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Назар салыңыз: Өтінеміз, сатушыдан кепілдік талонды жəне үзбелі талондарды толық тол-
тыруын талап етіңіз, толтыру ережесі талонның артқы бетінде келтірілген.
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1. КЕПІЛДІК ШАРТТАР ЖƏНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

1.1. Сатып алушының міндеттемелері:
1.1.1 Бұйымды сатып ала отырып сіз кепілдік шарттармен танысқаныңызды растай-

сыз.
1.1.2 Сатып алғанда бұйымның сыртқы түрін жəне оның жиынтығын тексеру.
1.1.3 Монтаждың алдында бұйымды орнату жəне пайдалану жөніндегі нұсқаулықты 

мұқият оқу, онда көрсетілген кеңестерді сақтаңыз.

Кепілдік мерзімі дүкеннен бұйым сатылған сəттен бастап 24 айды құрайды.

1.2. Кепілдік мерзімі ішінде авторланған сервис орталығының міндеттері:
1.2.1 Кепілдік мерзімі ішінде аталған бұйымда зауыттық ақаудың салдарынан туында-

ған кемшіліктер анықталған жағдайда тұтынушының талаптарын қанағаттандыру.
1.2.2 Егер қосалқы бөлшек зауыттық ақау салдарынан, яғни сыну себебі анықталған-

нан кейін істен шықса қосалқы бөлшектерді ақысыз негізде ұсыну.

1.3 Кепілдік келесі жағдайда жүрмейді:
1.3.1 Кепілдік талоны жоғалса немесе дұрыс толтырылмаса.
1.3.2 Монтаж, кепілдікке қою немесе көлік шығындары төленбесе немесе ішінара тө-

ленсе.
1.3.3 Ақау көлікте зақымдану, салақ қарау жəне күтім жасамау салдарынан болса.
1.3.4  Монтаж орнату мен пайдалану жөніндегі нұсқаулық сақталмай жүргізілсе.
1.3.5 Бұйым құрылымдық өзгеріске ұшыраса, бұйымның сериялық нөмірі жойылса, 

анық болмаса, өзгертілсе.
1.3.6 Біздің авторланған сервис орталықтары болып табылмайтын ұйымдар немесе 

адамдардың техникалық қызмет көрсетуі немесе жөндеуі салдарынан болған кемшілік-
тер үшін.

1.3.7 Өндірушіге байланысты емес, Қорек кернеуінің ауытқуы, сорғы торабы мен сор-
ғының бөгелісі, табиғи жəне стихиялы апат, өрт салдарынан туындаған ақаулар үшін. Со-
нымен қатар, бұйымның ішіне үй немесе жабайы хайуандар, жəндіктер, сұйықтық, шаң, 
май жəне т.б. сияқты бөгде заттар түскені үшін.

1.3.8 Сыртқы жəне ішкі ластанулар, сырылу, жарылу, майысу, үйкелу жəне пайдалану 
барысындағы басқа механикалық зақымданулар үшін.
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Закрытая

Принудительная

Дымоход 60х100

Водопровод 15

Газ 15

Высота 550

Глубина 150

Ширина 350

Вес, кг 10,5
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Номинальный проток горячей воды, л/мин

Номинальная тепловая мощность, кВт 

КПД, % 

Габариты, мм 
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Максимальный расход газа, м3/час 
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   Требования к воде
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Номинальное давление газа, мбар
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Устройство аппарата    7.3.9 Реттеу, тазалау, шығыс материалдарды ауыстыру жəне басқа да бұйымды кү-
ту жұмыстарына.

   7.3.10 Бұйымның ішкі бетіне тұздар жиналуы, оның ішінде жоғары кермектікке, 
мамандандырылмаған жылу тасығышқа байланысты шөгінділер жиналуы. 

   7.3.11 Бұйымның ішкі бөлшектерінің мұздауына байланысты зақымданулар.
7.4 Басқа да шарттар:
     7.4.1Кепілдік жөндеу жұмыстары уəкілетті сервис орталығының 
шеберханасында жүргізіледі. Авторландырылған сервис орталығы шеберінің 
клиент аумағына шығуы үшін ақы  төленеді баға прейскурантына сəйкес     
     7.4.2 Шымкент қаласынан тыс жердегі көлік шығындарын сатып алушы   
сервистік орталықтың бағалар прейскурантына сəйкес төлеуі тиіс.

   7.4.3 Берілген кепілдік Қазақстан Республикасында сатып алынған бұйымдарға, 
жиынтық жəне құрамдас бөлшектеріне Қазақстан Республикасының аумағында 
ғана жарамды.

   7.4.4 Бұйымның, жиынтық жəне құрамдас бөлшектерінің сапасына наразылықтар 
бұйым сапасын уəкілетті сервистік компания тексергеннен кейін, қажет болғанда 
соңғысы тиісті қорытынды бергеннен кей-ін қаралады.

   7.4.5 Бұйымның анықталған кемшіліктері туралы уақытында хабарланбаған жағ-
дайда (бір айдан артық уақыттан кейін) біз ұсынылған талаптарды толықтай 
немесе ішінара қанағаттандырудан бас тартуға құқылымыз (ҚР АК 436-бабы).

   7.4.6 Егер сіз кепілдік мерзімі кезінде кепілдік емес міндеттемелер бойынша жү-
гінсеңіз кеңес беру жəне ақауды жөндеу қызметтері сервистік орталықтың бағалар 
прейскурантына сəйкес ақылы түрде жүргізіледі. Кепілдік емес міндеттемелерге 
жататындар: жалған шақыру, газ (2 кПа төмен) бен судың (1 бар төмен) төмен қысы-
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7. КЕПІЛДІК ШАРТТАР ЖƏНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

7.1. Сатып алушының міндеттемелері:
7.1.1 Бұйымды сатып ала отырып сіз кепілдік шарттармен танысқаныңызды растай-

сыз.
7.1.2 Сатып алғанда бұйымның сыртқы түрін жəне оның жиынтығын тексеру.
7.1.3 Монтаждың алдында бұйымды орнату жəне пайдалану жөніндегі нұсқаулықты 

мұқият оқу, онда көрсетілген кеңестерді сақтаңыз.

Кепілдік мерзімі дүкеннен бұйым сатылған сəттен бастап 24 айды құрайды.

7.2. Кепілдік мерзімі ішінде авторланған сервис орталығының міндеттері:
7.2.1 Кепілдік мерзімі ішінде аталған бұйымда зауыттық ақаудың салдарынан туында-

ған кемшіліктер анықталған жағдайда тұтынушының талаптарын қанағаттандыру.
7.2.2 Егер қосалқы бөлшек зауыттық ақау салдарынан, яғни сыну себебі анықталған-

нан кейін істен шықса қосалқы бөлшектерді ақысыз негізде ұсыну.

7.3 Кепілдік келесі жағдайда жүрмейді:
7.3.1 Кепілдік талоны жоғалса немесе дұрыс толтырылмаса.
7.3.2 Монтаж, кепілдікке қою немесе көлік шығындары төленбесе немесе ішінара тө-

ленсе.
7.3.3 Ақау көлікте зақымдану, салақ қарау жəне күтім жасамау салдарынан болса.
7.3.4  Монтаж орнату мен пайдалану жөніндегі нұсқаулық сақталмай жүргізілсе.
7.3.5 Бұйым құрылымдық өзгеріске ұшыраса, бұйымның сериялық нөмірі жойылса, 

анық болмаса, өзгертілсе.
7.3.6 Біздің авторланған сервис орталықтары болып табылмайтын ұйымдар немесе 

адамдардың техникалық қызмет көрсетуі немесе жөндеуі салдарынан болған кемшілік-
тер үшін.

7.3.7 Өндірушіге байланысты емес, Қорек кернеуінің ауытқуы, сорғы торабы мен сор-
ғының бөгелісі, табиғи жəне стихиялы апат, өрт салдарынан туындаған ақаулар үшін. Со-
нымен қатар, бұйымның ішіне үй немесе жабайы хайуандар, жəндіктер, сұйықтық, шаң, 
май жəне т.б. сияқты бөгде заттар түскені үшін.

7.3.8 Сыртқы жəне ішкі ластанулар, сырылу, жарылу, майысу, үйкелу жəне пайдалану 
барысындағы басқа механикалық зақымданулар үшін.
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Назначение основных узлов водонагревателя:

      Датчик протока воды фиксирует наличие протока в трубопроводе.

      Горелка с модуляционным газовым клапаном предназначена для подачи 

воздушно-газовой смеси в камеру сгорания.

      Теплообменник (система: продукты сгорания-вода) является частью водяной 

арматуры, в которой происходит теплообмен между горячими продуктами сгорания

горелки и обтекающей по трубам теплообменника водой. Теплообменник имеет спе-

циальное покрытите, обеспечивающее его дополнительную защиту от окисления.

      Электрод электронного розжига горелки, образуя искровые разряды в тече-

нии 7 с при включении аппарата ( при пропуске воды через аппарат), производитроз-

жиг горелки.

Кепілдік талонын дүкеннің сатушысы міндетті түрде толты-
руы тиіс! Талон жоқ болғанда немесе дұрыс толтырылмаса, 
өндіруші Сізге ақысыз кепілдік жөндеу жүргізуден бас тартуға 
құқылы.
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     Водонагреватель подсоединяется к сети с однофазным напряжением 220В и зазем-
лением.
      Монтаж аппарата должен производиться эксплуатационной организацией газового
хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятель-
ности. 
      Устанавливать аппарат необходимо на несгораемых стенах (кирпичные, бетонные,
облицованные керамической плиткой).
      Запрещается установка аппарата на деревянной стене (перегородке).
      Перед установкой на стену из трудновоспламеняемого материала необходимо пред-
варительно установить изоляцию, состоящую из оцинкованного листа толщиной 0,8...1 
мм по листу базальтового теплоизоляционного картона (БТК) толщиной 3...5 мм. Изо-
ляция должна выступать за габариты корпуса аппарата не менее чем на 100 мм с каждой
стороны.
      Расстояние от боковых поверхностей аппарата до трудновоспламеняемых стен без 
применения теплоизоляции должно быть не менее 250 мм. При уменьшении указанного
расстояния до 150 мм необходимо установить теплоизоляцию.

,

 615

Су шылытқыштық 
су шылытуыш тұрмыстық үйге арналған кұрал болып табылады 
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     Для улучшения его эксплуатационных характеристик рекомендуется устанавливать
перед аппаратом фильтр очистки воды. В регионах с жесткой водой рекомендуется 
перед аппаратом устанавливать смягчители воды.
     Подключение аппарата к водопроводной сети выполнить трубами или гибкими ру-
кавами с внутренним диаметром не менее 13 мм и длиной рукавов не более 1,5 м.
Подключение трубопроводов холодной и горячей воды не должно сопровождаться вза-
имным натягом труб и частей аппарата во избежание смещения или поломки отдель-
ных деталей и частей аппарата и нарушением герметичности водяной системы. Перед 
подключением водонагревателя к водопроводной сети, необходимо слить воду из напор-
ного трубопровода для предотвращения возможного нежелательного попадания в аппа-
рат грязи и отложений при первом его включении.
     После подсоединения трубопроводов к аппарату, необходимо проверить герметич-
ность мест соединений, предварительно заполнив внутренние полости трубопровода 
водой. Проверка герметичности производится открытием запорного вентиля холодной 
воды (при закрытых водоразборных кранах). Течь в местах соединений не допускается.
     После подключения воды и испытания трубопровода необходимо проверить работо-
способность электронного розжига горелки, для этого: открыть кран горячей воды, при 
этом между свечей электронного розжига и секцией горелки должен произойти непре-
рывный электронный разряд, что указывает на работоспособность электронного блока и 
правильность монтажа электронной системы.
     При отсутствии разряда внимательно проверить надежность монтажа системы, сог-
ласно принципиальной электрической схеме соединений.

     Подключение газа
     Для обеспечения устойчивой работы аппарата необходимо обязательно производить 
подводку газовой линии металлическими трубами и гибкими шлангами с внутренним 
диаметром не менее 13 мм и длиной не более 1,5 метров.
При монтаже газопроводов количество разборных соединений необходимо сводить к 
минимуму. 
     При использовании водонагревателя на сжиженном газе требуется обратиться в авто-
ризованный сервисный центр, для перевода водонагревателя на сжиженный газ.

Ақаулықтардың 
атаулары

Ақаулықтардың пайда болу 
себептері

Ақаулықтарды жою 
тəсілдері

Іске қосылғаннан 
кейінгі алғашқы се-
кундтарда негізгі жа-
нарғының  жалыны 
ъазайып  барып, со-
сын өшіп қалады.

Газдың жетіспеді Газдың қысымын жоғарлату

Су құбырындағы  
судың  қалыпты 
ағуы жағдайында  
құралдың шығатын  
жердегі  судың 
ағысы төмен.

Жылу алмастырғышта таттың пайда
болуы. Су құбырындағы судың қысы-
мы төмен. Қоспалаушыдағы сүзгі то-
заңданған. Ыстық судың қысымы əл-
сіз. Кіру сүзгісіне тозаң түскен.Ыстық 
суға кішірек аралықтағы құбырлар ор-
натылған (ішкі диаметрі13 мм төмен).

Ыстық судың шүме-
гін ашқан кезде 
жалынды разряд 
жоқ, құрал іске 
қосылмайды, 
жүйеде қысым бар.

Ағынның сенсоры істен шықты. 
Ағынның сенсоры мен басқару 
тақтасының арасындағы электрлік 
шынжыр бұзылған. 
Электромагниттік қақпақ істен 
шыққан. басқару электронық блогы 
істен шыққан

«Индикатор-ыстық судың температу-
расының  тетігі» шынжырындағы бай-
ланыс бұзылған.

Индикаторда
температура
көрсеткіші көрін-
бейді.

Жанарғының жа-
нуы əлсіз, созыңқы, 
сары жалын жəне 

Негізгі жанарғының ішкі төбелеріне 
шаң-тозаңның жиналуы

Жанарғышты тазалауды жүр-
гізу

   3-кесте     Для осуществления сервисного обслуживания при установке аппарата необходимо вы-
держать следующие зазоры:
     расстояние от боковой поверхности аппарата до боковой стены не менее 150 мм;
     свободное пространство перед лицевой поверхностью аппарата должно быть не менее
600 мм;
     габаритные и присоединительные размеры для подсоединения трубопроводов подвода
газа, подвода и отвода воды, отвода продуктов сгорания через газоотводящую трубу.
     Аппарат навешивается на закрепленные в стены кронштейны (прилагаются к изде-
лию), с помощью монтажных отверстий на каркасе.
     Аппарат рекомендуется устанавливать на такой высоте, чтобы смотровое окно находи-
лось на уровне глаз потребителя.
     Запорные краны подвода воды и газа, установленнные перед аппаратом, должны быть
легко доступны.

7

Ағынның сенсорын 
ауыстыру босқару 
блогындағы жылғағыш 
байланыстарын тексеру 
Ағынның сенсоры 
жалғауларын тексеру. 
Электромагниттік қақпақты 
ауыстыру. Бысқарудың 
электрлік блогын ауыстыру. 
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и горелкой.

      При первом включении из-за присутствия воздуха в газопроводе, в результате монтажа
аппарата, розжиг горелки может не произойти т.к. искровой заряд длится непродолжитель-
ное время после включения воды. Для повторного образования искрового заряда необходи-
мо воду закрыть, а затем открыть. И так повторять до полного выхода воздуха, пока не прои-
зойдет розжиг горелки.
      

Ақаулықтардың 
атаулары

Ақаулықтардың пайда болу себеп-
тері

Ақаулықтарды жою тəсіл-
дері

Құрал іске
 қосылмайды:

   -ыстық суды ашқан
 кезде ұшқынды раз-
ряд бар, бірақ құрал
іске қосылмайды;

   -құралға судың кіру-
інің қалыпты жағдай-
ында  одан шығатын
 судың төмен қысымы;
   
   -ыстық суды ашқан
кезде ұшқынның
 разряды жоқ.

Құрал алдындағы  газдың іл-
мекті шүмегін ашу. 

Су құбырын  жөндеушіні ша-
қыру

Сүзгілерді тексеру жəне қажет 
жағдайда  тазалау

Жылу алмастырғыштағы тат-
ты тазалау

Тұтқаны шеткі оң жақ жағдай-
ына бұрау

Əлсіз ұшқынды разряд

Тарту тетігі іске қосылады, себебі, мұр-
жада тарту күші жоқ жəне мұржадағы 
сейілу 2 ПА-дан төмен.
Газ шығатын құбырмен жəне газ шыға-
тын құбыр мен мұржаны қосатын келте 
мұржалар арасында жəне газ шығатын 
құбырдың жеке бөліктерінің арасында
саңылаулардың барлығы.
Судың  қайнап кетуінен сақтау тетігі
іске қосылады

Мұржаны тазалау

Саңылауларды төзімді өзі
желімдейтін баумен немесе
басқа  төзімді материалдармен 
герметикала

Тұтқаны 5 бұрай отырып
 құралға келіп түсетін  газдың 
көлемін азайту

Құралдың ең жоғарғы
қайнауда жұмыс істеу 
кезіндегі  судың  
жеткіліксіз қайнауы

Жылу алмастырғыштың  бүйірлерінде
қара күйенің пайда болуы немесе жылу 
алмастырғыштың  ыстық су құбырын-
да  таттың пайда болуы.
Жүйедегі газдың төмен қысымы(10мм
су бағаны)

Электрлік шынжырдағы байланыстар 

бұзылған.
Электрлік шынжырдағы
байланыстарды тексеру.

3-кесте

ломки отдельных деталей , и ч

;

Внимание!!! После монтажа ОБЯЗАТЕЛЬНО
проверить систему на утечку газа (мылом, пеной)!!! 

Следует соблюдать следующие правила при установке дымохода трубы:
  A)Дымоходная труба должна быть герметично. Материал, из которого изготовлена труба, должен быть
 прочным и не подвергаться механической деформации, теплостойким и морозостойким.
  В) Соединительное звено дымоходной трубы, должно быть изготовлено из герметичного материала,
 должно быть теплостойким и не подвергаться коррозии.
  С) Дымоходная труба должна располагаться в месте легко доступном и удобным для произведения де-
монтажа.
  D)Горизнтальная часть дымоходной трубы должна быть установлена с контруклоном, под углом 
минимум 5 градусов
  E)Внутренний угол отвода дымоходной трубы должен составлять более 90 градусов
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     Су мен газдың сүзгілерін тазалау
   Су мен газдың  сүзгілерін алу. Оларды  тазалауды  судың ағысы мен щеткамен жүргізу керек. Газ 
блогының сүзгісін кептіру. Сүзгіні орнына  қою керек.

     Жылу  алмастырғышты тазалау
   Жылу  алмастырғышты тазалау кезінде  тозаңдаған жағдайда, онда қара күйе пайда болған жағ-
дайда, жылу алмастырғыштың  құбырының ішкі  бөлігінде  тат пайда болған жағдайда оның таза-
лығын  міндетті түрде  сыртқы үстінен жүргізу керек.
   Шаң – тозаңды  сыртқы жағынан тазалау үшін  міндетті түрде:
     -жылу алмастырғышты  шешіп алып,  сабынның  немесе басқа  синтетикалық  жуу
 құралдарының  ыстық  ерітіндісін құю:
     - ерітіндіні 10-15 минут ұстау жəне  жоғарғы жəне  төменгі жақтарын жұмсақ щеткамен
тазалауды  жүргізу. Судың қатты ағысымен шаю.
     -қажеттілік жағдайында барлық үдерістерді қайталауға болады.
Татты жою үшін  міндетті түрде:
-жылу алмастырғышты  шешіп алу  жəне сыйымдылыққа салу;
-лимон қышқылының  10 пайыздық ерітіндісін дайындау ( 100г ұнтақты  лимон қышқылын  10л 
жылы суға);
-жылу алмастырғыштың  құбырына  дайындалған ерітіндіні құю керек. Ерітіндіні 10-15 мин
 қалдырып қою, сосын ағызу жəне құбырды  сумен мұқият  түрде  жуып шығу;
-қажет жағдайында  барлық үдерістерді қайталау.

     Нығыздалған жалғауларды ауыстыру.
Техникалық қызмет көрсетуде, яғни су  жəне газ коммуникацияларын шашу мен жинауды
 жүргізген кезде міндетті түрде жаңа нығыздалғандарды  орнату керек.

   Құралдың газ жəне су жүйелерінің саңылаусыздығын тексеру.
Кезекті техникалық қызмет  көрсетуде, яғни  су жəне газ коммуникацияларын шашуды жəне 
жинауды жүргізген кезде,  міндетті түрде құралдың саңылаусыздығын тексеру керек.

    Жылу алмастырғыштың  қатты ысытып кету  тетігінің  жұмыс  істеу  қабілетін тексеру
 Жылу алмастырғыштың  қатты ысытып кету  тетігінің  жұмыс істеу  қабілетін тексеру үшін
 міндетті түрде  құралды  жұмыстың атаулы тəртібіне  қосу керек (газды шүмектің  толық
 ашылуында жəне судың атаулы шығынында),  сосын құралдың  ең жоғарғы  қуатында судың ең
 төменгі шығынын белгілеу (басқару тетігі 5 шеткі оң жақ жағдайында болуы керек.)
Датчикте  көрсетілген шекті температураға жеткен кезде,  құрал өшірілуі керек.

    Құралды кезектен тыс тазалау
Құралдың ауаның құрамында көп шаңы бар ғимараттағы қарқынды  жұмысы жағдайында оны 
тазалауды жылына бір реттен де  жиі  жүргізу қажеттілігі туады. Бұны  құралдың
жанарғысындағы жалынның өзгерісін көзбен-ақ байқап анықтауға болады.
Егер жалын  сары немесе ыстаулы болса, онда бұл жанарғының  ауа құрамындағы  шаңның
 бөліктерімен толғанын көрсетеді жəне міндетті түрде  құралды тазалауды жəне  техникалық 
қызмет  көрсетуді жүргізу керек. Қалыпты жағдайда  жалынның түсі көгілдір болады.
   Құралдың кезектен тыс  тазалануы,  егер құрал орнатылған ғимаратта   құрылыс жəне жөндеу
жұмыстары жүргізілсе жəне құралға көптеген құрылыс шаңдары мен қоқыстары түскен
 жағдайда ғана міндетті  түрде жүргізіледі.

12

Регулировка степени нагрева воды производится следующим образом:
   ● Для получения комфортной температуры необходимо нажать на панель управления кнопки увеличить 
         или уменьшить температуру воды.
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Для обеспечения длительной, безотказной работы аппарата и сохранения его рабочих
характеристик, необходимо регулярно проводить осмотр, уход и техническое обслужи-
вание. 

,

,

      
     

                     
     Құралқа  күтім жасау  жұмыстары

     Құралды үнемі таза күйінде сақтау керек, ол үшін  құралдың үстіндегі шаңды  тұрақты түр-
де сүртіп отыру керек, сонымен қатар, қаптауышын алдымен дымқыл, сосын құрғақ шүберек-
пен сүрту керек. Əжептеуір ластанған жағдайда, қаптауышты алдымен жуғыш құралдарға ма-
лынған дымқыл шүберекпен, сосын құрғақ шүберекпен сүрту керек.
     Құрамында қажағыш бөлшектері, тбензин жəне органикалық еріткіштері бар жуатын құрал-
дарын қаптауышты жəне пластмасса бөліктерінің үстін тазалауға қолдануға тыйым салынады.

 
 

      
     Техникалық қызмет көрсетуде келесі жұмыстар орындалады:
   -жанарғыны тазалау;
   -су мен газдың сүзгілерін тазалау;
   -жылу алмастырғыштың ішкі қуысындағы татты жəне сыртындағы қара күйені тазалау ( 
қажетіне қарай);
   -газ жəне су жүйелеріндегі  нығыздалған  жалғауларды ауыстыру;
   -құралдың газ жəне су  жүйелерінің беріктігін тексеру;
   -тарту күші  жəне суды қайнату бойынша   тетіктердің жұмыс істеуін тексеру;
   -қозғалмалы жалғауларды  майлау (қажетіне қарай).
  
     Жанарғыны тазалау
 
     Жанарғыны тазалау үшін  міндетті түрде келесі іс-əрекеттерді  жасау керек:
   -құралды өшіру;
   -газды беретін шүмекті жабу,  қаптағышын алып тастау,  жанарғыны алу;
   -жанарғы мен коллектордың сыртқы қабатындағы шаңды  щеткамен сүрту;
   -коллектор мен шүмекті  көнерген шүберекпен сүрту;
   -щетка мен ысқышпен  жанарғының ішкі каналдарындағы шаңдарды сүрту;
   -жанарғыны сабында ерітіндісімен жуу, əсіресе, ішкі қуыстарын щетка ысқыштың көмегімен  
жуу. Ағынды сумен  мұқият  шаю,  кептіру жəне орнына қою.
     Жанарғыны үнемі тазалықта ұстау  жылу алмастырғыштың  таттануынан қорғайды жəне 
оның қызмет көрсету мерзімін ұзартады.

     Жанарғы жүйесінің  ішкі каналдарының ластануынан құрал-
дың қалыпты жұмыс істеуіне қажетті ауа келіп түспейді, ал ол өз 
кезегінде  келесі көріністерге алып келеді:
     -улану  мүмкіндігі, себебі  толық  жанбау  салдарынан  жылу  
алмастырғыштың үстінде жəне  бүйірлерінде қара күйенің пайда 
болуы. Қара  күйенің  болуы құралдың жұмыс істеуін əжептеуір 
төмендетеді

Құралға қарауға қатысты  барлық іс-əрекеттерді оны толық өшір
геннен кейін  жəне оны электр жүйесінен ажыратқаннан кейін ғана 
орындау керек.
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Ұсыныс 

Кермек суды пайдалану кезінде қызмет ету мерзімін ұзарту үшін 
жылу алмастырғышты тазалауды  əрбір жарты жыл сайын жүр-
гізуге үсыныс беріледі.
Таттың пайда болу белсенділігін азайту үшін газды реттеуіштің 
тұтқасын  міндетті түрде судың 60 С артық емес қайнауын қамта- 
масыз ететін  жағдайға қою керек.
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Судың қыздыру дəрежесін реттеу келесідей:
 
● Ыңғайлы температураны алу үшін басқару тақтасын басу керек үлкейту түймелері 
 немесе судың температурасын төмендетіңіз.
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Таблица 3.

Мұржаны орнату кезінде келесі ережелерді сақтау керек:
 A) дымоходы герметикалық болуы тиіс. Құбыр жасалған Материал болуы керек
 берік жəне механикалық деформацияға ұшырамайды, ыстыққа жəне аязға төзімді.
 В) түтін мұржасының байланыстырушы буыны герметикалық материалдан жасалуы тиіс,
 ол ыстыққа төзімді жəне коррозияға ұшырамауы керек.
 С) түтін мұржасы де-монтаждау жұмыстары үшін оңай қол жетімді жəне ыңғайлы жерде 
орналасуы тиіс.
 D) мұржаның жоғарғы бөлігі кем дегенде 5 градус бұрышта контруклонмен орнатылуы керек
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Таблица 3.

Назар аударыңыз!!! Орнатқаннан кейін əрқашан тексеріңіз

газдың ағып кетуіне арналған жүйе (сабын, көбік)!!!

  Недостаточно газа   Поднять давление газа

Вышел из строя датчик протока
Нарушена электрическая цепь между
датчик протока и блоком управления
Вышел из строя электромагнитный 
клапан
Вышел из строя электронный блок 
управления

Заменить датчик протока
Проверить контакт разъёма в 
блоке управления, проверить 
провода датчика протока
Заменить электромагнитный 
клапан
Заменить электронный блок 
управления 



       
     Орнату орны

     Құралды міндетті түрде  асханаға немесе газдық жобаға сəйкес  басқа тұрғын емес жылытыла-
тын ғимараттарға орналастыру керек.
     Құралдың жұмысы кезінде ғимараттағы оттекті сығу жүргізіледі. Сондықтан, ол жерде су  жы-
лытқыштың жұмыс істеп тұрған кезінде балғын ауаның тұрақты ағысы үшін желдеткіші бар  терезе 
болуы керек.
     Құралды жылу көздерінің үстіне немесе  ашық жалынның үстіне орнатуға тыйым салынады 
(мысалы: газ плитаның үстіне, электрлік жылыту аспаптарының үстіне)

 

     Водонагреватель должен храниться и транспортироваться в упаковке только, в по-
ложении, указанном на манипуляционных знаках.
     Водонагреватель должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защи-
ту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от минус
40 С до плюс 40 С и относительной влажности не более 78 %.
     При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут кон-
сервации.
     Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или 
пробками.
     Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому ос-
мотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорений пылью уз-
лов и деталей аппарата.  
     Водонагреватели следует укладывать не более чем в восемь ярусов при складирова-
нии штабеля и транспортировании.
 

    Гарантийный срок эксплуатации водонагревателя составляет 2 (два) года со дня 
продажи.
    Срок службы водонагревателя 5 лет.
    Пожалуйста, прочтите в установочном гарантийном талоне обязательства и ограни-
чения гарантии.
    Ремонт после истечения гарантии будет платным.
    Данный водонагреватель является бытовым, домашним прибором. 

     Если Ваш водонагреватель работает неисправно, пожалуйста, обратитесь к разделу
“Типичные проблемы и их решение”. Если Вы все же не можете решить эту проблему
или Вы в чем-то не уверенны, не пытайтесь решить самостоятельно. Обратитесь в сер-
висный центр (см. ниже п. Ремонт).
     Вы также можете позвонить нам или написать в наш отдел по работе с клиентами.
     Обязательно укажите следующее:
     1. Название изделия и модель
     2. Проблему
     3. Порядок действия
     Мы окажем Вам сервисное обслуживание. Еще раз спасибо, за то, что используете
наш аппарат.

    Условия гарантии. Ремонт
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Белгіленулері:

1.Басқару тақтасы.
2.Прессостат.
3.Дисплей.
4.Температуралық тетік.
5. Желдеткіш.
6.Трансформатор.
7.Газды қақпақ.
8.Тұтату электроды.
9.Жалында бақылау  электроды.
10. Жерге тұйықтау.

тел./факс:    8 (7252) 32-18-47
                      8-700-130-02-02 

почта:          manager@technosila.kz
сайт:              www.technosila.kz  www.remmont.kz

Изготовител

;
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Казбек би 118

Сервис-центр «Техносила»

Судың ағнды сенсоры ағынның турбопроводта болғнын аныңтайды 
 
Модульді газ клапаны бар жанарғ ауалық газды қоспаның жану бөлiгiн беруге арналған.

http://www.technosila.kz
http://www.technosila.kz
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Су жылытқыш 1

1

1

1

Атауы Саны

Пайдалану бойынша басшылық. Кепілдік талоны

Мұржа

Бекіту элементтерінің жиынтығы

Құралды жеткізудің жиынтықтығы.

Құралды жеткізудің жиынтықтығы  2-кестінде көрсетілген.

     Құралды сипаттау жəне негізгі бөліктерінің атқарымдары

     Су жылытқыш  алмалы қаптағышы бар тік бұрышты  формалы  қабырғаға арналған. Жұмыс 
желіден 220В, 50Гц.
     Су жылытқышты пайдалану жайлылығы  су жылытқышта жай ғана ыстық судың шүмегін ашу 
арқылы жүргізіледі.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Обязанности покупателя:
7.1.1 Приобретая аппарат вы подтверждаете, что ознакомлены с гарантийными условиями.
7.1.2 При покупке проверить внешний вид аппарата и его комплектность.
7.1.3 Перед монтажом тщательно изучить инструкцию по установке и эксплуатации аппара-

та, следовать всем рекомендациям указанным в них.

Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи аппарата магазином.

7.2 Обязанности авторизованного сервисного центра в течении гарантийного срока:
7.2.1 Удовлетворить требования потребителя в случае обнаружения в течении гарантийного 

срока в дан-ном изделии недостатков, возникших из-за заводского брака.
7.2.2 Предоставить запасные части на бесплатной основе в том случае, если запасная часть 

вышла из строя по причине своего заводского дефекта, то есть после определения причин 
поломки.  
 

7.3 Гарантия не распространяется:
7.3.1 Гарантийный талон утерян или заполнен неправильно.
7.3.2 Монтаж, постановка на гарантию или транспортные расходы не оплачены или оплаче-

ны частично.
7.3.3 Поломка вызвана транспортными повреждениями, небрежным обращением и уходом.
7.3.4 Монтаж произведен с не соблюдением прилагаемого руководства по установке и 

эксплуатации. 
7.3.5 Аппарат подвергался конструктивным изменениям, удалены, не разборчивы, изменен 

серийный номер аппарата.
7.3.6 На недостатки, которые возникли вследствие технического обслуживания или ремонта 

лицами или организациями, не являющимся нашими авторизованными сервисными центра-
ми.

7.3.7 На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, та-
кими как перепады напряжения питания, стопор насосного узла и насоса, явления природы и 
стихийные бедствия, пожар. А так же попадание внутрь аппарата посторонних предметов, 
таких как животные, насекомые, жидкости, пыль, масла и т.д.

7.3.8 На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и 
прочие механические внешние повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
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7.3.9 На такие виды работ как регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий
 уход за аппаратом.
7.3.10 Отложение солей либо иные осадки на внутренней поверхности стенок изделия, в
том числе и связанные с повышенной жесткостью, не специализированного теплоносителя.
7.3.11 На повреждения, связанные с обмораживанием внутренних деталей изделия.

   7.4Прочие условия:
 
7.4.1 Гарантийный ремонт производится в мастерской авторизованного сервисного центра.
Выезд мастера авторизованного сервисного центра на территорию клиента оплачивается
согласно прейскуранта цен
7.4.2 Транспортные расходы за чертой г. Шымкент должны оплачиваться покупателем сог-
ласно прейскуранту цен сервисного центра.
7.4.3 Данная гарантия действительна только на территории Республики Казахстан на изде-
лия, комплектующие и составные части, приобретенные на территории Республики Казахс-
тан.
7.4.4 Претензи по качеству изделия, его комплектующих и составных частей рассматрива-
ются только после проверки качества изделия уполномоченной сервисной компанией и, при
необходимости, выдачи соответствующего заключения.
7.4.5 В случае несвоевременного (спустя более чем один месяц) извещения о выявленных
недостатках изделия, мы оставляем за собой право отказаться полностью или частично от
удовлетворения предъявляемых требований (ст. 436 ГК РК).
7.4.6 В случае если вы обращаетесь во время гарантийного срока по негарантийным обяза-
тельствам, услуги консультации и устранение неполадок осуществляется платно, согласно 
прейскуранта цен авторизованного сервисного центра. К негарантийным обязательствам от-
носится в том числе: ложный вызов, низкое давление газа менее 2 кПа) и воды (мене 1 бара),
подача электрического тока к аппарату (стабилизатору, реле напряжения) несоответсвующее
интервалу от 195 до 245 В, незнание правил эксплуатации, установки аппарата.

       
       Құралдың  құрылымы

      Құралдың құрылымының қағидаларын жəне пайдалану кезінде техникалық қызметті көрсетуді
 талап ететін  өнімнің негізгі бөліктері  1-суретте  көрсетілген. 

1.   Сору құбыры                                                    14.  Ионизациондық  жалынды бақылау    
2.   Желдеткіш                                                               электроды  
3.   Түтік тетігі (прессостат)                                  15.  Жанарғыны электронды тұтату   
4.   Жанарғыны электронды тұтату                      16.  Сулыгазды өзек
      электроды                                                          17.  Микроажыратқыш
5.   Газды реттеу тұтқасы                                       18.  Сақтандырғаш қақпағы      
6.   Электромагниттік  қақпақ                               19.  Сулы блоктың сүзгісі бар кіру келте
7.   Электронды басқару тұтқасы                                 құбыры
8.   Суды ағызу                                                        20.  Қыс/ жаз  жағдайына ауыстыру
9.   Газды блоктың сүзгісі бар кіру келте             21.  Суды реттегіш тұтқасы
      құбыры                                                               22. Көру терезесі
10. Газды шығаратын құрылғы                             23.  Ыстық су температурасының санды 
11. Артқы қабырға                                                         индикаторы
12. Жылу алмастырғыш                                         24.   Қаптауыш                                                
13. Коллекторы бар  жанарғы                                25.  Диаметрі 60 мм болатын мұржаның келте 
                                                                                         құбыры.                                           
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   Бұйымды сипаттау  жəне жұмысы
 
      Бұйымның атауы

     “ROYAL”- тұрмыстық  ағынды газды су жылытқыш құрал, бұдан əрі «құрал» деп 
аталады, пəтерлерге, коттеджде, саяжайдағы үйлерде санитарлық мақсаттарда (ыдыс – 
аяқты жуу, кір жуу, шомылу) суды жылыту үшін пайдаланылады.

      
     Техникалық сипаттамалар

1-кесте

Модель 

Ыстық  судың  атаулы ағыны, л/мин

Атаулы жылу қуаты, кВт

КПД,%

Газдың үлгісі

Газдың атаулы қысымы, мбар
3Газдың ең жоғарғы шығыны, м

Судың ең жоғарғы қысымы, бар

Судың ең төменгі қысымы, бар

Судың РН

Судың кермектігі

Оталу үлгісі

Температураны реттеу үлгісі

Жану камерасы

Тарту

Диаметрі, мм

Мұржа

Су құбыры

Газ

Биіктігі

Тереңдігі

Ені

Салмағы, кг

Габариттері, мм

16

30

Табиғи, сұйылтылған

89

20/28

3,3

8

0,2

7 төмен

< 3.5 мг-экв/л

Электрлі

Модуляциялық

Жабық

Мəжбүрлі

60х100

15

15

550

150

350

10,5

2
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Пайдалану бойынша нұсқаулық

Мəжбүрлі ауа тартқышты ағынды газды
  су ж       ылытқыш

1

ROYAL 

JSQ 30



  Сіз ысық судың шүмегін ашу арқылы автоматты түрде тұтатуға мүмкіндік беретін 
электронды кұрылымы бар «ROYAL» ағынды газды су жылытқышын сатып алдыңыз. 
 
  Су жылытқышта судың қайнау температурасын автоматты түрде бақылауға мүмкіндік 
беретін модуляциялық жалыны бар

бұл су жылытқыш осы басшылықта тек үй жағдайында ғана 
пайдалануға арналғанын, хабарлаймыз
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