ЕЛЕКТРИЧНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ НАГРІВАЧ
ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ (ЗАМІНІ) ЗНІМНОГО НАГРІВАЛЬНОГО
ЕЛЕМЕНТУ
Провести заміну нагрівального елементу дуже легко.
Для цього не потрібно від’єднувати прибор від системи подачі води.
Примітка: У випадку, якщо виконання інструкцій наданих далі неможливе у
зв’язку з розташуванням прибору, необхідно зняти Нагрівач з трубопроводу
подачі води.

УВАГА!
Цей прибор може бути
встановлений та
використовуватися тільки у
вертикальному положенні.
Перед початком робот із заміни нагрівального елементу необхідно відключити
загальний електричний вимикач або вимикач електричної мережі подачі
напруги на нагрівач. Закрити кран подачі води на трубопровід де встановлений
прибор. Встановити під нагрівачем резервуар для води, що знаходиться у
накопичувачі та гнучкому з’єднанні.

Відкрутити гайку гнучкого з’єднання від ніпелю виходу води з накопичувача.

Руками відкрутити накопичувач води, обертаючи його проти годинникової
стрілки та від’єднавши його від головки, отримавши таким чином доступ до
встановленого нагрівального елементу. Запам’ятати, з метою подальшого
монтажу таким самим чином, як нагрівальний елемент, за допомогою двох
болтів, з’єднаний з контактами.

Використовуючи викрутку відкрутити два болти кріплення непрацюючого

нагрівального елементу та зняти його. Зачистити електричні контакти та
встановити таким саме чином новий нагрівальний елемент, закрутити два болти.

Руками відкрутити накопичувач води, обертаючи його проти годинникової
стрілки та від’єднавши його від головки. Зняти ізоляційний диск, відкривши,
таким чином, доступ до нагрівального елементу. Запам’ятати, з метою
подальшого монтажу таким самим чином, як нагрівальний елемент, за
допомогою двох болтів, з’єднаний з контактами. Використовуючи викрутку
відкрутити два болти кріплення непрацюючого нагрівального елементу та зняти
його.
Порада: Заміну болтів кріплення контактів провести тільки у випадку,
якщо оригінальні вийшли з ладу.
Зачистити електричні контакти та встановити таким саме чином новий
нагрівальний елемент, повернути на місце ізоляційний диск.

Використовуючи відкрутку зафіксувати контакти кріплення двома болтами

Поставити на місце накопичувач води, прикрутивши його руками до

головки
Повернути на місце та закрутити руками гайку гнучкого кріплення ніпелю
виходу води з накопичувачу. У випадку, якщо це потрібно, можливо

використання відповідного інструменту для затягування. Розглянути можливість
застосування прокладки.

Після завершення заміни нагрівального елементу, відкрити кран подачі води
та дати можливість їй текти декілька секунд. Після цього включити подачу
напруги.
Обережно! Закріплення нагрівального елементу за допомогою болтів є
технічною вимогою з метою забезпечення ідеального електричного
контакти, що гарантує довговічне функціювання.
САК – Служба допомоги користувачам ФАМЕ.
Телефоне: 0800-015 85 00
Графік роботи: робочі дні з 8.00 години до 17.00 години
Субота з 9.00 години до 14.00 години
Електрона адреса: sac@fame.com.br
www.fame.com.br
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