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Παρακαλώ  διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, 
για να εξασφαλίσετε τη µέγιστη διάρκεια ζωής και την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής από µη εγκεκριµένο υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο  ακυρώνει 
την εγγύηση. 
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε, να επισκευάσετε ή να 
αποσυναρµολογήσετε την συσκευή χωρίς να κλείσετε πρώτα τον γενικό διακόπτη στον πίνακα 
ασφαλειών. Η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος περιορίζεται σε εσωτερικούς χώρους µόνο 
από εξουσιοδοτηµένους υδραυλικούς ή ηλεκτρολόγους. 
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Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας 
 
1. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ηλεκτρολογικές και 
υδραυλικές διαδικασίες. 
2. Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα σωστά ΓΕΙΩΜΕΝΗ. 
3. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. 
4. Η συσκευή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και άτοµα 
µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και 
γνώσης, µόνο υπό την επίβλεψη τρίτων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τη συσκευή. Ο 
καθαρισµός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
5. Αυτή η συσκευή ΠΡΈΠΕΙ να  συνδεθεί µόνιµα µε την αντι-ηλεκτροπληξιακή ασφάλεια.       
Τοποθετείται πάντα κάθετα και µακριά από εύφλεκτα υλικά ή ισχυρά µαγνητικά πεδία. 
6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή αν υπάρχει πιθανότητα το νερό µέσα στον 
θάλαµο να είναι παγωµένο καθώς µπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον ταχυθερµαντήρα. 
Περιµένετε µέχρι να είστε βέβαιοι ότι έχει ξεπαγώσει τελείως πριν την ενεργοποιήσετε. 
7. Παρακαλούµε ελέγξτε τη θερµοκρασία του ζεστού νερού µε το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι κατάλληλη για χρήση για αποφυγή εγκαυµάτων εξ αιτίας λανθασµένης ρύθµισης. 
8. Πριν συνδέσετε τους σωλήνες , είναι εξαιρετικά σηµαντικό να ελέγξετε εάν είναι καθαροί και 
έχουν αποµακρυνθεί οποιαδήποτε σκουπιδάκια καθώς µπορεί να προκαλέσουν  βλάβη . 
9. Εάν υπάρχει βλάβη στο καλώδιο, πρέπει να επικοινωνήσετε µε εξουσιοδοτηµένο 
ηλεκτρολόγο για να το αντικαταστήσει. 
10. Αν διαπιστώσουµε µειωµένη ροή νερού στην έξοδο  τότε ελέγχουµε την είσοδο του κρύου 
νερού για τυχόν σκουπιδάκια καθώς και να καθαρίσουµε το τηλέφωνο από άλατα που φράσουν 
τις τρυπούλες. 
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Χαρακτηριστικά προϊόντος 
 
Οι ηλεκτρικοί αυτόµατοι θερµοσίφωνες ενσωµατώνονται µε πατενταρισµένη τεχνολογία 
θέρµανσης µε συσκευές πολλαπλής ασφάλειας. Εκτός αυτού, η µονάδα έχει τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 

1. Στιγµιαία θέρµανση νερού , χωρίς προθέρµανση, χωρίς απώλεια θερµοκρασίας, 
εξοικονόµηση ενέργειας. 

2. Έλεγχος από µικρο-επεξεργαστή, πατενταρισµένη τεχνολογία θέρµανσης. Το νερό 
διαχωρίζεται πλήρως από το ηλεκτρικό ρεύµα µε πολλαπλά στρώµατα. 

3. Προστασία υπερθέρµανσης: αν η θερµοκρασία εξόδου φτάσει τους 65°C, η συσκευή θα 
σταµατήσει να λειτουργεί έως ότου η θερµοκρασία εξόδου πέσει στους 50°C, όπου θα 
αρχίσει να λειτουργεί ξανά αυτόµατα. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη Ε1 όταν η 
θερµοκρασία στην έξοδο φτάσει τους 75°C. 

4. Βλάβη του αισθητήρα - όταν υπάρχει σφάλµα στον αισθητήρα θερµοκρασίας, η 
συσκευή σταµατά να λειτουργεί και θα εµφανιστεί η ένδειξη Ε3 στην οθόνη.. 

5. Αποφυγή ξηρής θέρµανσης: όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 90°C, σταµατάει η 
παροχή ρεύµατος στη συσκευή. 

6. Αυτόµατη λειτουργία µικρο-υπολογιστή για τον υπολογισµό της κατανάλωσης νερού και 
ρεύµατος. 
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Ηλεκτρικό ∆ιάγραµµα 

K-FA35, K-FA55, K-FA90 

 
K-FA70  
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Τεχνικά δεδοµένα 

Μοντέλο K-FA35 K-FA55 K-FA70 K-FA90 

Τάση 220V-240V 

 Ισχύς 3.5kW 5.5kW 7kW 9kW 

 Ένταση 15.2A 23.9A 30.4A 39.1A 

Πίεση 0.6MPa 

 Πίεση λειτουργίας 0.02-0.6MPa 

Ελάχιστη ροή νερού 1.2L/min. 1.5L/min. 

Βαθµός στεγανότητος IP25 

Θερµοκρασία λειτουργίας 30°C-55°C 

Προστασία υπερθέρµανσης 65°C 

Πάχος καλωδίου ρεύµατος 2.5mm2 2.5mm2 4mm2 6mm2 

Θερµοκρασία διακοπής 95°C 90°C 95°C 

Υδραυλικές συνδέσεις G1/2” 

∆ιαστάσεις  338mm*211mm*72mm 
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Εσωτερική δοµή προϊόντος 
K-FA35, K-FA55 

 
 
 
K-FA70 
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K-FA90Z 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Η εγκατάσταση πρέπει να συµµορφώνεται µε τους ηλεκτρολογικούς και υδραυλικούς κανόνες. 

1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη και ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήµατα. 

2) Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύµατος, η πίεση νερού, η κατάσταση γείωσης και το 

καλώδιο πληρούν τα πρότυπα εγκατάστασης. 

3) Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεµένη σε κατάλληλα γειωµένα κυκλώµατα. Η γείωση 

πρέπει να φτάνει από το "έδαφος" στον πίνακα ασφαλειών. 

4) Αυτή η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί µόνιµα µε σταθερό ασφαλειοδιακόπτη.  

5) ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή ισχυρό µαγνητικό πεδίο. Η 

µονάδα πρέπει να τοποθετηθεί µόνο σε κάθετη θέση κοντά στα εξαρτήµατα νερού.  

Ηλεκτροδοτήστε την συσκευή ΑΦΟΥ έχουν γίνει οι απαραίτητες υδραυλικές συνδέσεις. 
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Μέθοδος εγκατάστασης 

● Τοποθέτηση στον τοίχο: 

Εντοπίστε µια κατάλληλη θέση  στον τοίχο που θα εγκατασταθεί η συσκευή 

Εικ. 1:  Εµπρός και πίσω µέρος συσκευής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2: Χρησιµοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε τη βίδα στο σηµείο Α, στη 

συνέχεια χρησιµοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι για να ανασηκώσετε το καπάκι στο σηµείο Β. To 

µπροστινό καπάκι θα αφαιρεθεί εύκολα. 
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Εικ. 3: Ανοίξτε το µπροστινό καπάκι, αφαιρέστε το λαστιχένιο στιπιοθλίπτη για το καλώδιο, και 

κόψτε το άκρο του , ανάλογα µε την διατοµή του καλωδίου. 

 
 
 

 
 
 
 

Εικ 4: Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κλέµµα στις θέσεις L, N και E 

αντίστοιχα. 

 
K-FA35, K-FΑ55 
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K-FA70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-FA90 
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Εικ 5: Τοποθετήστε το καπάκι της συσκευής και βιδώστε τις βίδες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ 6: Χρησιµοποιήστε το χαρτόνι για να κάνετε 3 σηµάδια για διάτρηση, στη συνέχεια κάντε 3 

τρύπες µε διάµετρο 6 mm και τοποθετήστε τους 3 πλαστικούς υποδοχείς. Στην συνέχεια 

βιδώστε τις βίδες και τοποθετήστε την συσκευή στον τοίχο. 
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Εικ 7: Βιδώστε καλά τις βίδες και στερεώστε τη συσκευή στον τοίχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ 8: Συνδέστε το σωλήνα νερού στην είσοδο και το σπιράλ µε το τηλέφωνο στην έξοδο . 
Παρακαλούµε να θυµηθείτε να τοποθετήσετε τις φλάντζες (φίµπερ) στεγανοποίησης. 
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Σύνδεση νερού 
 

● Όλες οι συνδέσεις νερού πρέπει να συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες κανόνες. 
● Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας µε την κύρια παροχή νερού. Ξεπλύνετε το 

σωλήνα µε νερό για να αφαιρέσετε τυχόν σκουπιδάκια ή χώµατα. 
● Απαιτείται η χρήση  συνδέσεων νερού 1 / 2 ". 
● Μην ξεχνάτε να στεγανοποιήσετε όλες τις υδραυλικές ενώσεις. Όταν ολοκληρωθούν 

όλες οι συνδέσεις νερού, ελέγξτε για διαρροές και προχωρήστε σε διορθωτικές 
ενέργειες. 

 
 
Σύνδεση ρεύµατος 
 

● Όλες οι συνδέσεις  ρεύµατος πρέπει να συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες κανόνες. 
● Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε ένα σωστά γειωµένο κύκλωµα και στην 

κατάλληλη ονοµαστική τάση. 
● Όλα τα µοντέλα µπορούν να συνδεθούν σε ένα µόνο κύκλωµα, χρησιµοποιήστε 

ενισχυµένο καλώδιο τροφοδοσίας. 
● Κατά τη σύνδεση του καλωδίου παροχής ρεύµατος στην κλέµµα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα 

καλώδια είναι καλά συνδεδεµένα στους ακροδέκτες και ότι οι βίδες είναι καλά σφιγµένες 
● Πριν ξεκινήσετε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης 

του πίνακα ασφαλειών είναι κατεβασµένος για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. Πρέπει να ολοκληρωθεί η υδραυλική σύνδεση πριν προχωρήσετε σε 
ηλεκτρική σύνδεση. 

 
Οδηγίες λειτουργίας 

1.Ανεβάστε τον γενικό διακόπτη από τον πίνακα ασφαλειών 
2. Ανοίξτε τον διακόπτη του νερού µέχρι να φύγει όλος ο αέρας µέσα από τους σωλήνες έτσι 
ώστε η ροή του νερού να είναι συνεχόµενη.      
3. Μόλις πάρει ρεύµα η συσκευή, ακούγεται ένας ενδεικτικός ήχος και ανάβει η ένδειξη LED για 
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2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη δεν εµφανίζεται τίποτα, Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναµονής 

4. Πατήστε “ ” για να ανοίξετε και να κλείσετε την συσκευή. Όταν η συσκευή λειτουργεί, 
εµφανίζει την ρυθµισµένη θερµοκρασία για 2 δευτερόλεπτα και έπειτα την πραγµατική 
θερµοκρασία του νερού στην έξοδο. Κλείνοντας την συσκευή, µετά από 15 δευτερόλεπτα η 
συσκευή µπαίνει σε κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας και η οθόνη σβήνει. Εάν ακουµπήσετε 
την οθόνη, η ένδειξη θα ανάψει ξανά. 

5. Πατήστε και για να ρυθµίσετε την θερµοκρασία. Η θερµοκρασία µπορεί να ρυθµιστεί 
µεταξύ 30°C και 55°C.  
● Εάν κλείσετε το νερό για λίγο, ενδέχεται να έρθει µια µικρή ποσότητα ζεστού νερού όταν το 

ξανανοίξετε. Παρακαλώ αφήστε να τρέξει λίγο το νερό µέχρι να έρθει ξανά στην 
θερµοκρασία που ρυθµίσατε. Πάντα να ελέγχετε την θερµοκρασία του νερού πριν 
ξεκινήσετε το µπάνιο σας. 

● Εάν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια του χειµώνα, παρακαλώ αδειάστε το 
νερό  µέσα από την συσκευή για την αποφυγή δηµιουργίας πάγου 

● Παρακαλώ ανά διαστήµατα να καθαρίζετε την είσοδο του νερού και το τηλέφωνο από τα 
άλατα για καλύτερη ροή νερού. 

6. Περιορισµός Μεγίστης Ισχύος Λειτουργίας: Σε κατάσταση αναµονής (βεβαιωθείτε ότι στη 

συσκευή παρέχεται ρεύµα αλλά όχι νερό), πατήστε   και ταυτόχρονα και κρατήστε για 
10 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα µπει στην λειτουργία περιορισµού µέγιστης ισχύος, πατήστε 

ή για να ρυθµίσετε την ισχύ µεταξύ των επιλογών: P1, P2, P3. Η κάθε ρύθµιση 
αναπαριστά διαφορετικό επίπεδο ισχύος σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα  

 
 
 
 
 
 

Αφού επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση, πατήστε  για να αποθηκεύσετε την επιλογή.  
7  Η συσκευή αποθηκεύει πάντα την ρύθµιση της θερµοκρασίας από την τελευταία χρήση. κι 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΙΣΧΥΣ ΤΥΠΟΣ Κ-FA70 
P3 P*100% 7000W 
P2 P*80% 5600W 
P1 P*60% 4200W 
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έτσι αποφεύγονται άσκοπες  ρυθµίσεις κάθε φορά που κάνετε µπάνιο. 

 
Αντιµετώπιση προβληµάτων 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

1. Στάζει νερό στην 
είσοδο και στην έξοδο 

A. Χαλαρές συνδέσεις 
B. Φθαρµένες φλάντζες 

A. Σφίξτε τις συνδέσεις νερού. 
B. Αλλάξτε φλάντζες (φίµπερ). 

2. ∆εν ανάβει η οθόνη A. Έλλειψη παροχής ρεύµατος. 
B. Βλάβη στην οθόνη. 

A. Συνδέστε το ρεύµα. 
B. Αλλαγή οθόνης. 

3. ∆εν λειτουργούν τα 
κουµπιά 

A. ∆εν τρέχει νερό στην έξοδο . 
B. Χαµηλή πίεση νερού. 
C. Βλάβη σε κουµπί η PCB. 

A. Ανοίξτε τον διακόπτη νερού. 
B. Αυξήστε την ροη του νερού. 
C. Αλλάξτε το κουµπί η το PCB. 

4. Το νερό στην έξοδο 
είναι πολύ ζεστό 

A. Υψηλή ρύθµιση θερµ/σίας. 
B. Μικρή ροή στην έξοδο. 

A. Ρυθµίστε την θερµοκρασία. 
B. Αυξήστε την ροή του νερού. 

5. Το νερό στην έξοδο 
είναι κρύο 

A. Επιλογή χαµηλής θερµ/σίας. 
B. Μεγάλη ροή  στην έξοδο. 

A. Ρυθµίστε πιο υψηλή θερµ/σια. 
B. Μειώστε την ροή του νερού. 

6. Η ροή του νερού 
στην έξοδο µειώνεται. 

Α.Η είσοδος η και η έξοδος του 
νερού είναι φραγµένες. 

Α. Καθαρίστε την είσοδο & έξοδο  
νερού από άλατα & σκουπιδάκια. 

7 Η οθόνη εµφανίζει 
την ένδειξη  Ε1 

Α.Η θερµοκρασία εξόδου είναι 
πάνω από  75 βαθµούς.  

A, Ρυθµίστε την θερµοκρασία 
B, Αυξήστε την ροή του νερού 

8.  Η οθόνη εµφανίζει 
την ένδειξη  Ε3 

A. Χαλαρή σύνδεση καλωδίων     
B. Βλάβη σε αισθητήρα θερµ/σίας  

A, Σφίξτε τις βίδες στην κλέµµα.                             
B, Αντικατάσταση του αισθητήρα 

 

Συντήρηση 
Σηµείωση: Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τον ταχυθερµαντήρα µόνοι σας, απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτηµένο SERVICE. Πάντα να κλείνετε την τροφοδοσία ρεύµατος πριν ξεκινήσετε 
οποιονδήποτε έλεγχο  σχετικό µε την συσκευή σας. 
∆εν απαιτείται τακτική συντήρηση. Ωστόσο, για τη µακροχρόνια καλή λειτουργία της συσκευής, 
συνιστάται κατά διαστήµατα  να γίνονται οι εξής ενέργειες για σωστή λειτουργία: 
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1. Πρέπει να αφαιρούνται άλατα που  έχουν συσσωρευτεί στο τηλέφωνο 
2. Κλείνοντας τον διακόπτη του νερού, καθαρίζουµε την είσοδο από σκουπιδάκια ή χώµατα 

ειδικά όταν διαπιστώνουµε µειωµένη ροή στην έξοδο  . 
 
 
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος 
 

Αυτό το σύµβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι το προϊόν 
αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί ως οικιακό απόρριµµα. Αντ 'αυτού, θα πρέπει να 
µεταφερθεί στο κατάλληλο σηµείο συλλογής αποβλήτων για την ανακύκλωση 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Με την εξασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του 
προϊόντος, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα µπορούσαν να προκληθούν από 
την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για 
λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 

επικοινωνήστε µαζί µας η µε την τοπική δηµοτική υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων ή το 
κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 
 
Λίστα συσκευασίας 
 

Είδος Ποσότητα 

Ηλεκτρικός Ταχυθερµαντήρας 1 

Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης 1 

Αξεσουάρ µπάνιου (προαιρετικά) 1 

Σετ βίδες 1 

 


