IN 321263 M

INSTANT WATER HEATING
FAUCET DIGITAL PRO

NAVODILA ZA UPORABO

Popravek navodil - s tem popravkom so razveljavljena vsa druga,
izdelku priložena slovenska navodila
Model No.: KDR-5E-1

SI

Spoštovani!
Zahvaljujemo se vam za nakup digitalne instant grelne pipe Delimano Pro.
Vsi izdelki Delimano so zelo cenjeni, zato nas želijo mnogi posnemati. Tako prihaja do ponaredkov, ki so slabše kakovosti, nepooblaščeni prodajalci
pa kupcem ne nudijo jamstva in primerne podpore. Če sumite, da ste kupili ali opazili ponarejen izdelek, nam pošljite elektronsko sporočilo na brand.
protection@studio-moderna.com in nam pomagajte v boju proti ponarejevalcem.
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Delimano– Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo izdelka si natančno preberite vsa navodila in varnostna opozorila ter jih shranite za morebitno poznejšo uporabo.

OPOZORILA
1. Izdelek se lahko uporablja zgolj in samo, če je ta pravilno sestavljen ter pravilno in varno priključen
na električno in vodovodno omrežje.
2. Izdelka NE UPORABLJAJTE v zunanjih prostorih. Namenjen je zgolj domači uporabi in gretju vode.
3. Izdelka ne nameščajte v bližino (razdalja mora biti vsaj 0,4 m od glavne enote) vnetljivih predmetov
(les, plastika, stiropor, itd.)
4. Grelna pipa mora biti pritrjena pokončno, montaža pod drugačnim kotom je prepovedana. Za
pravilno namestitev prosimo preverite in preberite poglavje ‘’Pogoji za namestitev’’ in ‘’montaža’’.
5. Izognite se preobremenitvi električne napeljave. Na isti tokokrog NE priključujte drugih večjih
naprav.
6. Če je vaše električno omrežje šibko, se med uporabo grelnika skušajte izogniti uporabi drugih
električnih naprav (klima, mikrovalovna pečica itd.).
7. Dotok vode ne sme imeti vira iz drugega grelnega telesa in mora biti na izdelek pritrjen zgolj tako,
kot je opisano v tem priročniku. V nasprotnem primeru lahko pipa preneha pravilno delovati oz.
lahko pride do poškodb uporabnika ali pipe.
8. Naprava je opremljena z ozemljenim vtičem. Prepričajte se, da je zidna vtičnica v vaši hiši dobro
ozemljena. Grelna pipa mora biti varno in pravilno ozemljena.
9. Pipo je potrebno očistiti vodnega kamna glede na pogoje vode oz. pogoje uporabe, vendar ne
kasneje kot na vsakih 6 mesecev. NASVET: Če vsakič po uporabi vroče vode za nekaj sekund
odprete mrzlo, lahko bistveno zmanjšajte kopičenje vodnega kamna.
10. Če se ob dolgotrajni uporabi vodni tok zmanjša, je vodni filter (slika 9: 2) potrebno očistiti.
11. Šobo (slika 8: 2) je potrebno redno čistiti.
12. Če je upogljiv električni kabel poškodovan, ga lahko zamenja le pooblaščen serviser.
13. Opozorilo: Instant grelne pipe ni mogoče namestiti v prostorih in na mestih, kjer (voda) zmrzuje.
Pipe ne odpirajte, če obstaja verjetnost, da je voda ali sama pipa zamrznila.
14. Pretočna grelna pipa in glavna enota sta zaključena celota. Na glavno enoto nikoli ne skušajte
namestiti druge pipe ali delov, ki bi lahko zavirali pretok vode.
15. Pipa ne sme nikoli delovati prazna, suha ali zamrznjena, takšno dejanje lahko povzroči okvaro pipe
in/ali poškodbe uporabnika.
16. Izdelka ne smejo uporabljati otroci, ki so mlajši od 8 let, ali osebe z zmanjšanimi psihofizičnimi
oziroma senzoričnimi sposobnostmi ter osebe, ki niso seznanjene z navodili o delovanju izdelka,
razen v prisotnosti odgovorne osebe, ki skrbi za varnost in varno uporabo. Otroci se z izdelkom
ne smejo igrati. Otroci lahko izdelek čistijo le v primeru, da so starejši od 8 let, in če jih pri tem
nadzoruje odrasla oseba.
17. Uporabnik naj naprave nikoli ne popravlja sam (razen rednega čiščenja in vzdrževanja). Če grelna
pipa ne deluje pravilno, jo lahko popravi le pooblaščen serviser.
18. Pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izključite napravo iz električne napeljave (še preden se
česarkoli dotikate).
19. Na novi pipi lahko opazite sledi vode. To ni nič nenavadnega, saj so pred pakiranjem vse grelne
pipe podvržene strogim preizkusom.
20. Pipo, ki deluje nikoli ne pustite brez nadzora. Prepričajte se, da ste pipo po uporabi vedno zaprli
in da je ročka v položaju za izklop.
21. Če grelne pipe ne boste uporabljali daljše časovno obdobje, je močno priporočljivo, da grelno pipo
izključite iz električnega omrežja.
22. V neposredno bližino grelne pipe je prepovedano odlagati ali puščati kakršnekoli tkanine, papirnate
brisačke, kuhinjske krpe, kuhinjske pripomočke.
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23. Pred odpremo izdelka, je vsak izdelek testiran, zato lahko na izdelku opazite nekaj madežev ali lis.
Madeže ali lise lahko enostavno odpravite s suho krpo, detergentom ali polirno pasto – podobno
kot madeže, ki jih najdete na koritih, kadeh ipd. Čiščenje bo odpravilo in preprečilo razvoj rjastih
madežev.
24. Kljub temu, da je izdelek pregledan, so njegova uporaba in posledice uporabe izključno
uporabnikova odgovornost.
1 Opredelitev izdelka
Instant grelna pipa Delimano segreje vodo v le nekaj sekundah. Šobo pipe lahko obračate levo in desno, kar omogoča uporabo tako v enojnem kot tudi dvojnem koritu ali
umivalniku (glej Slike, Slika 1 in Slika 2).
Slika 1 (glej: SLIKE, Slika 1)
1 vodovodna pipa
6 pritrdilna matica
2 glavna enota
7 vodovodna cev
3 gumijasti obroč
4 Pomivalno korito
5 Žični obroč

Slike 2 (glej: SLIKE, Slika 2)
1 vodovodna pipa
2 glavna enota
3 gumijasti obroč
4 distančna matica (spodnji dotok)
5 distančna tesnilna matica (spodnji dotok)

6 Pomivalno korito
7 Žični obroč
8 Pritrdilna matica
9 vodovodna cev

Slika 5 (glej: SLIKE, Slika 5)
a gumijasti obroč
b pritrdilna matica
c Žični obroč
d distančna matica (spodnji dotok)
e distančna tesnilna matica (spodnji dotok)

Glavni deli za montažo:
2 Pogoji za namestitev
Naziv
Moč (kW)

KDR-5E
3,3

Premer notranjega električnega kabla (mm²) ≥1.5
Odklopni tok (A)
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Ampermeter (A)
Nazivni vodni tlak:
Delovni tlak:
Uporaba
Način dovoda vode

≥20
0 MPa
0,06 – 0,9 MPa
Kuhinja, garaža in druga primerna okolja
Navzdol usmerjen dovod vode

OPOMBA: Ta izdelek sodi med večje porabnike električne energije, zato morate pred uporabo preveriti, če je napeljava primerna vrednostim, navedenim na aparatu (oz. mora
biti skladna z vrednostmi v zgornji tabeli).
Grelnik mora biti ozemljen, kar pomeni, da mora biti ozemljena tudi vtičnica, na katero je aparat priključen
3 Montaža:
Preverite potek električne in vodne napeljave. Pred montažo zaprite vodovodni ventil. Izdelek vzemite iz embalaže ter odstranite plastične prevleke (slika 4), tesnilne delce
(Slika1:16) in žični obroč(Slika 1:5).
Preverite smer in pot električne ter vodne napeljave in se na podlagi tega odločite, za eno izmed naslednjih metod namestitve.
• a) če je električna napeljava nad pomivalnim koritom (Slika 1):
• Prepričajte se, da gumijasti obroč (Slika 5) sedi tesno ob glavni enoti (Slika 1: 2) z dvignjenim središčem obrnjenim navzgor. Vodovodno cev pipe, vodite skozi luknjo v
umivalniku, ter s spodnjega dela (pod koritom) namestite žični obroč (Slika 5: c) in ga privijte (v smeri urinega kazalca) s pritrdilno matico (Slika 5: b).
• b) če je električna napeljava pod koritom (Slika 2):
Prepričajte se, da gumijasti obroč (Slika. 5: a) sedi tesno ob glavni enoti (Slika 1:2) z dvignjenim središčem obrnjenim navzgor.
Tesnilo namestite na spodnjo dovodno cev (Slika 5: d) – z rebrastim delom navzgor – in pritrdite s tesnilno matico.
Vodovodno cev pipe vodite skozi luknjo korita. S spodnje strani (pod koritom) namestite žični obroč (slika 5: c) in privijte (v smeri urinega kazalca) pritrdilno matico (slika 5:b).
OPOMBA: ne glede na lokacijo – se prepričajte, da je električna napeljava, dobro zaščitena pred vodo (pršenjem in puščanjem). Če ni, potem nikakor ne nameščajte instant
grelne pipe, ter tako preprečite osebne poškodbe ali poškodbe izdelka.
• Vodovodno cev povežite z dotokom vode.
• Preverite položaj varovala (3) in gumijastega obroča (4) kot prikazuje slika 3. Vodno pipo namestite na glavno enoto in jo dobro privijte (v smeri urinega kazalca). Glej
sliko 1. OPOMBA: pazite, da pri tem ne poškodujete gumijastega obroča).
• Počasi odprite vodovodni ventil, ročico pipe potisnite v levo in desno, ter se pred uporabo prepričajte, da ne pušča.
• Vtikač vtaknite v bližnjo vtičnico. Prepričajte se, da vtičnica ni in ne more biti izpostavljena vodi
Slika 3 (glej: SLIKE, slika 3)
1 šoba
2 cev za izliv vode

3. matica za cev za izliv vode
4 varovalo

5 gumijasti obročki
6 silikonska cev

7 vtikač silikonske cevi

4. Ključne točke pri montaži in nastavitvah:
• Če položaj električne napeljave ali odtoka ni ustrezen, se posvetujte z električarjem oziroma vodovodarjem glede sprememb.
Slika 6 (glej: SLIKE, Slika 6)
1. električni kabel

2. Pozor! Vzidana vodna napeljava

3. Pazite na velikost omarice

• NIKOLI NE POSEGAJTE v pipo ali električni kabel brez, da bi se pred tem posvetovali z našimi prodajalci in z ato ustrezno usposobljenimi strokovnjaki.
• Preden grelno pipo priključite na električno omrežje, odprite ventil za vodo in se prepričajte, da nikjer ne pušča.
• Če je pretok vode enakomeren, vstavite vtikač v vtičnico in ročico prestavite na območje za vročo vodo (ročico zavrtite v smeri urinega kazalca) (glej SLIKE, slika 7). Prižgala
se bo rdeča kontrolna lučka grelnika in temperatura bo naraščala. Ko ročico zavrtite nazaj v zaprto območje, bo kontrolna lučka ugasnila.
• Nastavitev glavne enote je končana.
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5. Montaža
• Kot je prikazano na sliki 7 (glej: SLIKE Slika 7), so možni 3-je položaji ročke: “območje tople vode” (1), “zaprto”(2), “območje hladne vode” (3). Z ročko lahko regulirate
temperaturo vode glede na vaše potrebe. Če ročko premaknete navzgor, bo pritekalo več hladne vode, če jo premaknete navzdol, pa več vroče vode.
• OPOMBA: Temperatura tople vode se ob povečanju pretoka zniža. Po odprtju, grelni pipi dopustite nekaj časa, da se temperatura vode stabilizira.
Slika 7 (glej: Slike, Slika 7)
1 območje vroče vode

2 zaprt položaj

3 območje mrzle vode

6. Vzdrževanje:
Čiščenje vodne pipe
Ko se pretok vode zmanjša ali ko ta ni več enakomeren, je šobo (slika 8) potrebno očistiti. Koraki čiščenja so naslednji: odvijte nastavek za pipo (perlator) (Slika 8:2) z
vodovodne pipe v obratni smeri urinega kazalca. Obrnite ga navzdol in sperite pod močnim curkom vode. Šobo očistite s kisom ali citronsko kislino ter jo namestite nazaj (glej:
SLIKE, Slika 8).
Slika 8 (glej: SLIKE, Slika 8)
1 gumijasto tesnilo nastavka za šobo

2 nastavek šobe

3 Razstavite (zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca)

4 Sestavite (zavrtite v smeri urinega kazalca)

Čiščenje vodnega filtra
Če se vodni curek sčasoma zmanjša, odstranite in očistite filter, kot je prikazano na sliki 9 (glej: SLIKE, slika 9:1 in 9:2). Očistite ga s kisom ali citronsko kislino, ter ga nato
ponovno namestite nazaj.
Slika 9 (glej: SLIKE, Slika 9)
1 nastavek za dovod vode

2 Filter mrežica

7. Električni diagram
Slika 10 (glej: SLIKE, slika 10)
K-Stikalo
H-grelna cev

D-Digitalni zaslon

S-Termalna zaščita

8. Analiza napak in reševalne metode
Težava
Zaslon se ne vklopi in ob premiku ročke za vročo vodo,
se voda ne segreje.
Zaslon je vključen, temperatura vode pa je nizka.
Temperatura vode je visoka, pretok pa majhen.

Vzrok težave
Grelnik ni priključen na električno omrežje ali
pa je pretisk vode prenizek.
Prevelik pretok vode ali okvarjen grelni
element.
Usedline mašijo filter in perlator ali pa je
pritisk vode prenizek.

Rešitev
Prepričajte se, ali je električni kabel priključen in da najmanjši pritisk vode ni pod 0,06 MPa.
Zmanjšajte pretok vode. Će temperature vode ostaja nizka, se je verjetno okvaril grelni element –
kontakterajte naš center za pomoč kupcem.
Preglejte in očistite vodni filter in perlator. Vključite gretje vode. Če težava ni odpravljena, je pritisk
vode prenizek.

*********************************************************************************************************
VAŠI GRELNI PIPI DELIMANO OMOGOČITE DALJŠO ŽIVLJENSKO DOBO IN NAJBOLJŠE DELOVANJE S SPODNJIMI NASVETI ZA
VZDRŽEVANJE PIPE – BREZ NAPADOV VODNEGA KAMNA, KI BI ŠKODOVAL NJENEMU DELOVANJU!
*********************************************************************************************************
POSTOPEK ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA
Spoštovani,
Ker si želimo , da ste z izdelkom zadovoljni daljše časovno obdobje in ker se trenutno v naši regiji soočamo z zelo trdo vodo, smo pripravili navodila, kako očistiti vodni kamen
v pipi.
Sledite spodnjim korakom in zagotovite daljšo življenjsko dobo vaše instant pipe ter privarčujte stroške energije.
Pomembno:
Pred čiščenjem, prosimo izključite vtikač pipe z električne vtičnice in izklopite dovod vode!
1. Pipo odstranite tako, da matico pipe zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Vstavite kuhinjski lij (primerno zvit kos folije ali odrezano slamico) v odprtino za vodo.
3. Do vrha napolnite rezervoar pipe (približno 1 dcl) s kisom ali raztopino citronske kisline (C6H8O7), (če je citronska kislina trdna, bo 20g dovolj). Odstranite lij.
To lahko naredite; a) z uporabo lij-a b) z zvitim kosom folije, c) z odrezano slamico
4. Če ste uporabili kis počakajte 60 minut oz. 30 min, če ste uporabili raztopino citronske kisline, da ta reagira (opazili boste nastajanje mehurčkov v odprtini za vodo).
Postopek ponovite, če mehurčki po preteklem času še vedno nastajajo.
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5.
6.
7.
8.

Med tem lahko očistite šobo tako, da jo za nekaj minut potopite v kis ali raztopino citronske kisline.
Pipo ponovno namestite nazaj (brez šobe) tako, da matico pipe privijete v smeri urinega kazalca.
Prepričajte se, da je ročka, še vedno v položaju za izklop in vklopite dovod vode.
Ročko obrnite v smeri hladne vode vse do konca (maksimum hladne vode), da izperete preostalo tekočino in vodni kamen. Vodo pustite teči vsaj 10 sekund med tem
sperite še šobo.
9. Ročko obrnite nazaj v položaj za izklop in šobo namestite nazaj na pipo.
10. Pipo ponovno odprite in preizkusite delovanje s postopnim obračanjem ročke iz hladne na toplo vodo.
11. Celoten postopek ponovite glede na pogoje vode oz. pogoje uporabe, vendar ne kasneje kot na vsakih 6 mesecev.
Dobro je vedeti:
Če vsakič po uporabi vroče vode za nekaj sekund odprete mrzlo, lahko bistveno zmanjšajte kopičenje vodnega kamna.
Z uporabo Instant grelne pipe, boste prihranili čas in denar, vendar si je ob tem vedno dobro zapomniti nekaj najbolj pomembnih zadev v zvezi z namestitvijo:
1.
2.
3.
4.
5.

Izdelek se lahko uporablja zgolj in samo, če je ta pravilno sestavljen ter pravilno in varno priključen na električno in vodovodno omrežje.
Izdelka ne nameščajte v bližino (razdalja mora biti vsaj 0,4 m od glavne enote) vnetljivih predmetov (les, plastika, stiropor, itd.)
Instant grelne pipe ni mogoče namestiti v prostorih in na mestih, kjer (voda) zmrzuje. Pipe ne odpirajte, če obstaja verjetnost, da je voda ali sama pipa zamrznila.
Pipo, ki deluje nikoli ne pustite brez nadzora. Prepričajte se, da je ste pipo po uporabi vedno zaprli in da je ročka v položaju za izklop.
KADAR GRELNE PIPE NE BOSTE UPORABLJALI DALJŠE ČASOVNO OBDOBJE, JE MOČNO PRIPOROČLJIVO, DA GRELNO PIPO IZKLJUČITE IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA (V
SPLOŠNEM VEČ KOT 1 DAN).
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GARANCIJSKI LIST
Ime izdelka: DELIMANO INSTANT WATER HEATING FAUCET DIGITAL PRO
Datum izročitve izdelka: ________________
Studio Moderna jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. Obvezuje se, da bo v času garancije brezplačno opravil potrebna popravila in zagotovil potrebne
nadomestne dele. V kolikor se izdelek z napako, ki je v garanciji, ne popravi ali zamenja v roku 45 dni od prejema obvestila kupca, da ima izdelek napako in ga bo dal v
popravilo, lahko kupec odstopi od pogodbe ali zahteva znižanje kupnine. Garancijski rok se v primeru popravila podaljša za čas popravila. Garancija velja v Republiki Sloveniji.
Studio Moderna d.o.o. zagotavlja vzdrževanje nadomestnih delov in priklopnih aparatov v roku 3 let po preteku garancijskega roka.
Garancijski rok za izdelek je 12 mesecev od izročitve izdelka.
V primeru klasične prodaje je datum izročitve izdelka enak datumu izdaje računa. V primeru prodaje na daljavo se šteje, da je datum izročitve izdelka 20. dan od datuma izdaje
računa. V primeru kasnejše izročitve izdelka, se upošteva kasnejši rok izročitve izdelka ob predložitvi potrdila o vročitvi. V primeru, da je izdelek kupcu izročen pred potekom 20.
dne od izdaje računa, se šteje, da ima kupec vse pravice iz tega garancijskega lista tudi v času od dejanske izročitve izdelka, do poteka 20. dne od izdaje računa.
Firma, sedež prodajalca in datum izročitve izdelka kupcu so razvidni iz računa, ki je sestavni del garancijskega lista. Garancija velja ob predložitvi originalnega računa.
Garancija ne izključuje kupčevih pravic, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
GARANCIJA NE VELJA:
zaradi napak, nastalih zaradi nepravilne uporabe;
za napake, ki nastanejo zaradi zunanjih vplivov (mehanske poškodbe po krivdi kupca ali tretje osebe, poseg v aparat brez pooblastila s strani Studio Moderna
d.o.o., nepravilna uporaba, malomarno ravnanje, višja sila);
če kupec ne predloži veljavnega in pravilno izpolnjenega garancijskega lista in originalnega računa.
UVELJAVLJANJE PRAVIC:
Kupec garancijo uveljavi tako, da izdelek pošlje na naslov serviserja Studio Moderna d.o.o., poštno ležeče, 1002 Ljubljana. Izdelku mora priložiti garancijski list in originalni
račun. Vse dodatne informacije, vezane na uveljavljanje garancije ali servisiranja izdelka, so kupcu na voljo v delovnem času od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 na
telefonski številki 08 / 200 91 91.
OPOZORILO:
V primeru, da izdelek deluje na baterije, preizkusite delovanje izdelka z novimi baterijami predno ga pošljete na servis, saj težave lahko povzročajo izrabljene baterije. Pred
pošiljanjem izdelka na servis baterije odstranite.
Uvoznik in uradni serviser:
STUDIO MODERNA d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
Datum prejema izdelka:___________________________________________________
Datum vračila izdelka:____________________________________________________
Popravljena napaka:_____________________________________________________
Podpis serviserja:________________________________________________________
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