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Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het 
apparaat gebruikt en houd deze te allen tijde binnen 
handbereik.
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NLVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Uw eigen veiligheid en die van anderen is van groot belang.

In deze handleiding en op uw toestel hebben we veel belangrijke

veiligheidsberichten opgenomen. Lees alle veiligheidsberichten en

houd u eraan.

Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waardoor u

en anderen ernstig of dodelijk gewond kunnen raken. Alle

veiligheidswaarschuwingen worden met dit symbool en de

woorden “GEVAAR”, “WAARSCHUWING” of

“VOORZICHTIGHEID” aangegeven. Deze woorden betekenen

het volgende:

VOORZICHTIGHEID

U kunt lichtgewond raken of beschadiging van het product

veroorzaken als u de aanwijzingen niet opvolgt.

WAARSCHUWING

U riskeert dodelijk of ernstig letsel als u de instructies niet opvolgt.

GEVAAR

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel

of de dood tot gevolg heeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen geven duidelijk aan wat het

mogelijke gevaar is, hoe u het risico van letsel kunt vermijden en

wat er kan gebeuren als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

!

!

!

!
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GEVAAR

Watertemperaturen boven 50 °C zullen onmiddellijk ernstige

brandwonden of de dood door verbranding veroorzaken. Zorg

ervoor dat u de waarschuwingen in de onderstaande afbeelding

leest en in acht neemt.

!

GEVAAR
De temperatuur van het water boven 50 °C 
kan direct ernstige brandwonden of zelfs 
brandwonden veroorzaken.

Kinderen, gehandicapten en ouderen lopen 
het grootste risico om zich te verbranden.

Zie de gebruikershandleiding voor het 
instellen van de temperatuur bij de 
waterverwarmer.

Voel/controleer de watertemperatuur voor 
het baden of douchen.

Temperatuurbegrenzingskleppen zijn 
beschikbaar, zie handleiding.

WARM

BURN
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Veiligheidsvoorzorg

Instelling watertemperatuur

WAARSCHUWING

De instructies in deze handleiding moeten worden opgevolgd
om het risico op ontploffing, brand, dood, elektrische schokken,
letsel of verbranding voor personen tot een minimum te
beperken.

Zorg ervoor dat u de gebruikershandleiding volledig begrijpt
voordat u dit apparaat installeert en bedient. Als u problemen
hebt met het begrijpen of volgen van de instructies in deze
handleiding, of als u vragen hebt, neem dan contact op met uw
plaatselijke elektriciteitsleverancier of een erkend
servicecentrum.

!
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Temperatuur
De tijd die nodig is om een ernstige /

gevaarlijke brandwond te veroorzaken

49 °C Meer dan 5 minuten

52 °C 1 ½ tot 2 minuten

54 °C Ongeveer 30 seconden

57 °C Ongeveer 10 seconden

60 °C Minder dan 5 seconden

63 °C Minder dan 3 seconden

65 °C Ongeveer 1 ½ seconde

68 °C Ongeveer 1 seconde

Raadpleeg de onderstaande tabel om de juiste watertemperatuur

voor uw huis te bepalen.

OPMERKING

• Thermostatische mengkleppen worden geadviseerd om de
watertemperatuur op de plaats van gebruik te verlagen. Deze
kleppen mengen automatisch warm en koud water in
aftakkingswaterleidingen. Het wordt aanbevolen om een
mengventiel te gebruiken.

GEVAAR
Om contact met “WARM” water te vermijden, kunnen
huishoudens met ouderen, kinderen of mensen met een
handicap een omgeving met een temperatuur van 48°C of lager
nodig hebben.

!

GEVAAR

Hogere watertemperatuur verhoogt het potentieel voor de
VERBRANDEN van warm water.

De watertemperatuur in de verwarming wordt geregeld door de
toetsen op het display. De watertemperatuur van deze
waterverwarmer is in de fabriek ingesteld op 50 °C om te voldoen aan
de veiligheidsvoorschriften. Raadpleeg het hoofdstuk over de
bediening in deze handleiding voor informatie over het instellen van
de watertemperatuur.

!
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Lokale installatievoorschriften

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de
instructies in dit document, met de nationale voorschriften en met de
voorschriften van de plaatselijke autoriteiten en instanties die
verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid.

WAARSCHUWING

Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische
schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik
van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen,
met inbegrip van de volgende, op:

!

Kinderen in het huishouden:

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder
toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het
apparaat spelen.

Zorg ervoor dat kinderen niet op het product stappen. Anders kunnen
kinderen ernstig gewond raken doordat ze eraf vallen.

Voor gebruik in Europa:

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder,
en door personen met verminderde lichamelijke, motorische of mentale
vaardigheden of personen met gebrek aan ervaring en kennis als ze
onder toezicht staan of instructies over het veilig gebruik van het
apparaat hebben gekregen en de betrokken gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud
mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
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Installatie

• Om het risico op ernstig letsel of de dood te verminderen, dient u alle
installatie-instructies op te volgen.

• Zorg ervoor dat uw toestel op de juiste manier wordt geïnstalleerd, in
overeenstemming met de lokale codes en de gegeven installatie-
instructies.

• Verander geen enkel onderdeel van uw waterverwarmer en gebruik,
tenzij expliciet aanbevolen in deze handleiding, alleen de originele
accessoires en reserveonderdelen.

• Zet de elektrische stroom naar de waterverwarmer niet aan, tenzij de
tank volledig gevuld is met water.

• Als dit apparaat beschadigd is, slecht functioneert, gedeeltelijk
gedemonteerd is, of ontbrekende of gebroken stukken heeft, probeer
het dan nooit te bedienen.

• Wanneer het product in water is gedrenkt (ondergelopen of
ondergedompeld), moet u contact opnemen met een erkend
servicecentrum voor reparatie voordat u het opnieuw gebruikt.

• Voor het verplaatsen of installeren van het apparaat zijn twee of meer
personen nodig.

• Schakel de stroom uit vóór de installatie door de stroomonderbreker te
openen of de zekeringen te verwijderen.

• Warm water heeft het vermogen om te verbranden, zelfs als de
thermostaat van de waterverwarmer op een gematigd laag niveau
staat. Om het risico op verbranden te verminderen, worden
thermostatische mengkranen aanbevolen.

• Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Er is een risico
op verstikking.

• Nadat het apparaat is uitgepakt, vernietigt u het karton, de plastic zak
en andere verpakkingsmaterialen. Ze kunnen door kinderen worden
gebruikt om te spelen. Kartons die bedekt zijn met tapijten, bedspreien
of plastic lakens kunnen luchtdichte kamers worden.

• Aansluiten op een correct gemeten en bescherm stroomcircuit van
afdoende grootte om elektrische overbelasting te voorkomen.
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• Dit apparaat moet in de buurt van een elektrische voeding worden
geplaatst. Gebruik een voeding van 1.5 mm2 of meer in de nominale
doorsnede.

• Installeer de waterverwarmer niet op een onstabiel oppervlak of op
een plek waar gevaar op vallen bestaat.

• Neem voor het uitvoeren van de installatie altijd contact op met de
dealer of een erkend servicecentrum. Er bestaat een risico op brand,
een elektrische schok, explosie of letsel.

• Installeer de waterverwarmer niet op een plek waar ontvlambare
vloeistoffen of gassen zoals diesel, propaan, verfverdunner etc. zijn
opgeslagen.

• Aard het product altijd. Er bestaat een risico op brand of een
elektrische schok.

• Installeer het paneel en de afdekking van de schakelkast veilig.

• Raak de vlakken van de warmtewisselaar niet met uw blote handen
aan. Anders krijg je misschien een snee in je handen.

• Voer geen gas of lucht in het systeem, met uitzondering van de
specifieke koelvloeistof.

• Schakel de stroomonderbreker of voeding niet aan wanneer de
afdekkingen zijn verwijderd of geopend.

• Maak de verbinding zo vast dat bij het trekken van de kabel de schroef
in de klemmen niet kan worden losgedraaid.

• Er is een mogelijkheid van een risico op brand of een explosie. Bij het
controleren op loodgieterij-lekken, het schoonmaken of repareren van
leidingen, enz. moet insteekgas (stikstof) worden gebruikt. Indien
brandbare gassen, zoals zuurstof, worden gebruikt, bestaat de kans
op brand en explosies.

Bediening

• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het bedoeld gebruik.

• Als de waterverwarmer is blootgesteld aan brand, overstroming of
lichamelijk letsel, schakel dan onmiddellijk alle stroomtoevoer naar de
waterverwarmer uit en laat hem NIET meer werken totdat een
geschoold persoon hem heeft geïnspecteerd.
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• Zet de waterverwarmer niet aan, tenzij de tank volledig gevuld is met
water.

• Zet de waterverwarmer niet aan als de afsluiter van de
koudwatertoevoer gesloten is.

• Controleer/voel de temperatuur van het water voor het baden of
douchen.

• Zelfs bij 50 °C kan heet water verbranden.

• Blokkeer de luchttoevoer en -uitvoer niet.

• Gebruik nooit natte handen om de waterverwarmer aan te raken, te
bedienen of te repareren.

• Plaats geen ontvlambare substanties, zoals diesel, benzeen, of
verdunner in de buurt van de waterverwarmer. (Installeer de unit niet in
mogelijk explosieve atmosferen.)

• Onderbreek de stroomtoevoer als er lawaai, stank of rook uit de
waterverwarmer komt.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel niet vuil, los of kapot is.

• Plaats geen voorwerpen op de stroomkabel.

• Wijzig of verleng het netsnoer niet. Krassen of loslatende isolatie op de
stroomkabel kan leiden tot vuur of elektrische schok en moet
vervangen worden.

• De voedingskabel kan niet worden vervangen. Als het kabel
beschadigd is, moet het apparaat worden gesloopt.

• Stel geen personen, dieren of planten gedurende langere periodes
bloot aan de koude of warme wind van de waterverwarmer.

• Zorg ervoor dat gedurende de bediening de kabel er niet uit kan
worden getrokken of beschadigd kan raken. Er bestaat een risico op
brand of een elektrische schok.

• Raak geen koudemiddelpijpen, waterpijpen of interne onderdelen aan
terwijl het apparaat in gebruik is of direct na het gebruik. Er bestaat
gevaar voor verbranding of bevriezing en persoonlijk letsel.

• Extra koelmiddelinjectie is niet mogelijk.
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Onderhoud

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door
de fabrikant of zijn onderhoudsagent of andere bevoegde personen
om gevaar te voorkomen.

• Voordat u het apparaat reinigt en probeert te repareren, maakt u het
los van de stroomtoevoer.

• Schakel de stroomtoevoer naar het product uit voordat u de
waterverwarmer afvoert.

• Zet de elektrische voeding van de waterverwarmer niet aan, tenzij de
tank volledig gevuld is met water.

Technische veiligheid

• Installatie of reparaties die uitgevoerd worden door ongeautoriseerde
personen kunnen u en anderen in gevaar brengen.

• De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een
gekwalificeerde technicus, die bekend is met de veiligheidsprocedures
en die over het juiste gereedschap en testinstrumenten beschikt.

• Het niet zorgvuldig lezen en volgen van alle instructies in deze
handleiding kan leiden tot een defect apparaat of schade aan
eigendommen of lichamelijk letsel en/of de dood.

VOORZICHTIGHEID

Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte

werking of schade aan het product of eigendommen bij

het gebruik van dit product te verlagen de algemene

voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

!
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Installatie

• Installeer het product op een stabiele en vlakke vloer.

• Installeer de waterverwarmer niet op een plaats waar het lekken van
de tank of de aansluitingen schade aan de omgeving of aan de
onderste verdiepingen van de constructie veroorzaakt. Wanneer
dergelijke gebieden niet kunnen worden vermeden, wordt aanbevolen
om een aanvaardbare afvoerbak te installeren, die voldoende wordt
afgevoerd, onder de waterverwarmer.

• Installeer het product zodanig dat het geluid of warme wind van de
buitenunit geen overlast voor de buren kan veroorzaken. Anders kan
dit ruzie met de buren veroorzaken.

• Installeer de afvoerpijp correct voor een goede afvoer van het
condenswater.

• Inspecteer altijd op gaslekkage na installatie en reparatie van het
product. Anders kan dit storing van het product veroorzaken.

• Om gevaarlijke situaties te voorkomen door het onopzettelijk resetten
van de thermale beveiliging, mag dit apparaat geen voeding
ontvangen door een extern schakeltoestel, zoals een timer, of
aangesloten worden op een circuit dat regelmatig door het
elektriciteitsbedrijf in- en uitgeschakeld wordt.

Bediening

• Stap niet op de binnen-/ buitenunit en plaats er niets op.

• Gebruik dit apparaat niet als een onderdeel onder water is geweest.
Neem onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum om de
ondergelopen waterverwarmer te vervangen. Probeer het apparaat
niet te repareren. Het moet worden vervangen.

• Als het apparaat voor langere tijd wordt achtergelaten, bijvoorbeeld
tijdens de vakantie, schakel dan de stroom- en watertoevoer naar de
waterverwarmer en de afvoerwaterverwarmer uit.
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Bovenklep

Luchtinlaatopeningen

Aansluitdoos

Luchtfilter

Voorpaneel

Displaydecor /
Bedieningspaneel

ECO

Bovenste elementdeksel

Voordecor

Onderste elementendeksel

Verwarmingselement

Opening voor aftapkraan

Waterinlaat

Opening voor T&P ontlastklep

Wateruitlaat

Condensaatafvoer

Achterpaneel

Luchtuitlaatopeningen

6

16

15

14

1211 13

7

3
2

5

17

18

9 10

8

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4



NL

Accessoires

Meegeleverde Accessoires:

Aanbevolen accessoires:

Figuur Naam Figuur Naam

Schroevedraaier teflonband

Steeksleutel Niveau

Multimeter

Installatiegereedschappen

Figuur Naam Figuur Naam

Afvoerklep T&P ontlastingsklep

Figuur Naam Figuur Naam

Afvoerbak
Thermische

expansietank

Drukreduceerventiel
Thermostatisch

mengventiel

13
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Installatie-instructies

Luchtfilter

Display

Primaire

condensaatafvoerleiding

(3/4” PVC)

Secundaire condensaatafvoerleiding

(1/2” PVC)

0.5 m Minimale vrije ruimte

voor installatie of onderhoud.

Plafond

Flexibele verbinding
aanbevolen

Warm water uitlaat

* Thermische expansietank

(indien nodig)

Afsluitklep

Warmteval Min.

0.15 m

Flexibele verbinding
aanbevolen

Koud water inlaat
Afvoerklep

Open afvoer

T&P ontlastingsklep

en afvoerleiding

* Sluit in een gesloten systeem een thermisch expansievat aan op de koudwaterleiding.
Zie hoofdstuk “Thermische expansie” (p.16).
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OPMERKING

• Installatie zonder voldoende ventilatie in een

beperkte ruimte kan leiden tot een hoger

stroomverbruik.

• In overeenstemming met de plaatselijke

voorschriften MOET er een extra afvoerbak

worden geïnstalleerd.

Afvoerpannensets zijn verkrijgbaar bij de winkel

waar de waterverwarmer is gekocht of bij een

distributeur van waterverwarmers.

De afvoerbak mag de toevoer of afvoer van koud

water niet belemmeren.

- Selecteer een ruimte waar voldoende ruimte

beschikbaar is voor periodiek onderhoud. Om

inspectie en onderhoud mogelijk te maken,

kunnen het luchtfilter, de afdekkingen en de

frontpanelen worden verwijderd.

- Houd rekening met het gewicht van de

waterverwarmer en kies een positie waar de

vloer stevig genoeg is om het gewicht van de

waterverwarmer als geheel te weerstaan.

- Het is noodzakelijk om de waterverwarmer en

de waterleidingen te beschermen tegen

bevriezing en zeer corrosieve elementen.

Installeer de waterverwarmer niet in de

buitenlucht of op onbeschermde plaatsen.

- Installeer de waterverwarmer in de buurt van

het gebied met de grootste vraag naar

verwarmingswater en de kern van het sanitaire

apparaat. Lange ongeïsoleerde

warmwaterleidingen kunnen energie verspillen.

- Onvoldoende luchtverversing draagt bij aan

een hoger energieverbruik.

- De plaats van opstelling moet meer dan 1 °C zijn.

Minimale ruimte

Minimale kamergrootte:
20 m3

0.15 m

0.15 m 0.45 m

0.15 m 0.45 m

0.5 m

Selecteer de beste locatie

OPMERKING

• Een minimale afstand van 1 m tussen elk

item en de linker-, rechter- en achterkant

wordt aanbevolen voor toekomstig gebruik.
Zorg er met behulp van een waterpas voor dat

de waterverwarmer horizontaal staat.

Houd het product waterpas tijdens het

installeren. Anders kan het trillingen of

waterlekken veroorzaken. Dat kan letsel of

een ongeluk veroorzaken.
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De snelle stijging van de druk zal gemakkelijk in

de veiligheidsinstelling van de overdrukklep

komen, die “thermische expansie” wordt genoemd.

Hierdoor gaat de ontlastingsklep tijdens elke

verwarmingscyclus open. Om de thermische

expansie te controleren, stellen we voor een

expansievat te installeren.

Sluit het thermisch expansievat aan op de

koudwaterleiding (zie Installatie-instructies).

Neem contact op met de installateur, de

loodgieter of de waterleverancier voor meer

informatie.

OPMERKING

• De aftapkraan en de T&P ontlastingskraan

worden meegeleverd in de pakkingdoos van de

waterverwarmer. Ze moeten worden

geïnstalleerd in de daarvoor bestemde opening.

Installeren van T&P

ontlastingsklep

Gebruik het T&P ontlastingsklep dat bij de

verpakking is inbegrepen.

Installeren van de afvoerklep

Thermische expansie

Bepaal of er een terugslagklep op de

inlaatwaterleiding aanwezig is. Neem contact

op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf. Een

“gesloten watersysteem” wordt gecreëerd

door een regelklep aan de kant van de

koudwatertoevoer.

Omdat het water wordt verwarmd, omdat het

verhoogde watervolume geen plaats heeft om

naartoe te gaan, veroorzaakt het een verhoging

van de druk binnen het watersysteem.

Uitpakken en verwijderen

van verzendbouten

OPMERKING

• Accessoires (afvoerklep en T&P ontlastklep)

worden op een pallet bevestigd. Bewaar het

voor installatie.

Voor een goede werking moet u alle

transportmaterialen uit de waterverwarmer

uitpakken en op transportschade controleren.

1 Verwijder het karton en het

verzendmateriaal.

2 Verwijder de schroeven van de

verzendingsbeugels.

3 Trek de verzendingsbeugels uit.

4 Kantel de waterverwarmer een beetje en

rol de waterverwarmer voorzichtig weg van

de pallet.

Accessoires 1 Breng teflonband aan op het G-uiteinde

om lekkage te voorkomen.

2 Installeer de aftapkraan in de opening met

de aanduiding “Afvoerkle”.

1 Breng teflonband aan op het G-uiteinde

om lekkage te voorkomen.

2 Installeer de T&P ontlastingsklep in de

opening die gemarkeerd is met T&P

ontlastingsklep.
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Aansluiting T&P Ontlastklep

Ontladingsleiding

WAARSCHUWING
De druk van de overdrukklep mag niet

hoger zijn dan 1 MPa, de maximale

werkdruk van de waterverwarmer, zoals

aangegeven op het gegevensplaatje.

!

WAARSCHUWING
Bevestig de T&P-leiding NIET aan een

ventiel of andere restrictie. Bevestig het

sanitair T&P NIET aan het

sanitaircondensaat. Er moet direct een

voldoende open afvoerleiding naartoe

worden geleid.

!

Monteer de T&P ontlastingsklep volgens de

lokale codes en de volgende aanwijzingen.

- De binnendiameter van de afvoerbuis moet

minimaal ¾” zijn.

- De afvoerbuis moet een vergunning hebben

voor de distributie van warm water en 100 °C

zonder vervorming kunnen verdragen.

- Het is niet nodig om het uiteinde van de

afvoerbuis te schroefdraad of te verbergen

en deze moet worden afgeschermd tegen

bevriezing.

- In de afvoerleiding mag geen enkele vorm

van afsluiter, beveiliging of reduceerkoppeling

worden geplaatst of geïnstalleerd.

* Het water kan uit de persleiding van de

drukontlastingsinrichting druppelen en deze

leiding moet open worden gelaten voor de

atmosfeer.

* Om kalkafzetting te verwijderen en te

controleren of deze niet geblokkeerd is, moet

het drukontlastingssysteem periodiek

worden bediend.

* In een continue neerwaartse richting en in

een vorstvrije omgeving moet een

afvoerleiding worden geïnstalleerd die is

aangesloten op het overdruksysteem.

2 Bevestig de afvoerleiding aan de uitlaat

van de T&P ontlastklep. Om volledige

ontwatering van zowel de T&P ontlastklep

als de afvoerleiding mogelijk te maken,

moet de afvoerleiding vanaf de klep naar

beneden worden gekanteld.

3 Het uiteinde van de afvoerbuis moet naar

een voldoende open afvoer worden geleid.

1 Breng teflonband aan op het G-uiteinde

om lekkage te voorkomen.
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OPMERKING

• NIET te strak aandraaien bij het maken van

de aansluitingen van de afvoerfitting op de

afvoerslang. De condenswaterbak kan

gescheurd of beschadigd raken door het

overmatig vastdraaien van de armaturen.

• Het condensaat van dit apparaat is niet zuur.

De condensaatafvoerleidingen en de afvoerlijnen
moeten voldoen aan de staats- en plaatselijke
voorschriften.

Verlaag de grootte van de afvoerleiding niet tot
minder dan de opgegeven grootte van de
condensaatverbinding.

Voor een goede afwatering moet u ervoor zorgen
dat de condensaatafvoerleidingen een neerwaartse
helling aanhouden.

Om condensvorming aan de buitenkant van de
afvoerleiding te voorkomen, moet de afvoerleiding
worden geïsoleerd.

Een typische condenspomp met een

capaciteit van niet minder dan 7.5 L per dag

moet worden gemonteerd als er geen

vloerafvoer beschikbaar is of als de afvoer

boven het niveau van de condensaatleiding

ligt.

Installeren van

condensaatafvoerleidingen

1 Breng teflonband aan op het G-uiteinde

om lekkage te voorkomen.

2 Bevestig de elleboog met ¾” slip & ¾” G

aan de primaire afvoeraansluiting.

3 Met behulp van een goedgekeurde

afdichtingskit plaatst u de PVC-buis in het

vrouwelijke uiteinde. Condensaatafvoer

moet naar een adequate afvoer worden

geleid.

4 Bevestig met behulp van ½” PVC-buizen

de elleboog aan de secundaire

afvoeraansluiting en steek de PVC-buis in

het vrouwelijke uiteinde met behulp van

een elleboog met ½” slip & ½” G, en een

goedgekeurde afdichtingskit.
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Aansluiten van de

watertoevoerslang

OPMERKING

• NIET direct solderen of solderen aan warm- of

koudwateraansluitingen. Als er

zweetaansluitingen worden gebruikt, wordt er

een zweetbuisje gebruikt om de verwarming op

de warm- of koudwateraansluitingen aan te

sluiten voordat de adapter wordt geïnstalleerd.

De plastic binnenbekleding in deze poorten zou

permanent worden beschadigd door de warmte

die wordt toegepast op de watertoevoer.

* De maximale druk in de koudwaterleiding is

0.8 MPa. Als het toevoerwater groter is dan 0.8

MPa, installeer dan een reduceerventiel.

* Om verontreiniging van het drinkwater door

terugstroming te voorkomen, moet het water

voor het vullen of bijvullen van het

verwarmingssysteem volgens EN1717/

EN61770 worden aangesloten.

Zie "Installatie-instructies" voor suggesties

voor een typische installatie.

Om de waterverwarmer te vullen

WAARSCHUWING

Zet de waterverwarmer pas aan als de

tank absoluut vol water zit. De garantie

voor waterverwarmers dekt geen

schade of defecten die het gevolg zijn

van het gebruik van een lege of

gedeeltelijk lege tank.

!

De installatie van aansluitingen op de

wateraansluitingen wordt aanbevolen voor

het gemak van het loskoppelen van de

waterverwarmer voor service of

vervanging.

1 Controleer het type waterleidingen in uw

huis. Gebruik fittingen die geschikt zijn

voor het type buis in uw huis.

2 Breng teflonband aan op het G-uiteinde

om lekkage te voorkomen.

3 Sluit de koud- en warmwatervoorziening

aan met behulp van ¾” G.

4 Installeer een afsluiter in de

koudwaterleiding bij de waterverwarmer.

5 Monteer de isolatie op de koud- en

warmwaterleidingen. Insulating hot water

pipe can increase energy efficiency.

1 Zorg ervoor dat de aftapkraan van de

waterverwarmer volledig gesloten is.

2 Zet de koudwatervoorziening aan

3 Open elke warmwaterkraan langzaam en

laat het water lopen tot er een volle stroom

overheen stroomt.

4 Laat het water een paar minuten vollopen.

Maximale en minimale
bedrijfstemperaturen van het water (°C)

35 / 62

Maximale en minimale
waterbedrijfsdruk (MPa)

- / 0.8
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VOORZICHTIGHEID
Om gevaarlijke situaties te voorkomen door

het onopzettelijk resetten van de thermale

beveiliging, mag dit apparaat geen voeding

ontvangen door een extern schakeltoestel,

zoals een timer, of aangesloten worden op een

circuit dat regelmatig door het

elektriciteitsbedrijf in- en uitgeschakeld wordt.

!

Het maken van elektrische

verbindingen

WAARSCHUWING

Schakel alle stroom uit voordat u aan

de elektrische aansluitingen gaat

werken.

!

WAARSCHUWING

De grondverbinding is verplicht.

!

WAARSCHUWING

Lever nooit rechtstreeks stroom aan

het verwarmingselement. Bovenste en

onderste verwarmingselementen

worden op het product geïnstalleerd.

(230 V, 2 kW)

!

16A30mA

L1  L2 

BR BL

OPMERKING
• Alle bedrading moet voldoen aan Europese

en nationale eisen en moet worden beveiligd

met een 30 mA RCD-veiligheidssysteem

(aardlekschakelaar).

• De middelen voor het loskoppelen moeten

opgenomen zijn in de vaste bedrading in

overeenstemming met de bedradingsregels.

Om een goede werking van de onder druk staande

titaananode te garanderen, moet de waterverwarmer

permanent worden gevoed met elektriciteit (ICCP).

Zet de stroom niet aan voordat de

waterverwarmer volledig is gevuld.

Het apparaat kan alleen worden aangesloten

en gebruikt op een eenfasig 230 V AC-net.

De elektrische installatie omvat het volgende:

• Het is raadzaam om een aardlekschakelaar

(RCD) met een nominale aardlekstroom van

niet meer dan 30 mA te monteren.

• De classificatie van de te installeren

aardlekschakelaar (RCD)

De voedingskabel kan niet worden

losgekoppeld van het product. De

voedingskabel kan niet worden vervangen. Als

het kabel beschadigd is, moet het apparaat

worden gesloopt.
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VOORZICHTIGHEID
Voordat u de waterverwarmer weer in

gebruik neemt, moet u een deskundig

persoon de oorzaak van de hoge

temperatuursituatie laten onderzoeken en

corrigerende maatregelen laten nemen.

!

Er is een temperatuurbegrenzende regeling

(ECO) die zich boven het bovenste

verwarmingselement bevindt. De

temperatuurbegrenzende regeling (ECO)

schakelt de stroomtoevoer naar de

verwarmingselementen uit als de

watertemperatuur te hoog wordt.

Als de besturing eenmaal is geopend, moet

deze handmatig worden gereset.

Voor het resetten van de

temperatuurbegrenzende regeling (ECO):

Isolatiedekensets

Externe isolatiedeken, beschikbaar voor het

grote publiek, voor waterverwarmer is niet

nodig.

De garantie van de fabrikant dekt geen

schade of storing die wordt veroorzaakt door

enige vorm van onbevoegde

energiebesparende apparatuur of andere

producten die worden geïnstalleerd of

gebruikt.

Letsel of verlies als gevolg van het gebruik

van dergelijke niet-toegestane inrichtingen valt

niet onder de verantwoordelijkheid van de

fabrikant.

VOORZICHTIGHEID
Als de plaatselijke voorschriften de

toepassing van een externe

isolatiedekenset op de waterverwarmer

vereisen, moet er zorgvuldig op worden

gelet dat de goede werking en de

werking van het apparaat niet worden

beperkt:

- Blokkeer de luchtopeningen van de

waterverwarmer NIET.

- Dek de informatie- of

waarschuwingsetiketten die op de

waterverwarmer zijn aangebracht NIET af

en probeer ze niet te verplaatsen.

- Bedek het bedieningspaneel, de T&P

ontlastingsklep, de aftapkraan en de

aftakdoos NIET.

- Inspecteer de deken regelmatig.

!

Veiligheidscontroles

1 Schakel de stroom uit door de

stroomonderbreker te openen of de

zekeringen te verwijderen.

2 Verwijder het voordecor en de afdekking

van het bovenste element.

3 Druk op de rode ECO RESET knop.
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Installatiechecklist

Locatie
� Voldoende ruimte voor luchtverversing en periodieke service.

� De vloer is sterk genoeg om de waterverwarmer te ondersteunen.

� Binnenshuis en beschermd tegen hoge corrosieve elementen.

� Dicht bij het gebied van de vraag naar verwarmingswater.

� Meer dan 1 °C.

� Ruimte vrij van brandbare vloeistoffen en gassen.

Afvoerklep
� Afvoerklep goed geïnstalleerd.

T&P ontlastklep
� T&P ontlastingsklep goed geïnstalleerd.

� De ontladingslijn houdt een neerwaartse helling aan en loopt naar een adequate afvoer.

� Ontladingspijp beschermd tegen bevriezing.

Condensaatafvoer
� Afvoerleidingen houden een neerwaartse helling aan en lopen naar een adequate afvoer.

Watertoevoer
� De tank zit helemaal vol met water.

� Verwijder de lucht uit de waterverwarmer en de leidingen.

� Strakke en lekvrije wateraansluitingen.

� Flexibele wateraansluitingen aanbevolen.

Bedrading
� De spanning van de voedingsspanning komt overeen met de nominale spanning op het

gegevensplaatje.

� De juiste grootte van de draad en de zekering of het verdeelcircuit van de stroomonderbreker.

� De eenheid is goed geaard.
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Gebruik van de basisbediening

DISPLAYSCHERM

2

1

Knop

1

Scherm

2
Omschrijving

Om de warmtepompmodus

te selecteren.

Om de automatische modus

te selecteren.

Om de turbomodus te

selecteren.

Om de vakantiemodus te

selecteren.

-

Stel de planningsmodus

alleen in in de LG ThinQ-

applicatie.

-
Om de Anti-legionella modus

te selecteren.

-

Om de gewenste

watertemperatuur in te

stellen.

Om de gewenste

watertemperatuur aan te

passen.

Om de Wifi koppeling

mogelijk te maken.

Om het filteralarm te

resetten.

Om de eenheid te

veranderen tussen °F en °C.

Om de huidige

watertemperatuur gedurende

5 seconden weer te geven.

BEDIENING
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De watertemperatuur wordt op peil gehouden

volgens de ingestelde temperatuur op het display

en kan worden ingesteld van 35 °C tot 60 °C.

Bedrijfsmodus
• Druk herhaaldelijk op de modusknop om de

bedrijfsmodus te selecteren. De actieve modus

wordt weergegeven op het displayscherm.

WARMTE POMPMODUS

Door alleen een warmtepomp te gebruiken

voor de verwarming, minimaliseert deze

modus het stroomverbruik, maar heeft een

lage terugwinning.

AUTOMATISCHE MODUS

Deze modus is een in de fabriek ingestelde

verzendmodus. Het relatief lage stroomverbruik

en het hoge herstelvermogen worden door deze

modus gegeven. In deze modus wordt de

warmtepomp gebruikt voor de verwarming. Als de

vraag groter is dan de warmtepomp op zichzelf

kan bijhouden, kunnen verwarmingselementen

voor extra verwarming zorgen.

TURBO-MODUS

Deze modus zorgt voor het hoogste herstel. Deze

modus maakt gebruik van een warmtepomp en

een verwarmingselement tegelijk.

VACATIEMODUS

Deze functie wordt aanbevolen voor een langere

periode wanneer de waterverwarmer niet in werking

is. Om het energieverbruik tot een minimum te

beperken en te voorkomen dat de waterverwarmer

bevriest, wordt in deze modus de temperatuur van

het reservoir op ongeveer 20 °C gehouden. De

vakantieduur kan worden ingesteld of gewijzigd

tussen 1 en 90 dagen via LG ThinQ app.

Aanpassing van de watertemperatuur PLANNINGSMODUS

Deze modus kan alleen worden ingesteld in

de LG ThinQ-applicatie. Door op een

willekeurige knop van de waterverwarmer te

drukken, kunt u uit deze modus ontsnappen.

ANTI-LEGIONELLA MODUS
De waterverwarmer voert één keer per week
automatisch de anti-legionella modus uit. De
watertemperatuur gaat tot 60 °C en blijft 1 uur
staan. Deze temperatuur kan verbranden, dus
we raden u aan om een thermostatische
mengkranen te gebruiken. (Standaard inactief)

Actief / Inactief
- Om de anti-legionella modus in te stellen op

actief of inactief, houdt u de instelknop
ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Actief: (Display Knippert “Anti-legionella”

“Antilegionella” x 4)
* Eenmaal per week in bedrijf

Inactief: (Display Knippert “Anti-legionella” x 4)

GEVAAR
Het risico op VERBRANDEN van warm

water wordt vergroot door de hogere

watertemperatuur.

!

Reset het luchtfilteralarm

Het apparaat geeft een alarm ( ) weer dat

u eraan herinnert het luchtfilter regelmatig te

controleren en te reinigen.

• Houd de instelknop ongeveer 3 seconden

ingedrukt om het alarm te resetten.

Verander de temperatuur eenheid

U kunt de weergavetemperatuur op het

scherm instellen op Fahrenheit of Celsius.

• Houd de knop ongeveer 3 seconden

ingedrukt om de temperatuureenheid te wijzigen.

Actuele watertemperatuur

• Houd de knop ongeveer 3 seconden

ingedrukt. Het display toont de actuele

watertemperatuur van de tank gedurende 5

seconden.

Wifi PAIRING FUNCTIE

Als het apparaat via een Wifi-netwerk verbonden

met internet is in huis, kunt u het apparaat op

afstand bedienen met de applicatie voor

smartphones. Zie het hoofdstuk “SMART

FUNCTIE” voor meer informatie.

• Houd de modusknop ongeveer 3 seconden

ingedrukt.

wordt weergegeven op het displayscherm.

1 Druk op of om de

watertemperatuur te selecteren.

2 Druk op de instellingsknop om af te sluiten.
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LG ThinQ Applicatie

Deze functie is alleen beschikbaar op

modellen met het of ThinQ logo.

Met behulp van de LG ThinQ-applicatie kunt u

communiceren met het toestel door middel

van een smartphone.

LG ThinQ Applicatie-eigenschappen

U kunt met het apparaat communiceren via

een smartphone dankzij de handige

smartfuncties.

Smart DiagnosisTM

Deze slimme diagnosefunctie [smart

diagnostic feature] kan u helpen het probleem

te identificeren als u een probleem ondervindt

bij het gebruik van het apparaat.

Instellingen
Hiermee kunt u verschillende opties op het

apparaat en in de toepassing instellen.

OPMERKING

• Als u uw draadloze router vervangt, van

internet service provider verandert, of het

wachtwoord wijzigt, verwijdert u het

geregistreerde toestel uit de LG ThinQ

applicatie en registreer het opnieuw.

• De applicatie is onderhevig aan wijzigingen

met het oog op de verbetering van het

apparaat zonder kennisgeving aan de

gebruikers.

• De functies kunnen per model verschillen.

Voor het gebruik van LG ThinQ

Applicatie

OPMERKING

• Om de Wifi verbinding te controleren,

controleert u of het pictogram op het

bedieningspaneel brandt.

• Het apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz

WiFi netwerken. Om uw netwerkfrequentie te

controleren, neemt u contact op met uw

internet service provider of kijk in de

handleiding van uw draadloze router.

• LG ThinQ is niet verantwoordelijk voor

problemen met de netwerkverbinding of voor

storingen, defecten of fouten die worden

veroorzaakt door de netwerkverbinding.

• Als het apparaat er niet in slaagt verbinding

te maken met het Wi-Fi netwerk, kan het zijn

dat het te ver van de router staat.

Koop een Wi-Fi-repeater (bereikvergroter)

om de Wi-Fi signaalsterkte te verbeteren.

• Het kan zijn dat er geen verbinding gemaakt

kan worden met het wifinetwerk of dat de

verbinding verstoord wordt door het netwerk

in uw huis.

• Het kan zijn dat de netwerkverbinding niet

naar behoren werkt door de internet

serviceprovider die u gebruikt.

•  De omringende draadloze omgeving kan

ervoor zorgen dat de draadloze

netwerkdienst traag werkt.

2 Schakel Mobiele data of Cellular Data op

uw mobiele telefoon uit.

3 Maak met uw smartphone verbinding met

de draadloze router.

1 Controleer de afstand tussen het toestel

en de draadloze router (Wifi-netwerk).

• Als de afstand tussen het toestel en de

draadloze router te groot is, zal de

singaalsterkte te zwak worden. Het kan

langere tijd duren om te registeren of de

installatie mislukt.

INTELLIGENTE FUNCTIES
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Het gebruik van LG ThinQ om

problemen te diagnosticeren

Met behulp van het LG ThinQ programma kan

het probleemoplossende data naar een

smartphone sturen als u een probleem heeft

met uw Wi-Fi apparaat.

• Start de LG ThinQ-applicatie en selecteer de

Smart Diagnosis™ -functie in het menu.

Volg de instructies in de LG ThinQ-

applicatie.

Informatie over open-

sourcekennisgevingen

Als u de broncode in dit product onder GPL-,

LGPL-, MPL- en andere open-sourcelicenties

wilt verkrijgen, gaat u naar

http://opensource.lge.com.

Naast de broncode kunnen alle genoemde

licentievoorwaarden, garantiedisclaimers en

copyrightvermeldingen worden gedownload.

LG Electronics verschaft de open-sourcecode

ook op cd-rom tegen distributiekosten (zoals

de kosten van het medium, de verzending en

de afhandeling). Stuur hiervoor per e-mail een

verzoek naar opensource@lge.com. Deze

aanbieding is geldig voor een periode van drie

jaar na onze laatste zending van dit product.

Deze aanbieding is geldig voor iedereen die

deze informatie ontvangt.

• Het toestel kan niet geregistreerd worden

door pronblemen met de draadloze

signaaloverdracht. Trek de stekker van het

toestel uit en wacht en minuut voordat u

opnieuw begint.

• Als de firewall van uw draadloze router

geactiveerd is, schakel de firewall uit of voeg

een uitzondering toe.

• De draadloze netwerknaam (SSID) moet een

combinatie bevatten van Engelse letters en

cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)

• De gebruikersinterface van de smartphone

(UI) kan verschillen afhankelijk van het

mobiele besturingssyteem (OS) en de

fabrikant.

• Als het beveiligingsprotocol of de router

ingesteld is op WEP is het wellicht niet

mogelijk om het netwerk in te stellen. Wijzig

het naar andere beveiligingsprotocollen

(WPA2 wordt aanbevolen) en registreer het

productie nogmaals.

Installatie van de LG ThinQ-applicatie

Zoek naar de LG ThinQ-applicatie in de

Google Play Store of Apple App Store op een

smartphone. Volg de instructies om de

applicatie te downloaden en te installeren.

Smart DiagnosisTM

Gebruik deze functie om u te helpen bij het

diagnosticeren en oplossen van problemen

met uw toestel.

OPMERKING

• De service kan niet werken door externe

oorzaken, zoals, maar niet beperkt tot, het

niet beschikbaar zijn van Wi-Fi, het

verbreken van de Wi-Fi verbinding, het

beleid voor lokale app stores of het niet

beschikbaar zijn van apps, om redenen die

niet zijn toe te schrijven aan de nalatigheid

van LGE.

• Zonder voorafgaande kennisgeving kan de

functie onderhevig zijn aan veranderingen en

kan deze een andere vorm hebben,

afhankelijk van waar u zich bevindt.
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Ngrohës uji
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LCW-007
2412 MHz - 2472 MHz
IEEE 802.11b: 17.59 dBm
IEEE 802.11g: 17.39 dBm
IEEE 802.11n(HT20): 16.64 dBm
IEEE 802.11n(HT40): 17.05 dBm
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Model / Modeli / Model / Modell / Model / Model

※ R134a GWP : 1430

※ t-CO2 eq = F-gas (kg) x GWP / 1000
(GWP / PRG / GWP / PRP / GWP / GWP)






