
 

Instrukcja obsługi 
 

Przepływowy podgrzewacz wody 
 

RX-001 / RX-002 / RX-009 / RX-011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed użyciem prosimy 

zapoznać się z instrukcją obsługi. 

 

1. Uwagi  
• Nie wolno używać tego urządzenia na zewnątrz.  
• Przy pierwszym użyciu należy odkręcić wodę, a następnie podłączyć zasilanie.  
• Temperatura wody na wylocie powinna być mniejsza niż 60°C.  
• Wylot wody nie może być podłączony do żadnego kranu ani do dławika.  
• Dysza powinna być regularnie czyszczona. Podczas czyszczenia zasilanie musi 

zostać odłączone. 

• Surowo zabrania się mycia kranu elektrycznego, aby uniknąć niebezpieczeństwa.  
• Jeśli woda zamarza w kranie, surowo zabronione jest podłączenie go do prądu.  
• Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do linii uziemienia, w przeciwnym 

razie nie używaj go.  
• Kran potrzebuje ciśnienia wody 0,04 MPa - 0,5 MPa.  
• Po każdym użyciu przekręć pokrętło na obszar zimnej wody na 5 sekund, aby 

uniknąć poparzenia rąk przy następnym użyciu, co może również skutecznie 

zapobiegać powstawaniu osadów oraz przedłużyć żywotność elementu 

grzejnego. 

• Jeśli wystąpi uszkodzenie linii zasilającej, musi zostać wymieniona przez 

wykwalifikowany personel. 

• Korzystając z kranu elektrycznego, nie używaj innych urządzeń elektrycznych 

dużej mocy (takich jak klimatyzacja, kuchenka indukcyjna, czajnik elektryczny itp.) 



 

• Po podłączeniu linii elektroenergetycznej do zasilania należy zainstalować jedno 

biegunowe urządzenie odłączające III poziom napięcia zgodnie z ustalonymi 

zasadami okablowania. 

 

2. Przed pierwszym użyciem 
 

Ponieważ moc kranu jest większa, sprawdź licznik energii elektrycznej, bezpiecznik 

hamulca elektrycznego, czy w obwodzie elektrycznym znajduje się przełącznik. 

 

Przed użyciem sprawdź, czy rzeczywiste napięcie odpowiada napięciu  

zaznaczone na urządzeniu. Jeśli użytkownik ma z tym problem, należy skontaktować się 

z lokalnym sprzedawcą. 

 

3. Metoda instalacji  

1. Wyjmij poprzedni kran. Ścienną metodę instalacji pokazano na zdjęciu 1, natomiast 

umywalkową metodę instalacji pokazano na zdjęciu 2.  
Zgodnie z pokazanym obrazem, podłącz urządzenie z odpowiednią instalacją wodną, 

zainstaluj zawór bezpieczeństwa między wodociągiem miejskim, a wlotem wody z 

kranu. 

 
2. Przekręć pokrętło aby puścić wodę w kranie, sprawdź różne elementy czy w jakimś 

miejscu nie wycieka woda. Jeżeli z żadnego miejsca nie występuje wyciek, kontunuuj 

instalacje. 

 
3. Jak pokazano na zdjęciu, podłącz kran do zasilacza. 

 

4. Ustaw pokrętło na obszar ciepłej wody, cyfrowy wyświetlacz działa i pokazuje 

aktualną temperaturę. Przekręć pokrętło na obszar zimnej wody, zatrzymuje się 

nagrzewanie wody. 
 

Napięcie 220V~ 

Częstotliwość 50Hz 

Moc 3000W 

Wodoodporność IPX4 

Ciśnienie wody 0.04-0.5MPa 
   



 

Zdjęcie 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Metoda użycia  

1. Obsługa przełącznika:  

Jak pokazano na rysunku, przełącznik posiada zakres 

obrotu o 150°, obszar ciepłej wody 60°, obszar zimnej 

wody 60°, środkowy obszar 30° brak wody. 

 

2. Wyświetlacz temperatury:  

Wyświetlacz temperatury pokazuje temperature 

ogrzewania. Wskazuje również stan roboczy kranu, 

gdy ekran jest jasny trwa ogrzewanie wody, 

natomiast jeżeli jest ciemny ogrzewanie jest 

zatrzymane. 

 

3. Metoda regularnego czyszczenia dyszy: 

Otwórz dyszę, przepłucz ją pod zaworem 

wysokociśnieniowym. Jeśli nie możesz wyczyścić  
brudu wewnątrz dyszy, spróbuj wyczyścić ją za pomocą igły, jak pokazano poniżej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Rura grzewcza do regularnego czyszczenia  

Otwórz pokrywę, delikatnie odśwież rurkę szczoteczką do zębów, a następnie umyj 

wodą, jak pokazano poniżej. 
 



 

5. Rozwiązywanie problemów 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Nie podgrzewa wody Brak zasilania lub ciśnienie Sprawdź zasilanie. 

 wody jest zbyt niskie. Minimalne ciśnienie wody 

  nie może być mniejsze niż 

  0.04MPa. 
   

Niska tempreatura wody Ciśnienie wody jest zbyt Zmniejsz ilośc ujścia wody 

 wysokie lub napięcie jest oraz sprawdź napięcie. 

 zbyt niskie.  
   

Wysoka temperatura wody Blokowanie wlotu lub niskie Sprawdź i usuń brud z filtra 

ale zbyt mała ilośc wody ciśnienie wody. wlotowego, jeśli nadal 

  występuje problem, 

  sprawdź ciśnienie wody czy 

  nie jest zbyt niskie. 
   

Wyświetlacz temeratury się Za niskie ciśnienie wody, Pozostaw ciśnienie wody w 

nie świeci błąd obwodu lub błąd kranu. normie, sprawdź obwód lub 

  skontaktuj się z lokalnym 

  sprzedawcą. 
   

 

6. Specyfikacja techniczna: 
 

Model RX-001 RX-002 RX-002 + prysznic RX-009-1 RX-011 

Moc 3000W 3000W 3000W 3000W 3000W 

Napięcie 220V / 50HZ 220V / 50HZ 220V / 50HZ 220V / 50HZ 220V / 50HZ 

Główny materiał miedź miedź rafinowana miedź rafinowana + miedź rafinowana miedź rafinowana 

 rafinowana + + ABS ABS + ABS + ABS 

 ABS     

Wewnętrzna 
grzałka wysokiej wysokiej jakości wysokiej jakości wysokiej jakości wysokiej jakości 

 jakości miedź + miedź + stal miedź + stal miedź + stal miedź + stal 

 stal nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna 

Wodoszczelność IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

Certyfiktay CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS 

Mocowanie Umywalkowe Ścienne Ścienne Umywalkowe Umywalkowe 

Ciśnienie wody 0,04-0,5 MPa 0,04-0,5 MPa 0,04-0,5 MPa 0,04-0,5 MPa 0,04-0,5 MPa 
      

 

 

Designed in Poland  
Made in P.R.C.  
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak  
ul. Wysockiego 41/6  
42-218 Częstochowa  
NIP: 686-15-76-041  


