Instrukcja obsługi

Gazowy grzejnik wody przepływowej

• C 11 E
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NALEŻY STARANNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM

Witamy w świecie produktów firmy Saunier
Duval.

1 Przeczytaj

Pod numerem telefonu 801 80 66 66 mogą
Państwo skontaktować się z Działem Obsługi
Klienta firmy Saunier Duval.

1.1

Powitanie

Dziękujemy Państwu za wybór podgrzewacza
firmy Saunier Duval.
Zakupiony przez Państwa podgrzewacz
został poddany wielu testom kontroli
jakości, stwierdzenie to dotyczy zarówno
poszczególnych elementów, jak i pracy
urządzenia jako całości. Są to testy dzięki
którym mamy pewność, że urządzenia
opuszczające naszą fabrykę są w idealnym
stanie gotowości do pracy
Każdy podgrzewacz jest wyjątkowy: Posiada
on nadany przez producenta numer seryjny,
pozwalający nam na śledzenie jego drogi
poprzez poszczególne etapy procesu
produkcyjnego oraz monitorowanie wszystkich
przeprowadzanych testów. Pełni on rolę
swoistego dowodu osobistego podgrzewacza.
Numer ten należy przechowywać w dostępnym
miejscu, dzięki czemu można podać go
w razie konieczności technikowi serwisu
autoryzowanego.
Ponadto, firma Saunier Duval udostępnia
linię telefoniczną zapewniającą kontakt z
Działem Obsługi Klienta, dzięki której możemy
przyjmować Państwa komentarze, sugestie
oraz inne informacje. Państwa opinie pomagają
nam nieustannie poprawiać jakość naszych
produktów oraz jakość obsługi klienta.
Zachęcamy także Państwa do starannego
przeczytania kolejnych rozdziałów, w których
zamieszczono szczegółowe informacje oraz
podsumowanie wszystkiego, co chcieliby
Państwo wiedzieć na temat prawidłowej obsługi
zakupionego urządzenia.
Z góry dziękujemy Państwu za jakże cenną
współpracę, mając nadzieję, że zakupiony
podgrzewacz w pełni Państwa usatysfakcjonuje.
-2-
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1.2

Skrócona instrukcja obsługi

Celem skróconej instrukcji obsługi jest
umożliwienie Państwu szybkiego rozpoczęcia
korzystania z zakupionego podgrzewacza.
W dalszej części instrukcji zakładamy zatem,
że urządzenie zostało zamontowane przez
posiadającego odpowiednie kwalifikacje
montera.

Przycisk On/off (Wł/wył)

Wskaźnik włączonego zasilania

Naciśnięcie przycisku powoduje
włączenie lub wyłączenie
urządzenia

Każdorazowo, kiedy płynie woda,
należy upewnić się, że zielona
kontrolka led świeci się

Pokrętło wyboru mocy

Pokrętło wyboru temperatury

Pokrętło wpływa bezpośrednio na
przepływ gazu.
Aby zwiększyć moc, należy
przekręcić pokrętło w lewo
Aby zmniejszyć moc, należy
przekręcić pokrętło w prawo

Pokrętło wpływa bezpośrednio na
przepływ wody.
Aby zwiększyć temperaturę,
należy przekręcić pokrętło w
prawo
Aby zmniejszyć temperaturę,
należy przekręcić pokrętło w lewo

- Nie wolno montować podgrzewacza
w miejscu niezgodnym z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
- Przeczytać instrukcję montażu przed
zainstalowaniem podgrzewacza.
- Przeczytać uważnie instrukcję obsługi przed
uruchomieniem podgrzewacza.

i

Należy pamiętać o zapoznaniu
się z rozdziałami "Zalecenia
dotyczące bezpieczeństwa" oraz
"Gwarancja / odpowiedzialność"
w których można znaleźć
ważne informacje dotyczące
bezpiecznego korzystania z
urządzenia.

i

0020107657_01 - 10008844-01_PL - 12/12 - Saunier Duval

Podczas działania urządzenia
niektóre jego części mocno się
nagrzewają.
Po zamknięciu kranu ciepłej
wody nagrzane części ulegają
szybkiemu schłodzeniu.
Może to spowodować
krótkotrwałe trzeszczenie w
urządzeniu.
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Każdy podgrzewacz firmy Saunier Duval
jest wyjątkowy i można go zidentyfikować na
podstawie nadawanego przez producenta,
28-cyfrowego numeru seryjnego. Numer
seryjny producenta pełni rolę swoistego dowodu
osobistego podgrzewacza: jest on wyjątkowy i
niezbywalny.
Numer seryjny zakupionego przez Państwa
podgrzewacza znajduje się również na wniosku
o wystawienie gwarancji.
Numer seryjny należy przechowywać w
dostępnym miejscu, dzięki czemu można
przedstawić numer technikowi serwisu
autoryzowanego po uprzednim zgłoszeniu
zapotrzebowania na wsparcie techniczne.
1.3

Rejestracja urządzenia

Państwa podgrzewacz posiada gwarancję
chroniącą urządzenie przed niezgodnością ze
specyfikacją, rozpoczynającą się w momencie
odbioru urządzenia. Pełny tekst gwarancji
oraz stosowne warunki szczególne zostały
zamieszczone w karcie gwarancyjnej.
Państwa karta gwarancyjna znajduje się w
dokumentacji dostarczanej przez firmę Saunier
Duval wraz z podgrzewaczem.
Firma Saunier Duval zaleca zarejestrowanie
urządzenia. Dzięki temu macie Państwo
gwarancję profesjonalnej obsługi oraz inne
dodakowe korzyści, o których informacje można
znaleźć w karcie gwarancyjnej.
Jedyna czynność jaką muszą Państwo
wykonać, to wypełnienie i wysłanie do firmy
Karty Rejestracji Urządzenia zawartej w Karcie
Gwarancyjnej.

2 Przegląd urządzenia
2.1

Opis

Gazowy grzejnik wody przepływowej
Opalia C 11 E jest urządzeniem przygotowanym
do montażu; konieczne jest jedynie jego
podłączenie hydrauliczne oaz podłączenie
do systemu odprowadzania spalin.
Przeznaczeniem urządzenia jest dostarczanie
gorącej wody do punktu dystrybucji wody, np.
umywalka, prysznic.
Urządzenie może być montowane wyłącznie
przez uprawnionego do tego celu montera,
odpowiedzialnego za zgodność ze wszystkimi
obowiązującymi zaleceniami, normami i
wytycznymi.
Urządzenie musi być podłączone do systemu
odprowadzania spalin z naturalnym ciągiem
(komin).
Gazowy grzejnik wody przepływowej jest
wyposażony w urządzenie kontrolujące
odprowadzanie spalin (zabezpieczenie na
wypadek awarii ciągu), odcinające dopływ
gazu do palnika w sytuacji, gdy gazy spalin
opuszczają urządzenie przez ujście inne niż
komin.
Urządzenie jest również wyposażone w
system zapobiegający przed przegrzewaniem,
uniemożliwiający dalszą pracę urządzenia w
przypadku, gdy wymiennik ciepła przegrzewa się.
Urządzenie można dostosować do
innego rodzaju gazu. Porad dotyczących
przystosowywania urządzenia do innych
rodzajów gazu udziela Dział Wsparcia
Technicznego.

Pod numerem telefonu 801 80 66 66 mogą
Państwo skontaktować się z Działem Obsługi
Klienta firmy Saunier Duval.
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3 Dokumentacja
3.1

Przechowywanie dokumentacji

• Należy upewnić się, że instrukcja znajduje
się w pobliżu urządzenia, dzięki czemu
będzie można ją łatwo znaleźć w razie
potrzeby. W przypadku przeprowadzki
należy upewnić się, że instrukcja pozostanie
w pobliżu podgrzewacza, dzięki czemu
będzie ona dostępna dla nowego właściciela.
•

Należy zapoznać się z zaleceniami
zamieszczonymi w instrukcji i stosować
je z zachowaniem ostrożności w celu
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego
użytkowania urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie szkody powstałe wskutek nie
stosowania się do zaleceń przedstawionych w
niniejszej instrukcji.
3.2

Objaśnienia symboli

a

ZAGROŻENIE: Ryzyko
odniesienia obrażeń lub strat
materialnych.

b

OSTRZEŻENIE: Ryzyko
uszkodzenia urządzenia lub
szkód w obszarze wokół
urządzenia.

i

WAŻNE: Użyteczne
informacje.

4 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
4.1

Co zrobić jeżeli czuć zapach gazu?

Jeżeli czuć zapach gazu:
-- Nie wolno zbliżać się do urządzenia
ze źródłem otwartego ognia w celu
zlokalizowania źródła wycieku;

-- Nie wolno używać przełączników
elektrycznych, telefonów komórkowych
ani wszelkich innych potencjalnych źródeł
iskrzenia;
-- Natychmiast otworzyć wszystkie okna i drzwi
w celu zapewnienia wentylacji w domu lub
mieszkaniu;
-- Wyłączyć główny zawór dopływu gazu;
-- Powiadomić sąsiadów;
-- Opuścić dom;
-- Powiadomić o wycieku dostawcę gazu,
dzwoniąc pod odpowiedni numer awaryjny
4.2

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy upewnić się, że spełnione są
następujące normy i zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa:
• Nie wolno dotykać elementów
zapewniających bezpieczeństwo.
• Nie wolno zmieniać sposobu ani miejsca
montażu podgrzewacza; może to wpływać
na bezpieczeństwo pracy z urządzeniem.
• W żadnym wypadku nie wolno uszkadzać
ani próbować zdejmować uszczelek
dowolnego elementu
• Nie wolno samodzielnie dokonywać
napraw ani konserwacji urządzenia. Prace
przy urządzeniu mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanych
techników.
• Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia.
• Nie wolno zakłócać pracy wyciągu
odprowadzającego gazy.
Wprowadzone samowolnie modyfikacje
urządzenia mogą negatywnie wpływać na jego
pracę. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
lub przed wprowadzeniem modyfikacji należy
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zasięgnąć porady montera który montował
urządzenie.

przedmiotami, mogącymi utrudniać dopływ
powietrza do urządzenia.

• Nie wolno narażać urządzenia na działanie
środowiska o wysokim poziomie wilgoci.

W pomieszczeniach, w których umieszczono
podgzewacz nie należy umieszczać urządzeń
wentylacyjnych lub grzewczych działających
przy użyciu ciepłego powietrza i wyposażonych
w wyciągi, takich jak suszarki do bielizny lub
okapy.

• Nie wolno używać ani przechowywać
substancji wybuchowych lub palnych (na
przykład: benzyna, aerozole, rozpuszczalniki,
detergenty zawierające chlor, farby, kleje,
itd.) w tym samym pomieszczeniu co
urządzenie.
W pewnych okolicznościach, substancje te
mogą powodować korozję.
• Nie wolno dotykać gorących powierzchni
urządzenia, takich jak rura odpływowa,
połączenia hydrauliczne, itd., do zalecenia
tego należy się stosować nawet po
wyłączeniu urządzenia, ponieważ
wymienione powierzchnie mogą przez
pewien czas zachowywać ciepło. Jakikolwiek
kontakt z tymi powierzchniami może być
przyczyną poważnych oparzeń.
• Należy zachować ostrożność podczas
odkręcania kurka dopływu gorącej wody,
gdyż temperatura wody może być bardzo
wysoka.
Urządzenie jest wykonane z fragmentów i
elementów metalowych, dlatego też należy
zachować ostrożność podczas jego obsługi i
czyszczenia - dotyczy to zwłaszcza krawędzi
urządzenia.
• Jeżeli dojdzie do wycieku wody, należy
natychmiast zamknąć dopływ zimnej wody
do urządzenia i wezwać wykwalifikowanego
technika (technika serwisu fabrycznego) w
celu zlikwidowania wycieku.
• W urządzeniu nie wolno umieszczać ani
przechowywać jakichkolwiek przedmiotów.
Przepisy wymagają, aby miejsce montażu
urządzenia miało zapewnioną odpowiednią
wentylację. Nie wolno zatem zasłaniać
otworów wentylacyjnych Państwa urządzenia
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5 Gwarancja / Odpowiedzialność
5.1

Warunki gwarancji

Wszystkie aktualne warunki gwarancji znajdują
się w karcie gwarancyjnej dołączanej do
urządzenia.
Gwarancja ta jest ważna wyłącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2

Korzystanie z urządzenia /
odpowiedzialność producenta

Określona powyżej gwarancja będzie miała
zastosowanie, pod warunkiem, że:
-- Urządzenie zostało zamontowane przez
wykwalifikowanego technika, zgodnie z
zaleceniami dotyczącymi montażu.
-- Urządzenie jest wykorzystywane do
celów opisanych w normach dotyczących
użytkowania i zastosowań oraz zgodnie
z zaleceniami producenta dotyczącymi
konserwacji.
-- Wszelkie prace, konserwacja, naprawy,
demontaż lub zmiany wprowadzane do
urządzenia w trakcie okresu gwarancyjnego
były wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.
-- Naprawa lub wymiana części w trakcie
okresu gwarancyjnego nie pociąga za sobą
konieczności wydłużenia tego okresu.
Producent w żadnym wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za:
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-- Uszkodzenia i wady urządzenia powstałe w
wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego
montażu. Dotyczy to również przypadku,
gdy przewód odprowadzania spalin
zamontowany jest w sposób nieprawidłowy
lub gdy odprowadzanie to jest
niewystarczające.
-- Wszelkie awarie aparatury, do której
podłączony jest podgrzewacz.
-- Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek
nie stosowania się do zaleceń dotyczących
ochrony przez zamarzaniem wody.
-- Awarie spowodowane działaniem siły
wyższej (zjawiska atmosferyczne,
geologiczne, nieprawidowe użytkowanie,
itd…) nie są objęte gwarancją.

6 Recykling
Zalecamy poddanie opakowania podgrzewacza
recyklingowi, w sposób odpowiedni dla
materiału opakowania.
Obowiązkiem wykwalifikowanego personelu
montującego urządzenie jest:
-- Zaklasyfikowanie odpadów i oddzielenie,
z jednej strony, elementów które można
poddać recyklingowi (pudełka, plastik…)
oraz, z drugiej strony, odpadów których nie
można poddać recyklingowi.
-- Odpady należy utylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

-- Wszelkie pogorszenie pracy urządzenia
i nieprawidłową regulację, wynikające ze
zmian ciśnienia gazu i wody używanych
przez urządzenie.
• Szczegółowe informacje znajdują się w
warunkach umowy montażu urządzenia.

a

Przestrzegając zaleceń
niniejszej Dyrektywy,
działają Państwo w najlepiej
pojętym interesie środowiska
naturalnego i przyczyniają się
Państwo do zachowywania
zasobów przyrody oraz do
ochrony ludzkiego zdrowia.

Urządzenie zostało
zaprojektowane wyłącznie
do montażu na terenie
wybranych krajów,
określonych na płytce
znamionowej.

Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania przez osoby (w tym również
dzieci) dotknięte niepełnosprawnością fizyczną,
zmysłową lub umysłową, oraz przez osoby nie
posiadające odpowiedniego doświadczenia
lub wiedzy. Aby zapobiec zagrożeniu
bezpieczeństwa osób należących do tych grup,
powinny one uzyskać pomoc i wskazówki od
posiadających odpowiednie kompetencje osób,
mogących objaśnić prawidłowy sposób obsługi
urządzenia.
• Należy upewnić się, że dzieci nie będą
mogły wykorzystać urządzenia jako zabawki.
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JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA
7.2

JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

Włączanie urządzenia

7 Obsługa urządzenia
7.1

Panel sterowania

2
1

4
3

• Włożyć baterię i sprawdzić, czy zasila
urządzenie.

Legenda
1
Przycisk On/off (wł/wył)
2
Wskaźnik włączonego zasilania
3
Pokrętło wyboru mocy
4
Pokrętło wyboru temperatury

• Otworzyć dopływy gazu i wody.
• Nacisnąć przycisk on/off (wł/wył) (1).
Urządzenie jest gotowe do pracy i załącza się
każdorazowo, gdy odkręcimy kurek dopływu
gorącej wody.
Każdorazowo, kiedy płynie woda, należy upewnić
się, że zielona kontrolka led (2) świeci się.
-8-
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7.3

Wybrać temperaturę wody

Pokrętło znajdujące się po lewej stronie
urządzenia reguluje moc palnika: Aby zwiększyć
moc, należy przekręcić pokrętło (3) w lewo
Pokrętło znajdujące się po prawej stronie
reguluje temperaturę (4). Regulacja wpływa
bezpośrednio na temperaturę przepływającej
wody. Przekręcenie pokrętła w prawo powoduje
zwiększenie temperatury. Przekręcenie pokrętła
w lewo powoduje zmniejszenie temperatury.

8 Wyłączanie podgrzewacza
• Nacisnąć przycisk on/off (wł/wył) (1).
Urządzenie jest wyłączone.
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POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY TECHNICZNEJ?
POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY
TECHNICZNEJ?

a

9 Ochrona przed zamarzaniem
Jeżeli istnieje ryzyko zamarznięcia wody, należy
opróżnić podgrzewacz ze znajdującej się w
nim wody. Dotyczy to np. sytuacji, gdy rury
doprowadzające wodę są narażone na ryzyko
zamarznięcia przepływającej w nich wody.
• Zamknąć dopływ gazu.
• Zamknąć dopływ wody.

Przed rozpoczęciem
czyszczenia należy wyłączyć
urządzenie.

• Zewnętrzną obudowę urządzenia można
czyścić przy pomocy łagodnego detergentu
w płynie i wilgotnej szmatki, następnie należy
wysuszyć urządzenie, przecierając je suchą
szmatką.

i

Nie wolno używać
środków czyszczących o
właściwościach ściernych ani
rozpuszczalników, gdyż mogą
one uszkodzić farbę którą
pomalowane jest urządzenie.

10.2 Części zamienne

1

2

W celu zapewnienia długiego i bezpiecznego
użytkowania produktu należy używać
wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
wyprodukowanych przez producenta
urządzenia.
Technicy serwisu autoryzowanego firmy Saunier
Duval zapewniają błyskawiczny dostęp do
wszystkich oryginalnych części zamiennych
do Państwa podgrzewacza, zaś wszelkie
wykonywane przez nich prace dają doskonałą
gwarancję bezpieczeństwa, wysokiej jakości
i korzystnej ceny, gwarantowaną przez firmę
Saunier Duval.
Tylko oryginalne części zamienne firmy
Saunier Duval zapewniają prawidłową pracę i
bezpieczeństwo związane z gwarancją Państwa
urządzenia:

Legenda
1
Uszczelka
2
Korek

• Odkręcić korek spustowy (2) znajdujący się na
zaworze dopływu wody i zdjąć uszczelkę (1).

10 Czyszczenie i konserwacja
10.1 Czyszczenie

-- Należy zawsze kontaktować się z technikiem
serwisu autoryzowanego w celu zapewnienia
bezpieczeństwa, którego gwarancją jest
stosowanie oryginalnych części zamiennych.
-- Należy zawsze zamawiać wyłącznie
oryginalne części.
-- Nie wolno przyjmować i zgadzać się na
używanie części zamiennych, których

- 10 -

0020107657_01 - 10008844-01_PL - 12/12 - Saunier Duval

POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY TECHNICZNEJ?
opakowanie jest uszkodzone lub które
docierają do odbiorcy w złym stanie.
-- Należy zawsze pamiętać, że wszelkie
prace wykonywane przy podgrzewaczu
przez osoby inne niż technicy serwisu
autoryzowanego lub używanie części
zamiennych nie będących oryginalnymi
częściami zamiennymi producenta,
powodują utratę gwarancji którą objęte jest
urządzenie.

11 Zalecenia dotyczące
energooszczędnej pracy
Wskazówki umożliwiające energooszczędną
pracę urządzenia:
Wodę należy podgrzewać tylko do żądanej
temperatury. Podgrzewanie wody do
temperatury wyższej niż to konieczne jest
marnotrawstwem energii.

Proszę pamiętać, że użytkownik ponosi
odpowiedzialność za konserwację i
utrzymywanie instalacji domowej w idealnym
stanie, poddając ją corocznej kontroli. Należy
również pamiętać, iż coroczona konserwacja
urządzenia, przynosi takie korzyści jak:
maksymalny poziom bezpieczeństwa, mniejsze
zużycie materiałów, dłuższa żywotność
urządzenia, redukcja ilości emitowanych
zanieczyszczeń oraz prawidłowa regulacja
instalacji.
Nie wolno dokonywać samodzielnych prób
konserwacji lub napraw gazowego grzejnika
wody przepływowej. Czynności te należy
zawsze powierzać Autoryzowanemu Serwisowi
firmy Saunier Duval. Nieprzeprowadzanie
konserwacji może mieć negatywny wpływ
na bezpieczeństwo pracy urządzenia oraz
może stać się przyczyną obrażeń ciała oraz
uszkodzenia urządzenia.

Temperatura wody wyższa niż 60ºC może
prowadzić do nadmiernego osadzania się
kamienia.

12 Normy
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z
przepisami aktualnie obowiązującymi na terenie
Unii Europejskiej. Montaż i obsługa urządzenia
muszą być przeprowadzane z uwzględnieniem
przepisów obowiązujących aktualnie na terenie
danego kraju.
-- Wszelkie inne normy, przepisy i dokumenty,
zgodność z którymi jest traktowana jako
obowiązkowa na poziomie UE, krajowym,
regionalnym lub lokalnym.

13 Konserwacja i oficjalny serwis/
wsparcie techniczne
Kluczem do bezpiecznej, pewnej i prawidłowej
pracy urządzenia przez wiele lat jest coroczna
konserwacja, przeprowadzana jedynie przez
Autoryzowany Serwis firmy Saunier Duval.
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