
 

 

Manual utilizare robinet electric cu incalzire instanta 3000 w Tankless pentru baie si bucatarie  

Instalarea produsului : 

Opriti robinetul principal de apa inainte de instalare , scoateti robinetul din cutie si indepartati capacele izolatoare 

(imag1) 

 

 

 

Robinet cu admisie prin partea de jos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robinet cu admisie prin lateral 

 

 

 

 

 

1. Conectați robinetul la corpul 

încălzitorului și înfiletați bine. (notă: nu 

deteriorați inelul de cauciuc în timpul 

instalării). 

2. Fixați garnitura în baza încălzitorului, 

cu coroana în sus. După aceea 

înfiletațimufa în baza corpului 

încălzitorului și strângeți bine. 

3. Inserați mufa instalată în inelul de 

cauciuc al bazei și montați-le pe chiuvetă. 

Înșurubați dedesubt o piuliță de siguranță, 

pentru a fixa corpul încălzitorului. 

4. Conectați țeava de alimentare cu apă la 

mufa încălzitorului. 

5. Deschideți robinetul principal de apă, 

apăsați în jos mânerul încălzitorului,rotiți 

robinetul spre stânga și spre dreapta și 

verificați eventualele scurgeri înainte de 

utilizare. 

      6. Introduceți ștecărul în priza din apropiere. 

 

 

Cadranul indicator al mânerului are 3 zone: 

„apărece”, „stop” și „apă caldă”. Utilizatorii pot 

trece de la o zonă la alta, după nevoi.Puteți roti 

mânerul în sus, pentru a crește debitul de apă 

rece și în jos, pentru a crește debitulde apă 

caldă. Temperatura apei calde scade 

proporțional cu creșterea debitului. Temperatura 

crește treptat și ajunge la un echilibru în 

5secunde de la trecerea la apă caldă. 

Notă: Încălzitorul are un comutator automat, 

așadar nu este nevoie să tot conectați și 

deconectați cablul de curent. 

Curățirea robinetului: când debitul de apă scade 

sau devine neregulat, înseamnă că trebuie 

curățat. Urmați acești pași: deșurubați robinetul 

în sens invers acelor de ceasornic, înspre în 

afară și spălați-l cu jet puternic de apă, cu susul 

în jos. 

Îndepărtați depunerile din orificiu cu ajutorul 

unei sârme și apoi înșurubați ansamblul la loc. 

   



 

 

În timpul amenajărilor, vă rugăm să păstrați 25-
4 cm2 fir de alimentare pentru 

robinetul încălzitor. 

• Dacă amenajările sunt finalizate și nu aveți 
niciun fir rezervat pentru robinet în 

perete, puteți trage un fir care să respecte 

standardele impuse, de la cea mai 
apropiată doză. 

• Dacă poziția robinetului de apă din perete nu 
corespunde, vă rugăm să vă 

adresați unui instalator calificat pentru 

modificarea schemei. 

• Planificarea prealabilă a metodei de instalare și 
de poziționare și citirea atentă 

a Manualului cu instrucțiuni de utilizare vor 

contribui la eficiența instalării și a 
întreținerii. 

• Când ați terminat instalarea, deschideți 

robinetul de apă înainte de a porni 
electricitatea, pentru a verifica eventualele 

puncte de scurgere apărute în 
timpul instalării. 

• Când alimentarea cu apă se face fără 

probleme, introduceți ștecărul în priză și 

deschideți comutatorul de apă caldă. Apa curge 
normal; se aprinde ledul roșu al indicatorului; și 

temperatura crește. Ledul roșu se oprește când 

se oprește comutatorul. Ați terminat toate 
reglajele. 
 

 

 

  

 

 
Apa trebuie deschisă înainte de conectarea la curent. 

• Acest robinet încălzitor se va instala vertical, orice alt unghi este interzis.Metoda corectă de instalare se prezintă în diagrama de instalare. 

• Dacă tensiunea rețelei dvs. electrice este mică, încercați să nu folosiți alte aparate electrocasnice de putere mare (aer condiționat, microunde etc.) în același timp cu 

robinetul. 

• Conexiunile de apă nu se vor face decât conform instrucțiunilor din prezentul manual. 

• La utilizarea pe termen lung, dacă debitul scade, curățați mai întâi filtrul de apă. 

• Curățați duza cu regularitate. Dacă apa din robinet îngheață, este interzisă alimentarea cu curent a acestuia. 

Acest robinet trebuie legat corect la pământare. 

• Acest robinet nu se poate instala în locații predispuse la îngheț. 

 

Defecțiune Motivul defecțiunii Soluție 

Ledul roșu nu se aprinde și 

nici apa nu se încălzește 
când învârtiți mânerul 

Robinetul nu e conectat la 

curent sau presiunea apei e 
prea mică. 

Verificați cablul de curent, 

verificați conexiunea 
cablului, asigurați-vă că 

presiunea minimă a apei nu 

e sub 0,04 Mpa. 

Ledul roșu este aprins, dar 

temperatura apei este 
scăzută 

Debitul apei e prea mare. Reglați mânerul pe 

apă 
caldă și reduceți debitul. 

Temperatura apei e mare, 

dar debitul e mic 
Depunerile blochează filtrul 

și orificiile prin care curge 

apa sau presiunea apei e 

scăzută. 

Verificați și curățați 
depunerile de pe robinet și 

din orificii. Creșteți debitul 

apei calde. Dacă fenomenul 
continuă, cauza este 

presiunea scăzută a apei. 

Ledul roșu indicator e 
pornit, dar apa nu se 

încălzește Defectarea rezistenței.  

 


