantį dvipolį jungiklį 
(kontaktų praskyrimas bent 3 mm, geriausia su saugikliu). 
Privaloma įžeminti įrenginį. Įžeminimo laidą (kuris turi būti geltonos žalios spalvos, ilgesnis 
negu fazių laidai) pritvirtinti prie  simboliu pažymėto gnybto (G, 7a pieš.). 
Įžeminimo laidą užfiksuoti ant dangčio atitinkamu laido gnybtu, kuris yra įrenginio įrangos 
dalis. 
Prieš paleidžiant vandens šildytuvą įsitikinti, kad tinklo įtampa atitinka įrenginio vardinėje 
lentelėje nurodytą vertę. 
Jeigu įrenginyje nėra maitinimo laido, būtina rinktis vieną iš šių įrengimo būdų: 
- Visam laikui sujungti su tinklu kietu apsauginiu vamzdeliu (jeigu įrenginyje nėra blokavimo, 
saugančio, kad neištrauktų laido). 
- Lanksčiuoju laidu (H05VV-F tipas, 3x1,5 mm2, 8,5 mm skersmens), jeigu įrenginyje yra 
blokavimas, saugantis, kad neištrauktų laido). 
 

Įrenginio paleidimas ir techninis priėmimas 
 
Prieš jungiant įtampą būtina vandens šildytuvą pripildyti vandens iš vandentiekio. 
Tai daroma atsukus pagrindinę namų tinklo sklendę ir karšto vandens čiaupą, kol išeina visas 
viduje susikaupęs oras. Paskui būtina pažiūrėti, ar vanduo nebėga prie jungiamojo flanšo. 
Jeigu reikia, jungtis priveržti saikinga jėga. 
Tinklo jungikliu įjungti elektros įtampą. 
 
Dėmesio! TOP modelių (su vartotojo sąsaja, 5 arba 6 piešinys) atveju montuojant 
horizontaliai būtina sukonfigūruoti, kad teisingai rodytų vaizdą ekrane: vienu metu 5 
sekundes spausti mygtukus „mode“ ir „eco“. 
 
NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS STANDARTAI (įgaliotajam personalui) 
 

 DĖMESIO! Būtina atidžiai laikytis šio teksto pradžioje pateikiamų 
bendrųjų pastabų ir saugos standartų bei griežtai jų paisyti. 
 
Visi su įrenginio naudojimu ir priežiūra susiję darbai turi būti atliekami tinkamus 
įgaliojimus turinčio personalo (atitinkančio galiojančių standartų reikalavimus). 
 
Prieš kviečiant Techninės priežiūros serviso specialistus, jeigu įtariamas gedimas, būtina 
patikrinti, ar netinkamo veikimo nenulėmė kitos priežastys, pvz., laikinas vandens tiekimo 
sutrikimas vandentiekio tinkle ar elektros energijos trūkumas. 
 
Įrenginio tuštinimas 
 
Įrenginį ištuštinti būtina, jeigu nenaudojamas įrenginys paliekamas patalpoje, kurioje 
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temperatūra gali nukristi žemiau nulio. 
Prireikus tuštinimas atliekas pagal šį planą: 
- išjungti įrenginį iš elektros tiekimo tinklo; 
- užsukti atkertamąjį čiaupą, jeigu toks įdiegtas (D, 2 pieš.), arba užsukti pagrindinę namų 
tinklo sklendę; 
- atsukti karšto vandens ėmimo čiaupą (praustuvo ar vonios); 
- atsukti B čiaupą (2 pieš.). 
 
Galimas dalių keitimas 
 

 DĖMESIO! Prieš pradedant bet kokius darbus su įrenginiu, būtina jį 
išjungti iš elektros tiekimo tinklo. 
 
Nuėmus plastikinį gaubtą galima atlikti darbus su elektros elementais (7a pieš.). 
Norint pasiekti jutiklių tvirtinimo strypus (K), reikia atjungti laidelius (F) nuo elektroninės 
plokštelės ir ištraukti juos iš lizdo. Stengtis jų pernelyg nelankstyti. 
Norint atlikti darbus su galios moduliu (Z), reikia atjungti laidus (C, Y, F ir P) ir išsukti 
atitinkamus varžtus. 
Norint atlikti darbus su valdymo skydu, žiūrėti 7b piešinį. Išimti plastikinį rėmą (A), išsukti 4 
varžtus iš priekio (B), atjungti laidą (Y) ir išsukti 4 varžtus iš galo (C). 
Vėl viską surenkant atkreipti dėmesį, kad visos sudedamosios dalys būtų tose pačiose 
pradinėse padėtyse. 
Norint atlikti darbus su rezistoriais ir anodais, pirmiausia reikia ištuštinti įrenginį. 
Išsukti varžtus (C, 8 pieš.) ir išimti flanšus (F, 8 pieš.). Su flanšais sujungti rezistoriai ir anodai. 
Vėl viską surenkant atkreipti dėmesį, kad termostato zondų ir rezistorių padėtis būtų tokia 
pati kaip pradžioje (7 ir 8 pieš.). Atkreipti dėmesį, kad flanšo plokštės su spalvotu užrašu 
H.E.1 arba H.E.2 būtų montuojama ant vandens šildytuvo su tokiu pačiu užrašu. 
Kiekvieną kartą išėmus rekomenduojama pakeisti flanšo tarpiklį (Z, 9 pieš.). 
 
Dėmesio! Apvertus rezistorius, įrenginys tinkamai neveiks. Rezistorius traukti po vieną. 
Antrą rezistorių traukti tik įdėjus pirmąjį. 
 
Naudoti tik originalias atsargines dalis. 
 
Periodinė priežiūra 
 
Kad įrenginys veiktų našiai, rekomenduojama šalinti ant rezistorių (R, 9 pieš.) susikaupusias 
nuosėdas maždaug kas dvejus metus. 
Jeigu neketinama naudoti tam tikslui skirtų rūgščių, galima kalkių nuosėdas sutrupinti; elgtis 
atsargiai, kad nepažeistų rezistoriaus gaubto. 
Magnio anodus (N, 9 pieš.) būtina keisti kas dvejus metus (išskyrus įrenginius su vandens 
šildytuvu iš nerūdijančio plieno). Anodams pakeisti būtina išimti rezistorius: išsukti juos iš 
atitinkamo laikiklio. 
Apeinamąjį vamzdį (X, 7a pieš.) būtina tikrinti tik jam užsikišus. Vamzdžiui patikrinti išsukti du 
žiedus (W, 7a pieš.). 
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Apsaugos nuo per didelio slėgio vožtuvas 
 
Apsaugos nuo per didelio slėgio vožtuvą būtina reguliariai (kas mėnesį) paleisti kalkių 
nuosėdoms pašalinti ir patikrinti, ar neužsiblokavo. 
 
ĮRENGINIO NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS VARTOTOJAMS 
 

 DĖMESIO! Būtina atidžiai laikytis šio teksto pradžioje pateikiamų bendrųjų pastabų 
ir saugos standartų bei griežtai jų paisyti. 
 
Rekomendacijos vartotojams 
 
- Po šildytuvu nelaikyti jokių daiktų ar įrenginių, kuriuos galėtų sugadinti galimas vandens 
nuotėkis. 
- Jeigu ilgesnį laiką nevartojamas karštas vanduo, būtina: 
➣ Išjungti įrenginį iš maitinimo tinklo: išorinį jungiklį pasukti į padėtį „OFF“; 
➣ užsukti vandens sistemos čiaupus. 
- Iš buitinio vandens tekantis karštas vanduo, kurio temperatūra viršija 50 °C, gali stipriai 
nudeginti ar rimtai sužaloti kūną. Tokiems sužalojimams ypač yra paveikūs vaikai, neįgalieji ir 
vyresnio amžiaus asmenys. 
Draudžiama vartotojui atlikti bet kokius įrenginio periodinės priežiūros ir patikros darbus. 
Prireikus keisti elektros tiekimo laidą, būtina kreiptis į kvalifikuotą personalą. Išorinėms 
dalims valyti naudoti drėgną skudurėlį, suvilgytą vandeniu su muilu. 
 
Paleidimas iš naujo / Diagnostika 
 
• BASE modeliai (su vartotojo sąsaja, 3 ir 4 piešiniai): Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, 
įrenginys ima veikti avariniu režimu ir visos LED kontrolinės lemputės valdymo skyde mirga 
vienu metu. 
Diagnostika: diagnostikos režimui paleisti būtina 5 sekundes spausti mygtuką (A). 
Trikties tipą rodo 5 diodai (1➔5) pagal toliau pateikiamą schemą: 
Diodas 1 – Vidinis plokštelės pažeidimas; 
Diodas 3 – Temperatūros zondo pažeidimas (atverta arba suverta) – vandens šildytuvo 
išvestis; 
Diodas 5 – Pavienio jutiklio nustatytas vandens perkaitimas – vandens šildytuvo išvestis; 
Diodas 4 ir 5 – Bendrasis perkaitimas (plokštelės pažeidimas) – vandens šildytuvo išvestis; 
Diodas 3 ir 5 – Diferencinių zondų klaida – vandens šildytuvo išvestis; 
Diodas 3 ir 4 – Nekaitinamas vanduo, nors veikia kaitinamasis elementas – vandens šildytuvo 
išvestis; 
Diodas 3, 4 ir 5 – Veikia be vandens – vandens šildytuvo išvestis; 
Diodas 2 ir 3 – Temperatūros zondo pažeidimas (atverta arba suverta) – vandens šildytuvo 
įvestis; 
Diodas 2 ir 5 – Pavienio jutiklio nustatytas vandens perkaitimas – vandens šildytuvo įvestis; 
Diodas 2, 4 ir 5 – Bendrasis perkaitimas (plokštelės pažeidimas) – vandens šildytuvo įvestis; 
Diodas 2, 3 ir 5 – Diferencinių zondų klaida – vandens šildytuvo įvestis; 
Diodas 2, 3 ir 4 – Nekaitinamas vanduo, nors veikia kaitinamasis elementas – vandens 
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šildytuvo įvestis; 
Diodas 2, 3, 4 ir 5 – Veikia be vandens – vandens šildytuvo įvestis. 
 
Išeiti iš diagnostikos režimo spausti mygtuką  (A) arba palaukti 25 sek. 
 
• TOP modeliai (su vartotojo sąsaja, 5 ir 6 piešiniai): Įvykus gedimus įrenginys perjungiamas į 
gedimo (fault) režimą ir jį atitinkantis klaidos kodas mirga ekrane (pvz., E01). Yra šie klaidų 
kodai: 
E01 – Vidinis plokštelės pažeidimas; 
E10 – Temperatūros zondo pažeidimas (atverta arba suverta) – vandens šildytuvo išvestis; 
E11 – Pavienio jutiklio nustatytas vandens perkaitimas – vandens šildytuvo išvestis; 
E12 – Bendrasis perkaitimas (plokštelės pažeidimas) – vandens šildytuvo išvestis; 
E13 – Diferencinių zondų klaida – vandens šildytuvo išvestis; 
E14 – Nekaitinamas vanduo, nors veikia kaitinamasis elementas – vandens šildytuvo išvestis; 
E15 – Veikia be vandens – vandens šildytuvo išvestis; 
E20 – Temperatūros zondo pažeidimas (atverta arba suverta) – vandens šildytuvo įvestis; 
E21 – Pavienio jutiklio nustatytas vandens perkaitimas – vandens šildytuvo įvestis; 
E22 – Bendrasis perkaitimas (plokštelės pažeidimas) – vandens šildytuvo įvestis; 
E23 – Diferencinių zondų klaida – vandens šildytuvo įvestis; 
E24 – Nekaitinamas vanduo, nors veikia kaitinamasis elementas – vandens šildytuvo įvestis; 
E25 – Veikia be vandens – vandens šildytuvo įvestis. 
 
Paleidimas iš naujo: norint įrenginį paleisti iš naujo reikia įrenginį išjungti ir vėl jį įjungti 
mygtuku (3-4-5-6 pieš., A). Jeigu gedimo priežastis dingo paleidus iš naujo, įrenginys 
toliau veiks tinkamai. Priešingu atveju ekrane rodomas klaidos kodas ir būtina kreiptis į 
techninės priežiūros servisą. 
 
Apsaugos nuo legionelių funkcija 
 
Apsaugos nuo legionelių funkcija (išjungta) cikliškai pakaitina vandenį iki 70 °C temperatūros, 
kad karštis dezinfekuotų ir išnaikintų bakterijas. 
Pirmasis ciklas pradedamas po 3 dienų, kai įrenginys veikia. Kiti ciklai vykdomi kas 30 dienų 
(jeigu per tą laikotarpį vanduo nė karto nebuvo pašildytas iki 70 °C temperatūros). Kai 
įrenginys išjungtas, apsaugos nuo legionelių funkcija yra neaktyvi. Jeigu įrenginys išjungiamas, 
kai atliekamas apsaugos nuo legionelių ciklas, funkcija išjungiama. Kiekvieną kartą baigus 
ciklą buitinio vandens temperatūra grąžinama į anksčiau vartotojo nustatytą temperatūrą. 
 
• BASE modeliai (su 3 ir 4 piešiniuose vaizduojama vartotojo sąsaja): 
Apie apsaugos nuo legionelių ciklo paleidimą praneša ekrane rodoma 70 °C temperatūra. 
Norint visam laikui išjungti apsaugos nuo legionelių funkciją, reikia vienu metu 4 sek. 
palaikyti paspaustus mygtukus „ECO“ ir „+“; 40 °C temperatūros 1-a LED kontrolinė lemputė 
ima greitai mirgėti 4 sek. 
Norint vėl įjungti apsaugos nuo legionelių funkciją, būtina anksčiau aprašytą veiksmą 
pakartoti; 70 °C temperatūros 4-a LED kontrolinė lemputė ima greitai mirgėti 4 sek. 
• TOP modeliai (su 5 ir 6 piešiniuose vaizduojama vartotojo sąsaja): 
Vykdant apsaugos nuo legionelių ciklą ekrane pakaitomis rodoma vandens temperatūra ir 
užrašas „-Ab-“. 
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Funkcijai išjungti / įjungti būtina, kai įrenginys veikia, 3 sek. palaikyti nuspaustą mygtuką 
„mode“. Nustatyti „Ab0“ (funkcijai išjungti) arba „Ab1“ (funkcijai įjungti) rankenėle „set“ ir 
patvirtinti rankenėlės paspaudimu. Išjungimas / įjungimas patvirtinamas įrenginiui pradėjus 
veikti įprastiniu režimu. 
 
Vietos laiko nustatymas / keitimas 
(Tik TOP modeliai su 5 ir 6 piešiniuose vaizduojama vartotojo sąsaja). 
 
Vietos laikui pakeisti, pirmą kartą, kai įjungiamas įrenginys, automatiškai prašoma nustatyti 
valandą; kitais atvejais laiką galima pakeisti 3 sekundes palaikius nuspaustą rankenėlę „set“. 
Valandas keisti galima sukant rankenėlę „set“ ir patvirtinti paspaudus rankenėlę. Minutėms 
nustatyti reikia pakartoti ankstesnius veiksmus. 
 
Temperatūros reguliavimas ir įrenginio funkcijų įjungimas 
• BASE modeliai (su 3 ir 4 piešiniuose vaizduojama vartotojo sąsaja): 
Įrenginiui įjungti spausti mygtuką  (A). Nustatyti norimą temperatūrą pasirenkant nuo 
40 °C iki 80 °C mygtukais „+“ ir „-“. Šildant vandenį LED kontrolinės lemputės (1➔5), 
rodančios vandens pasiektą temperatūrą, dega ištisai; paskui, iki nustatytos temperatūros 
kontrolinės lemputės, mirga paeiliui. 
Jeigu temperatūra nukrinta, pvz., padavus vandens, kaitinimas įjungiamas automatiškai ir 
LED kontrolinės lemputės, esančios tarp paskutinės ištisai degančios ir nustatytą 
temperatūrą rodančios kontrolinės lemputės, pradeda paeiliui mirgėti. 
Pirmą kartą įjungus įrenginyje nustatoma 70 °C temperatūra. 
Dingus elektrai ar išjungus įrenginį mygtuku  (A), išsaugoma paskutinė nustatyta 
temperatūra. 
Šildant vandenį gali būti girdimas nedidelis triukšmas. 
• TOP modeliai (su 5 ir 6 piešiniuose vaizduojama vartotojo sąsaja): 
Įrenginiui įjungti spausti mygtuką  (A). Bangos ekrano šonuose (C) lieka įjungtos, kai 
kaitinama. 
Įrenginys gali veikti 4 režimais: Rankinis režimas, Programavimas 1, Programavimas 2 ir 
Programavimas 1e2. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką „mode“ parenkamas kitas veikimo 
režimas (ekrane rodomas atitinkamas simbolis: P1, P2, Rank/Man). Funkcijos parenkamos 
ciklais šia tvarka: „P1“➔„P2“ ➔„P1eP2“➔„Manual“➔„P1“ ir pan. 
Programos „P1“ ir „P2“ nustatytos vykdyti 07:00 ir 19:00 valandą ir esant 70 °C temperatūrai. 
Funkcija „Rankinis režimas/Manuale“ (dega simbolis „Rank/Man“) galima nustatyti tam 
tikrą temperatūrą sukant rankenėlę „set“, kol parodoma ši temperatūra (temperatūra galima 
nustatyti nuo 40 °C iki 80 °C). Spustelėjus tą pačią rankenėlę parinktys išsaugomos ir 
įrenginys pradeda veikti „rankiniu“ režimu. 
„ECO“: Jeigu funkcija „Rankinis režimas / Manuale“ naudojama kartu su funkcija „ECO“ (žr. 
skirsnį „ECO funkcija“), temperatūrą automatiškai nustato pats įrenginys, todėl rankenėlė 
„set“ neveikia ir, jeigu pasukama, ekrane 3 sek. rodomas užrašas „ECO“. Jeigu norima 
pakeisti temperatūrą, būtina išjungti funkciją „ECO“. 
Funkcijomis „Programavimas 1“ (dega simbolis „P1“), „Programavimas 2“ (dega simbolis 
„P2“) ir „Programavimas 1e2“ (dega simboliai „P1eP2“) galima programuoti 1-ą ir 2-ą dienos 
laiką, kuriuo norima turėti karšto vandens. Paspausti ir palaikyti mygtuką „mode“, kol 
konkretaus programavimo simboliai pradeda mirgėti. Toliau nustatyti laiką, per kurį 
ketinama gauti karšto vandens, sukant (laikas nustatomas kas 30 minučių) ir paspaudžiant 
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rankenėlę „set“ parinktims išsaugoti; toliau nustatyti reikiamą vandens temperatūrą sukant 
ir paspaudžiant rankenėlę parinktis išsaugoti. Įrenginys pradeda veikti „P1“ arba „P2“ režimu. 
Nustačius „P1eP2“ režimą, pakartoti antrajai programai skirtus laiko ir temperatūros 
nustatymus. Laikotarpiais, kuriais aiškiai nenustatyta, kad būtinas karštas vanduo, vanduo 
nėra šildomas. Atskirai programos „P1“ arba „P2“ yra lygiavertės ir vartotojas jas gali 
konfigūruoti nepriklausomai, kad būtų lanksčiau. 
Jeigu viena programavimo funkcija („P1“, „P2“ arba „P1eP2“) yra įjungta, rankenėlė 
„set“ neveikia – pasukus ją ekrane 3 sek. rodomas užrašas „Pr“. Jeigu norima keisti 
parametrus, būtina paspausti rankenėlę „set“. 
„ECO PLUS“: Jeigu viena iš programavimo funkcijų („P1“, „P2“ arba „P1eP2“) naudojama 
kartu su „ECO“ funkcija (žr. skirsnį „ECO funkcija“), temperatūrą įrenginys nustato 
automatiškai. Šiuo atveju galima nustatyti tik norimą laiką, kurį bus karšto vandens. Pasukus 
rankenėlę „set“, ekrane 3 sek. rodomas užrašas „PLUS“, kuris reiškia, kad abu režimai veikia 
vienu metu. 
Toks režimas suteikia galimybę labiau taupyti elektros energiją. 
 
P.S. Visų parinkčių atveju, jeigu vartotojas per 5 sek. nieko nedaro, sistema išsaugo 
paskutines parinktis. 
 
„ECO“ funkcija 
 
„ECO“ pagrįsta išmaniąja programine įranga, kuri įsimena vartotojo karšto vandens poreikius, 
todėl galima sumažinti šilumos nuostolius ir užtikrinti kiek įmanoma taupesnį elektros 
energijos vartojimą. 
„ECO“ programinė įranga pirmiausia visą savaitę įsimena vartotojo parinktą temperatūrą: kas 
dieną įrenginys pritaiko temperatūrą pagal elektros energijos poreikį, kad optimizuotų jos 
vartojimą. Praėjus mokymosi savaitei, „ECO“ programinė įranga įjungia tam tikro vandens 
kiekio kaitinimą tam tikru dienos metu, kuriuos automatiškai nustato pats įrenginys pagal 
vartotojo vandens sąnaudas. Taip pat tuo dienos metu, kai nenumatyta vartoti karštą 
vandenį, įrenginys užtikrina jo atsargą, jeigu prireiktų. 
„ECO“ funkcijai įjungti reikia spausti atitinkamą mygtuką, kuris užsidega. 
Kai „ECO“ funkcija paleista, neįmanoma nustatyti temperatūros rankiniu režimu. Norint 
padidinti ar sumažinti temperatūrą, reikia išjungti „ECO“ funkciją, t. y. paspausti tą patį 
mygtuką, kuris užgęsta. Jeigu „ECO“ funkcija ar įrenginys išjungiami ir vėl paleidžiami, 
funkcija atnaujinama, atpažinus sąnaudas. 
Kad „ECO“ funkcija teisingai veiktų, rekomenduojama neišjungti įrenginio iš elektros tinklo. 
 
„FAST“ funkcija 
(modeliai su 3 ir 5 piešiniuose vaizduojama vartotojo sąsaja) 
Įrenginys paprastai veikia esant pagrindinei galios vertei. 
 
„FAST“ funkcija pagrįsta galios suaktyvinimu, kuris suteikia galimybę paspartinti vandens 
pašildymą. Norint ją įjungti reikia spausti mygtuką  (B), kuris užsidega. Siekiant funkciją 
išjungti reikia dar kartą paspausti tą patį mygtuką, kuris užgęsta. 
 
„Shower ready“ rodymas 
(modeliai su 4 ir 6 piešiniuose vaizduojama vartotojo sąsaja) 
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Įrenginyje veikia išmanioji funkcija, kuri padeda sutrumpinti vandens šildymo laiką. Nesvarbu 
kokią vandens temperatūrą nustato vartotojas, piktograma „shower ready“  užsidega, 
jeigu karšto vandens kiekio pakanka bent vieną kartą išsimaudyti duše (40 litrų 40 °C 
temperatūros vandens). 
 
SVARBI INFORMACIJA 
 
Jeigu teka šaltas vanduo 
Patikrinti: 
- ar gnybtų dėžutėje yra įtampa; 
- elektroninį modulį; 
- kaitinamojo elemento varžos dalis; 
- apeinamąjį vamzdį (X, 7a pieš.). 
 
Jeigu teka verdantis vanduo (iš karšto vandens čiaupų veržiasi garai) 
Išjungti elektros tiekimą įrenginiui ir patikrinti: 
- elektroninį modulį; 
- kalkių nuosėdų kiekį ant kaitinamojo elemento ir jo dalių. 
 
Nepakankamas karšto vandens kiekis 
Patikrinti: 
- vandentiekio tinklo slėgį; 
- perlatoriaus būklę; 
- karšto vandens ėmimo vamzdžio būklę; 
- elektrines dalis. 
 
Iš apsauginio vožtuvo bėga vanduo 
Vandens lašai tokio tipo įrenginių atveju yra įprastinis reiškinys, kai vanduo šildomas. Norint 
išvengti tokių nuotėkių, būtina įrengti kompensacinį bakelį, prijungtą prie maitinimo 
grandinės. 
Jeigu vanduo teka visą laiką, taip pat, kai kaitinamasis elementas neveikia, būtina patikrinti: 
- minėtos sistemos nustatytąjį slėgį; 
- vandentiekio tinklo slėgį. 
 
Dėmesio! Jokiu atveju neliesti vandens iš apsaugos įtaisų komplekto šalinimo angos! 
 
JOKIU ATVEJU NEGALIMA BANDYTI PAČIAM TAISYTI ĮRENGINĮ – VISADA PAGALBOS 
KREIPTIS Į REIKIAMĄ KVALIFIKACIJĄ TURINTĮ PERSONALĄ. 
 
Čia pateikiami duomenys ir charakteristikos nelaikomi gamintojo įmonės įsipareigojimai, 
todėl gamintojas pasilieka teisę daryti bet kokius, jo manymu, pagrįstus pakeitimus iš 
anksto apie tai neįspėjęs ir neįsipareigoja dėl to pakeisti anksčiau įsigytus įrenginius. 
 

 Įrenginys atitinka ES direktyvas 2002/96/EB ir 2002/95/EB. 
Ant įrenginio skelbiamas perbrauktos šiukšliadėžės simbolis rodo, kad įrenginys, baigus jo 



 LT Elektriniai vandens šildytuvaiVELIS

/ 14

eksploatavimą, negali būti išmetamas kaip įprastinės buities atliekos į komunalinių atliekų 
sąvartyną, bet būtina jį pristatyti į rūšiuojamų atliekų surinkimo vietą, skirtą elektros ir 
elektronikos atliekoms šalinti, arba pardavėjui, kai perkamas to paties tipo naujas įrenginys. 
Vartotojas atsakingas už tai, kad eksploatuoti netinkamas įrenginys būtų pristatytas į 
atitinkamą rūšiuojamų atliekų surinkimo vietą. 
Rūšiuojamų atliekų surinkimo sistema yra paskata perdirbti senus įrenginius į antrines 
žaliavas, kitaip juos panaudoti ir šalinti atliekas pagal aplinkos apsaugos reikalavimus, tai 
padeda išvengti galimų neigiamų padarinių, kenkiančių aplinkai ir sveikatai, ir skatina 
pakartotinai panaudoti medžiagas, kurios sudaro įrenginį. 
Dėl išsamesnės informacijos apie Jums pasiekiamą rūšiuojamų atliekų surinkimo sistemą 
galima kreiptis į vietos atliekų tvarkymo įmonę ar parduotuvę. 
 
 
 

 
 
Įrengimo schema    
 
Modelis a b 
Flat 30 565 165 
Flat 50 800 405 
Flat 80 1090 595 
Flat 100 1275 880 
 



 LT Elektriniai vandens šildytuvaiVELIS

/ 15

A

1

2a 2b

3 - BASE 3 - BASE4 - BASE

5

4

3

2 1

A

B

5

4

3

2 1

A



 LT Elektriniai vandens šildytuvaiVELIS

/ 16

3 - BASE5 - TOP 6 - TOP

7a

C

A B

C

A

C

A

H.E. 1
H.E. 2

H
.E

. 1

RED PRINT
RED CABLE

BLU CABLE

H
.E

. 2

BLU PRINT

K
W X W K

GF P
M

Y

F
Z

C



 LT Elektriniai vandens šildytuvaiVELIS

/ 17

7b

A B

Y C



 LT Elektriniai vandens šildytuvaiVELIS

/ 18

F

8

C

F

C



 LT Elektriniai vandens šildytuvaiVELIS

/ 19

Schema installazione-Installation scheme-Schéma d’installation-Esquema de instalacion-Esquema da instalaçao
Beszerelési rajz-Schéma k instalaci-Installationsscheme-Pajungimo schema

Uzstādīšanas shēma-Paigaldusskeem-Rjylshe c[tvfcs-Schemat instalacji-Instalacijska shema
Schemā de instalare-WycnfkFwbjyyF c[tvf-                  -Cihaz boyutlari-Schéma inštalácie-Šema instaliranja

Model

Flat 30

Flat 50

Flat 80

Flat 100

a

565

800

1090

1275

b

165

405

595

880

N

R

Z

N

R

Z

9

eksploatavimą, negali būti išmetamas kaip įprastinės buities atliekos į komunalinių atliekų 
sąvartyną, bet būtina jį pristatyti į rūšiuojamų atliekų surinkimo vietą, skirtą elektros ir 
elektronikos atliekoms šalinti, arba pardavėjui, kai perkamas to paties tipo naujas įrenginys. 
Vartotojas atsakingas už tai, kad eksploatuoti netinkamas įrenginys būtų pristatytas į 
atitinkamą rūšiuojamų atliekų surinkimo vietą. 
Rūšiuojamų atliekų surinkimo sistema yra paskata perdirbti senus įrenginius į antrines 
žaliavas, kitaip juos panaudoti ir šalinti atliekas pagal aplinkos apsaugos reikalavimus, tai 
padeda išvengti galimų neigiamų padarinių, kenkiančių aplinkai ir sveikatai, ir skatina 
pakartotinai panaudoti medžiagas, kurios sudaro įrenginį. 
Dėl išsamesnės informacijos apie Jums pasiekiamą rūšiuojamų atliekų surinkimo sistemą 
galima kreiptis į vietos atliekų tvarkymo įmonę ar parduotuvę. 
 
 
 

 
 
Įrengimo schema    
 
Modelis a b 
Flat 30 565 165 
Flat 50 800 405 
Flat 80 1090 595 
Flat 100 1275 880 
 



ARISTON THERMO GROUP

ariston.com


