Накопичувальний бак

Висота::
Мінімум: 1,3 метрів (м.вод.ст)
Максимум: 40 метрів (м.вод.ст)

Довжина
+/- 40 сантиметрів

Малюнок зображено не в масштабі

Супер Душ

МІНІМАЛЬНИЙ ТИСК, ЗА ЯКОГО ПРАЦЮЄ СУПЕР ДУШ 4:
13 кПа / 1,8 фунтов / кв. дюйм (1,3 метри водяного стовпа)
МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК, ЗА ЯКОГО ПРАЦЮЄ СУПЕР ДУШ 4:
400 кПа / 1 фунт / кв. дюйм (40 метрів водяного стовпа)
Мінімальний тиск для включення приладу:
8кПа / 1 фунт / кв. дюйм (0,8 метрів водяного стовпа)

Опис

1* - Пристрій для економії води «Редуктор тиску» (перевірте рекомендації нижче).
(*) Використовуйте редуктор тиску, коли тиск води вище за 5 метрів (50 кПа). (*)
(*) Зніміть редуктор тиску, якщо тиск води в межах від 1,3 до 5 метрів (від 13 до
50 кПа / 1,8 фунтів на кв. дюйм).
2 – Ніпель водовпускного партубку (1/2 " газова різьба).
3 – Жовто-зелений провід (заземлення).
4 – Білий провід (фаза) і синій провід (нейтральний) електричного ланцюга.
5 – Регулятор температури: ТЕПЛА - ХОЛОДНА - ГАРЯЧА
6 – Нагрівальна камера.

7 – Водорозпилювач.
8 – Гвинт-тримач водорозпилювача.
9 – Водовипускний патрубок для ручного душу.
10 – Ковпачок для водовипускного патрубку.
11 – Тримач для ручного душу.
12 – Ручний душ і шланг.

Перевірте, чи має виключний незалежний контур, що подає електроенергію для Супер Душу,
необхідний мінімальний переріз, як показано в таблиці нижче.

Електротехнічні вимоги
Комплектуючі
обладнання

Перевірте
технічну
характеристику
продукту на
упаковці

Вольт
(В)

127
127
127
220
220
220

Нагрівальний
елемент
Код

Номінальна
потужність
ГАРЯЧА
Ватт - Вт

Номінальна
потужність
ТЕПЛА
Ватт - Вт

Мінімальний
переріз
проводу
(мм?/AWG)

Автоматичний
вимикач
(Ампер)

Максимальна
відстань від
вимикача
(м)*

430
021
432
431
022
433

3.000
4.800
5.200
3.000
4.800
5.400

2.000
3.000
3.400
2.000
3.000
3.400

4.0/8
10,0/6
10.0/6
2,5/12
4,0/10
4.0/10

25
40
50
15
25
30

18
27
33
29
36
33

(*) Зверніться до кваліфікованого фахівця, якщо відстань більше. Якщо відбувається зміна
в напрузі (вольтажі), також змінюється температура води.

Інструкція по застосуванню
1) При зміні положення регулятора температури завжди закривайте водопровідний кран.
2) Прилад треба чистити зовні за допомогою вологої ганчірки без абразивних засобів. Коли
напір водорозпилювача стає слабким, водорозпилювач потрібно зняти і почистити щіткою.
3) Діти, літні та хворі люди, люди з фізичними вадами або люди психічно неврівноважені
повинні перебувати під наглядом під час використання приладу.
4) Не використовуйте обладнання, якщо вода замерзла.

Поради
-

-

Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.
Коли регулятор температури знаходиться в позиції «ТЕПЛА», енергозбереження
становить близько 30%.
Електричний душ залишається найбільш економним засобом для того, щоб отримати
приємний і гарячий душ. Він економить воду та електричну енергію.
Оптимально використовуйте Супер Душ, правильно налаштувавши електричні та
гідравлічні установки, це забезпечить його довговічність.

Зняття водорозпилювача для чищення
1 – Вимкніть електроживлення.
2 – Якщо потік води з Супер Душу йде з перебоями, відкрутіть тримач розпилювача за
допомогою викрутки або монети, зніміть водорозпилювач та очистіть його зсередини,
використовуючи маленьку щітку.
3 – Після очищення встановіть водорозпилювач на місце, він почне пропускати воду.
4 – Якщо нагрівальну камеру було знято, при її зворотному монтажу, заземлюючий провід
має бути обов'язково вставлено в середину.
5 – Перед ввімкненням електроживлення дозвольте воді протекти декілька секунд, щоб
уникнути пошкодження опором.

Електричний душ повинен бути підключений до виключного незалежного контуру.

Гідравлічний монтаж
Очистіть водовипускний патрубок, щоб
усунути будь-які забрудненя.
Відкрийте водопровідний кран і дайте воді
стекти в цілях усунення бруду. Перевірте
діаметр гідравлічного з'єднання, який
повинен бути ?”, або використовуйте
перехідник.
Супер Душ бажано встановити на висоті 2.10
метра від підлоги до водовипускного
патрубку. В цьому випадку вода не буде
охолоджуватись під час падіння.
Застосовуйте ущільнювальну стрічку на
вхідному ніпелі.
Перевірте
чи
знаходиться
регулятор
температури в положенні «Холодна».

Тільки за допомогою рук вкрутіть Супер
Душ в трубу.
Відкрийте водопровідний кран і дайте воді
стекти протягом декількох секунд, як
зображено. Ця операція спрямована на те,
щоб заповнити камеру нагріву, це дасть
можливість уникнути пошкодження опором і
перевірити наявність протікання.

Електричний монтаж
Надіньте захисне покриття на дроти Супер
Душа (покриття + з'єднувальні дроти + дріт
заземлення), просмикніть кабель через
пластину (якщо така є). За допомогою
клемника міцно з'єднайте дроти, з'єднання
помістіть в електромонтажну коробку та
закрийте її пластиною (якщо така є),
пластину закріпіть.

Білосині
проводи

Зелено-жовті
проводи

! Важливо для вашої безпеки:
Не забудьте підключити провід заземлення. Якщо ланцюг не містить системи заземлення,
будь ласка, зв'яжіться з кваліфікованим фахівцем.
Не використовуйте нейтральний провід для заземлення.

Монтаж ручного душу
Водовипускний
патрубок

Рисунок 1

Рисунок 2

Отвір

Якщо ви не бажаєте встановлювати ручний душ зі шлангом, будь ласка, залишіть ковпачок

(10) на вихідному патрубку (9). В іншому випадку, встановіть кріплення і ручний душ на 45
см нижче під гідравлічним з'єднанням за допомогою свердла ? 6.3 мм або ? 1/4". Будьте
уважні та не пробийте гідравлічні труби. Зніміть ковпачок водовипускного патрубку (9)
(Рис. 1) та приєднайте шланг з ручним душем (Рис. 2).
Тепер увімкніть електроживлення і використовуйте ваш Супер Душ.
Під час зміни положень температури водопровідний кран повинен бути закритим.

Проблеми і можливі рішення
ПРОБЛЕМИ
Супер Душ
не
вмикається

Супер Душ
нагріває
воду
недостатньо
Супер Душ
нагріває
воду дуже
сильно

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
Низький тиск води
Вимикач вимкнений
Згорів запобіжник
Регулятор температури встановлено в
положення «вимкнено»
Температура води на вході занадто
холодна
Нагрівальний елемент не підходить
для клімату
Температура води на вході занадто
гаряча
Нагрівальний елемент не підходить
для клімату

РІШЕННЯ
Мінімальний тиск 1,3 м.вод.ст
Зніміть редуктор тиску
Увімкніть вимикач
Замініть запобіжник
Виберіть положення «тепла» або
«гаряча»
Виберіть положення «гаряча»;
Зменшить тиск води через кран
Змініть елемент на більший
Виберіть положення «тепла»;
Збільшите тиск води через кран
Змініть елемент на менший або
вимкніть Супер Душ

Гарантія
FAME LTDA надає гарантію на виробничий брак цього продукту строком на 1 рік та на
нагрівальний елемент на 90 днів, залежно від різних видів водопостачання, з урахуванням
дати продажу приладу, підтвердженого товарним чеком.
Гарантія не розповсюджується на :
1) Пошкодження виробу в результаті нещасних випадків, поганого догляду,
неправильного використання або використання не за призначенням, зовнішнього
втручання, окрім випадків, зазначених FAME LTDA.
2) Якщо випадкове пошкодження було спричинене покупцем або іншою особою, не
кваліфікованою FAME LTDA.
3) Якщо під час електричного монтажу пристрій було підключено до іншої напруги ніж
та, що зазначена в інструкції.

Виробник: FAME - F?brica
de Aparelhos e Material El?trico Ltda.
Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
Zip code 03057-900 S?o Paulo - Brazil Tax ID (CNPJ): 60.620.366/0001-95
Якщо у вас є сумніви або ідеї стосовно нашої продукції, будь ласка, звертайтеся до
служби підтримки клієнтів:
Тел.: 55 - 11 - 3478-5618
Факс: 55 - 11 - 3478-5695
E-mail: exporta@fame.com.br

