
 

 
 

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY 

PODGRZEWACZ WODY 
GSN-45 

 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Uważnie przeczytaj i przestrzegaj instrukcji obsługi, instalacji i montażu, aby 

zapewnić długą żywotność i niezawodne działanie urządzenia. 



 
 
 

1 
Instrukcje bezpieczeństwa 

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY GSN-45 

 

1. Przed montażem podgrzewacza należy poprosić wykwalifikowanego specjalistę o 

sprawdzenie, czy wydajność sieci, okablowanie i licznik energii elektrycznej spełniają 

wymagania urządzenia.  

2. Należy zainstalować niezawodny przewód uziemiający. Nie używaj urządzenia, jeśli nie ma 

odpowiedniego przewodu uziemiającego lub przewód uziemiający działa nieprawidłowo. 

3. Konieczne jest zastosowanie izolacji ściennej. 

4. Należy zastosować wyłącznik nadprądowy, wyłącznik wszystkich biegunów oraz  

ogranicznik przepięć spełniające wymagania urządzenia i przepisów krajowych i lokalnych. 

Urządzenie musi być podłączone do wyłącznika różnicowoprądowego. Gdy podgrzewacz 

nie jest używany należy wyłączyć zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy oraz zamknąć 

zawór dopływu wody. 

5. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy wymienić go u producenta, konserwatora 

lub innego autoryzowanego dostawcy, aby uniknąć zagrożenia.  

6. Urządzenie należy zainstalować w pozycji pionowej względem odpływu podłogowego. 

Test działania urządzenia można wykonać dopiero po podłączeniu dopływu wody. 

Podgrzewacz należy montować z dala od materiałów łatwopalnych i silnego pola 

magnetycznego. 

7. Najpierw dostarcz wodę do urządzenia, dopiero potem je włącz. Gdy chcesz 

wyłączyć ogrzewanie, najpierw wyłącz urządzenie, a potem zamknij dopływ 

wody. 

8. Jeśli podgrzewacz wody nie jest używany przez długi czas, należy wyłączyć zewnętrzny 

wyłącznik zasilania. 

9. Nie kieruj wylotu wody/natrysku w kierunku ciała, gdy zawór jest otwarty. Nie spryskuj wodą 

urządzenia podczas użytkowania, aby uniknąć zawilgocenia elementów elektrycznych. 

10. Nie demontuj urządzenia, ani nie wymieniaj części samodzielnie. 

!! UWAGA !! 

Nie należy montować tego urządzenia samodzielnie. Jeżeli urządzenie nie 

zostanie zainstalowane przez licencjonowanego hydraulika i elektryka, wszystkie 

gwarancje mogą zostać unieważnione. 

W żadnym wypadku nie należy podejmować prób instalacji, naprawy lub 

demontażu elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody bez uprzedniego 

wyłączenia zasilania urządzenia bezpośrednio w skrzynce z wyłącznikami. 

 



 
 
 

11. Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas okresach niskich temperatur, odkręć wlot 

wody i rurę wodną i wysuszyć podgrzewacz wody, aby zapobiec zamarzaniu.  Jeśli 

urządzenie zamarznie, proszę nie podłączać go do sieci. 

12. Urządzenie powinno być regularnie odkamieniane. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie 

do użytku wewnętrznego. 

13. Zanim podgrzewacz zostanie użyty przez dzieci lub osoby starsze, każde z nich powinno 

otrzymać instrukcje od osoby biegłej w jego obsłudze. 

2 
Informacje ogólne 

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY GSN-45 

 

Urządzenie zostało wyposażone w przełącznik kontroli przepływu wody, który wyłącza dopływ 

wody i odcina prąd w razie potrzeby/awarii. Grzejnik posiada automatyczny system kontrolny 

oparty na mikrokomputerze, funkcję auto-inspekcji, wyświetlacz cyfrowy pokazujący aktualny tryb 

pracy oraz pamięć ustawień zapisującą ostatnio wybrany tryb pracy podgrzewacza, co czyni 

korzystanie z urządzenia znacznie wygodniejszym. Szybkie nagrzewanie, brak limitu wydajności i 

brak konieczności uprzedniego podgrzewania eliminuje utratę ciepła spowodowaną długim 

procesem podgrzewania, pozwala oszczędzić energię elektryczną i czas. Urządzenie posiada 

wyłącznik różnicowo-nadprądowy, zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą i przepaleniem: 

grzałka zostanie automatycznie wyłączona, gdy temperatura wody przekroczy 550C. W takim 

wypadku można ponownie włączyć urządzenie lub poczekać, aż temperatura wody powróci do 

właściwej wartości, aby uniknąć poparzenia skóry. Urządzenie zabezpieczające przed 

przepaleniem włączy się automatycznie, gdy temperatura wody osiągnie 950C. Zabezpieczenie 

całkowicie odetnie zasilanie i wyłączy grzanie.  W razie wycieku wbudowany wyłącznik 

nadprądowy włączy się automatycznie i odetnie dopływ prądu. Izolacja termiczna dodatkowo 

zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. 

 

3 
Montaż 
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1. Montaż podgrzewacza musi zostać wykonany przez wykfalifikowanego specjalistę. 

2. Przygotuj wiertło udarowe o średnicy 6 mm, regulowany klucz nastawny i  śrubokręt 

krzyżakowy. 

3. Licznik prądu, wyłącznik różnicowoprądowy i przewody muszą spełniać wszystkie normy 

oraz wymagania produktu. Należy poprowadzić linię uziemiającą i upewnić się, że  jest 

prawidłowo podłączona. 

• Sprawdź, czy uziemienie jest prawidłowe i pełne. 



 
 
 

• Zastosuj wyłącznik różnicowoprądowy. 

 

4. Wybierz miejsce montażu odpowiednie do długości przewodu zasilającego oraz pozycji 

wyłącznika różnicowoprądowego. Zamontuj urządzenie zgodnie z rysunkami 1 i 2. Zaznacz 

ołówkiem otwory montażowe na ścianie, wywierć otwory i zamontuj podgrzewacz. 

5. Opis przewodów elektrycznych: przewód miedziany pokryty brązową lub czerwoną izolacją: 

przewód fazowy L; przewód miedziany pokryty niebieską izolacją: przewód neutralny N; 

przewód pokryty żółtozieloną izolacją: przewód uziemiający E. Należy właściwie podłączyć 

przewody do wyłącznika różnicowoprądowego. 

6. Podłącz przewód doprowadzający wodę i dokładnie dokręć zawór kontroli przepływu wody. 

Następnie podłącz jeden koniec przewodu wylotu wody do podgrzewacza, a drugi do 

słuchawki prysznicowej. Umieść słuchawkę prysznicową na uchwycie ściennym.   

7. Przy montażu (przed włączeniem urządzenia) należy opróżnić rury dopływowe i odpływowe 

z zanieczyszczeń. 

8. Specjalne śruby zamontowane na dolnej części urządzenia zapobiegają jej upadkowi.   

9. Całe urządzenie musi być niezawodnie uziemione oraz należy zastosować ogranicznik 

przepięć klasy III. Należy zastosować również zapewnić odłącznik wszystkich biegunów. 

 

 

!! UWAGA !! 

Do każdego przyłącza rury wodnej należy dodać uszczelkę. Przykręcając rurę 

wodną za pomocą klucza płaskiego, nie należy tego zbyt mocno, aby nie 

spowodować uszkodzenia urządzenia. 



 
 
 

 
 

4 
Instrukcja użytkowania 
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1. Urządzenie posiada cyfrowy wyświetlacz. Najwyższe ustawienie temperatury to 52 0C, 

najniższe ustawienie to 30 0C.  

2. Funkcje pokrętła: zwiększenie temperatury – należy przekręcić zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara); włączanie/stan czuwania - należy nacisnąć na środku; zmniejszanie 

temperatury (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). 

Po pierwszym użyciu lub przy ponownej instalacji należy wyłączyć prąd, a 

następnie otworzyć przełącznik odpływu wody i wykonać kolejne kroki w 

odpowiedniej kolejności.  

Używanie w przypadku braku wody może spowodować uszkodzenie urządzenia. 



 
 
 

3. Tryb czuwania: świeci się czerwone światełko 

4. Tryb pracy: wyświetlacz pokazuje temperaturę wody. Ikona temperatury miga podczas 

ustawiania temperatury. Zielone światło oznacza nagrzewanie się wody. 

5. Błąd: błyska kod błędu „EX” i rozlega się 3-krotnie sygnał dźwiękowy. 

6. Pojedynczy sygnał dźwiękowy rozlega się, gdy urządzenie jest włączane, w stanie 

gotowości i przy naciskaniu przycisków sterujących. 

7. Włącz pełny ekran (naciśnij przez 2 sekundy) rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy. 

8. Wyświetlanie ustawionej mocy naciśnij przez 1 sekundę) stan gotowości, stan zraszacza. 

9. Ustawianie temperatury: pokrętło obrotowe pozwala regulować temperaturę w zakresie 30 ~ 

52 0C, gdy urządzenie jest włączone. Wbudowana pamięć zapisuje ustawienie. 

 

5 
Schemat urządzenia 
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6 
Parametry techniczne 
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Model: GSN-45 

Moc urządzenia: 4500W 

Napięcie: 220-240V / 50-60 Hz 

Ciśnienie wody: 0,05 - 0,6 MPa 

Średnica przewodu 2,5 mm2 

Klasa wodoszczelności: IPX4 

Przepływ wody: 2.5 L/min 

Zakres temperatury: 30~40°C 

 

7 
Rozwiązywanie problemów 
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Usterka Powód usterki Rozwiązania 

Wyciek w miejscu 

połączenia wlotowego / 

wylotowego przewodu 

wodnego 

Nieodpowiedni montaż wlotowego / 

wylotowego przewodu wodnego 
Ponownie podłącz wlotowy / 

wylotowy przewód wodny  

Uszkodzenie uszczelki gumowej 

w miejscu połączenia 

Wymień uszczelkę gumowe w 

miejscu połączenia 

Zbyt wysoka temperatura 

Za mały przepływ wody  lub zbyt 

wysokie ustawienie termostatu 

Wymień zawór przepływu wody 

lub wprowadź niższe ustawienie 

termostatu 

Niedrożność wlotowego 

przewodu wodnego 

Sprawdź oraz wyczyść filtr wody 

lub słuchawkę prysznica 

Zbyt niska temperatura 

Zbyt duży przepływ wody  lub 

zbyt niskie ustawienie termostatu 

Zmień ustawienie zaworu 

przepływu wody lub wprowadź 
wyższe ustawienie termostatu 

Zbyt niskie napięcie 
Sprawdź napięcie kabla 

zasilającego 



 
 
 

Skoki temperatury 
Skoki napięcia lub ciśnienia 

wody 

Stabilizacja napięcia lub 

ciśnienia wody 

Zbyt niskie ciśnienie 

wody w natrysku 

Niedrożność filtra wody lub 

natrysku 
Usuń zanieczyszczenia 

Wyłącznik 

różnicowoprądowy 

Nadmierny upływ prądu 
Zaprzestań użytkowania i prześlij 

urządzenie do serwisu 

Awaria uziemienia 
Wymień wyłącznik 

różnicowoprądowy 

Nadmierny przepływ prądu 
Wymień wyłącznik różnicowy / 

różnicowo-nadprądowy 

Awaria wyświetlacza 

Urządzenie jest wyłączone Włączyć urządzenie 

Uszkodzona płytka drukowana 

wyświetlacza 

Wymień płytkę drukowaną 

wyświetlacza 

Kod błędu E1 Nadmierny przepływ prądu Oddaj urządzenie do serwisu 

Kod błędu E2 
Awaria czujnika przepływu wody 

lub czujnika temperatury 

A. Oddaj urządzenie do lokalnego 

serwisu. 

B. Wymień czujnik przepływu 

wody lub czujnik temperatury 

Kod błędu E3 Zbyt wysoka temperatura 

A. Zwiększ przepływ wody. 

B. Zrestartuj urządzenie. 

C. Ustaw niższą temperaturę. 

Kod błędu E5 Awaria linii neutralnej 
Oddaj urządzenie do lokalnego 

serwisu 
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