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Svojím podpisom dávam spoločnosti MSGO, s.r.o. súhlas na spracovanie, uchovanie
a použitie mojich osobných údajov pre potreby spoločnosti MSGO, s.r.o. podľa Zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podpis zákazníka

Podmienky pre garanciu

1. Podmienky pre platnosť záruky

� Ohrievač musí byť nainštalovaný kvalifikovaným a riadne preškoleným pracovníkom 

v súlade s platnými normami a podľa tohto návodu.

� Ohrievač sa môže používať iba tak, ako je uvedené v tomto návode.

� Pokiaľ sú splnené vyššie uvedené podmienky a bude uznaná reklamácia chybného dielu, 

bude tento diel alebo celý ohrievač zdarma vymenený servisnou firmou za nový kus.

� Záručná doba začína plynúť dňom, kedy bola prevedená inštalácia, uvedenie do 

prevádzky najneskôr do 18 kal. Mesiacov od dátumu predaja. Tento deň je uvedený 

v záručnom liste, ktorý musí byť riadne vyplnený a potvrdený autorizovanou montážnou 

firmou.

� V prípade opravy sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej bol diel/ohrievač 

opravovaný.

� Pred výmenou chybného dielu/ohrievača, na ktorý sa vzťahuje záruka, musí byť o tejto 

skutočnosti informovaný distribútor/výrobca. Pokiaľ je chybný diel/ohrievač vymenený za 

nový, chybný diel musí byť odovzdaný distribútorovi.

Záruka:

Upozornenie: Výrobca a dodávateľ nie sú v žiadnom prípade zodpovedný za škody 

spôsobené zlou inštaláciou, alebo nedodržaním postupu uvedeným v tomto návode  

2. Obmedzenie záruky

Táto záruka sa nevzťahuje na prípady:

a) Keď je ohrievač inštalovaný v rizikových podmienkach:

� Inštalácia na mieste, ktoré je vystavené mrazu, alebo nepriaznivému počasiu, 

resp. vo veľmi teplej, či zle vetranej miestnosti.

� Pri napojení na zdroj vody s abnormálnou agresivitou poprípade tvrdosťou.

b) Keď ohrievač nie je nainštalovaný v súlade s platnými normami a nariadeniami 

a nepostupuje sa podľa obvyklých zásad, zvlášť v týchto prípadoch:

� Je zanedbaná alebo zle prevedená inštalácia (nie je 

dodržaná platná norma), alebo bola prevedená úprava v jeho nastavení alebo 

konštrukcii.

� Pokiaľ vznikne korózia z dôvodu nesprávneho pripojenia vody, poprípade pokiaľ 

nie je vložená dielektrická spojka (železo a meď sú v priamom kontakte).

� Ohrievač je uvedený do činnosti skôr, ako bol naplnený vodou (ohrev „nasucho“).

� Ohrievač nie je umiestnený tak, ako je určené v návode.

� S ohrievačom nie je zachádzané tak, ako je určené v návode alebo nie je 

prevádzaná pravidelná predpísaná údržba:

Vyhrievací element, popr. Bezpečnostné zariadenie sú zanesené vodným 

kameňom.

Sú zanedbávané pravidelné kontroly 

� Na obale sú známky vonkajšieho poškodenia.

� Na originálnom zariadení boli prevedené úpravy bez predchádzajúceho súhlasu 

autorizovanej servisnej firmy alebo boli použité náhradné diely neschválené 

výrobcom.

Bez riadne vyplneného záručného listu nebude prípadná reklamácia uznaná. Pri reklamačnom riadení 
predložte tento záručný list spoločne s účtovným dokladom o obstaraní (faktúra – pokladničný blok).

Tento záručný list starostlivo uschovajte pre prípadné reklamačné riadenie.

Výrobné číslo ohrievača: …………………………………………………

Predajná organizácia: Dátum predaja:
Razítko a podpis:

Montážna organizácia: Dátum montáže:
Razítko a podpis:

Modelové prevedenie: ARGO   /   STORM
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Príklady inštalácie

Inštalácia

1. Postupujte podľa diagramu na nasledujúcom obrázku, pripojte sa batériu na prívod vody.

2. Otočte páčku ohrievača doľava a doprava, nechajte prúdiť vodu a skontrolujte, či 

    pred tým neuniká voda.

Ak všetko funguje správne, môžete ísť na ďalší krok - elektrické pripojenie.

3. Podľa obrázkov pripojte napájací kábel k zdroju napájania.

4. Pre teplú vodu otočte rukoväť nahor, displej sa rozsvieti a voda sa začne

zahrievať. Pre studenú vodu otočte kohútikom nadol, displej sa vypne.

Hlavné telo batérie
Ovládacia hlavica

Napájací kábel

Upevnovacia matica

Pripojovacia
hadica vody

Tryska

Umývadlo

Podmienky inštalácie
Ak ste nemali nainštalované podobné zariadenie s vysokým výkonom, či v ističi a v 

elektrickou obvode dostatočná kapacita na nominálny príkon 3 kW (viď tabuľka). 

Skontrolujte, či je zásuvka uzemnená. Pred inštaláciou skontrolujte skutočné napätie, 

zodpovedajúcemu napätiu vyznačenému na zariadení.

• Tento výrobok nie je určený na vonkajšie použitie.

• Pri prvom použití nechajte pretiecť prúd vody a potom sa pripojte do zásuvky.

• Odporúča sa používať horúcu vodu pri teplota pod 60 ° C.

• Neblokojte žiadnym spôsobok odtok vody z batérie

• Tryska by sa mala pravidelne čistiť, vtedy odpojte kohútik od zdroja napájania.

• Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, je prísne zakázané umývanie zariadenia, pokiaľ 

je zapnuté.

• Ak voda vo vodovode zamrzne, je prísne zakázané napájanie ohrievača.

• Skontrolujte, či je ohrievač správne pripojený alebo nepoužívajte spotrebič.

• Pre správnu funkciu potrebuje ventil a tlak vody 0,04 až 0,6 MPa.

• Po každom použití otočte rukoväť do oblasti studenej vody po dobu 5 sekúnd

• Ak je sieťová šnúra poškodená, musí byť vymenená oprávneným personálom.

• Počas činnosti elektrického ohrievača nepoužívajte iné domáce spotrebiče 

s vysokým výkonom (napr. klimatizácia, rýchlovarná kanvica atď.)

Dôležité:

Ako pracovať s ohrievačom

1. S rukoväťou manipulujte tak, ako je to znázornené nižšie:

Ako je možné vidieť na obrázku, rotácia rukoväte rukoväte je 150 ° a zahŕňa tri zóny:

horúcu vodnú plochu otočením ventilu o 60 °, zónou studenej vody otočením kohútika 

o 60 ° nadol a zastavením pri 30 ° - kohútik je zatvorený.

Stop

Horúca voda

OFF

Studená voda

2. Displej pre zobrazenie teploty

Displej pre zobrazenie teploty ukazuje režim ovládanie kohútika. Ak je displej zapnutý, 

ohrieva; ak je displej vypnutý, voda sa nezohrieva.

3. Čistenie trysky

Odskrutkujte trysku proti smeru hodinových ručičiek a ak tryska nie je čistená, umyte ju 

silným prúdom vody správne odstráňte nečistoty pomocou ihly alebo ostrého predmetu.

3. Čistenie vyhrievacieho telesa

Demontujte trysku

Odpojte z elektrickej siee, odskrutkujte kohútik doľava, vyčistite elektrický odpor 

zubnou kefkou a opláchnite vodou.

Odstráňte kryt
napravo

Vyčistite 
elektrický odpor

Anomália Príčina Riešenie

Voda 

sa nenahrieva

Batéria nie je 

pripojená k

elektrike alebo

tlak vody je 

príliš malý.

Skontrolujte elektrické 

napájanie a uistite sa, že

minimálny tlak vody nie

je pod 0,04 MPa.

Nízka teplota 

vody

Teplota vody je

vysoká, prietok

je nízky

Na displej nie

 je zobrazená 

teplota

Prúd vody je

príliš veľký /

napätie je

nízke

Obmedzte prietok vody (tlak) /

Skontrolujte napätie.

Špinavý filter /

tlak vody

je nízky

Skontrolujte a odstráňte

nečistoty z trysky, ak  problém

pretrváva, príčinou je

nízky tlak vody.

Tlak vody

je nízky alebo

 chybný displej

Uistite sa, že tlak vody je podľa 

parametrov.  Ak problém 

pretrváva kontaktujte 

autorizovaný servis.

4. Chyby a riešenia

Napätie

Technické dáta u.m. Argo/Storm
V

Hz
W

Mpa

220

50

3000

IPX4

0,04-0,6

Frekvencia siete

Nominálny príkon

Typ elektr. ochrany
Prevádzkový tlak


