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      DĖMESIO

            

PAVIRŠIAI GALI LABAI ĮKAISTI!
VISADA DĖVĖKITE APSAUGINES PIRŠTINES!

Degimo metu išsiskiria šiluminė energija, kuri labai įkaitina paviršius, duris, rankenas, valdiklius, stiklus, dūmų vamzdį ir, galiausiai, 
priekinę įrenginio dalį.
Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie šių elementų be atitinkamų apsauginių drabužių (duotų apsauginių pirštinių).
Pasirūpinkite, kad vaikai žinotų apie šiuos pavojus ir laikykite juos atokiau nuo židinio tuo metu, kai jis veikia.
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LIETUVIŲ

ĮSPĖJIMAI

Šis instrukcijų vadovas yra neatskiriama produkto dalis: visada užtikrinkite, kad jis būtų šalia įrenginio, 
netgi perleidus kitam savininkui ar naudotojui, arba perkeliant į kitą vietą. Jei vadovas sugadintas arba 
prarastas, vietinio aptarnavimo techniko paprašykite kitos kopijos. Šis produktas turi būti skirtas naudoti 
pagal tą paskirtį, kuriai buvo tiesiogiai sukurtas. Gamintojas bus atleidžiamas nuo bet kokios sutartinės 
ir nesutartinės atsakomybės už žalą, padarytą asmenims, gyvūnams ar daiktams dėl montavimo klaidų, 
techninės priežiūros nustatymų nesilaikymo arba netinkamo naudojimo.
Montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir įgalioti darbuotojai, kurie prisiima visą atsakomybę 
už galutinį montavimą ir tolesnį tinkamą sumontuoto produkto veikimą. Taip pat reikia laikytis visų 
nacionalinių, regioninių, provincijų ir komunų standartų, numatytų šalyje, kur buvo sumontuotas 
įrenginys, o taip pat vykdyti ir šiame vadove pateiktus nurodymus.
Gamintojas nebus atsakingas, jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių.
Nuėmę pakuotę, patikrinkite turinio vientisumą ir pilnumą. Jei aptikta neatitikimų, kreipkitės į pardavėją, 
iš kurio įrenginį įsigijote.
Visi produktą sudarantys elektros komponentai užtikrindami tinkamą veikimą, turi būti pakeisti originaliomis 
dalimis, pirktomis tik iš įgalioto techninės pagalbos centro.

SAUGA

 � ĮRENGINĮ GALI NAUDOTI NE MAŽESNI NEI 8 METŲ VAIKAI IR RIBOTŲ FIZINIŲ, JUDĖJIMO 
ARBA PROTINIŲ GALIMYBIŲ ASMENYS ARBA ASMENYS, NETURINTYS PATIRTIES AR REIKALINGŲ 
ŽINIŲ, JEI JIE YRA PRIŽIŪRIMI ARBA, JEI JIE GAVO NURODYMŲ, SUSIJUSIŲ SU SAUGIU ĮRENGINIO 
NAUDOJIMU IR SUPRATO SU TUO SUSIJUSIUS PAVOJUS.

 � DRAUDŽIAMA GENERATORIŲ NAUDOTI ASMENIMS SU RIBOTOMIS (ĮSKAITANT VAIKUS) FIZINĖMIS, 
JUDĖJIMO IR PROTINĖMIS GALIMYBĖMIS, NEBENT JIE BŪTŲ PRIŽIŪRIMI IR APMOKYTI NAUDOTI 
ĮRENGINĮ UŽ JŲ SAUGUMą ATSAKINGO ASMENS.

 � NAUDOTOJUI SKIRTŲ ATLIKTI VALYMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ NEGALI DIRBTI 
NEPRIŽIŪRIMI VAIKAI.

 � REIKIA PRIŽIŪRĖTI VAIKUS, KAD JIE NEŽAISTŲ SU ĮRENGINIU.
 � NELIESKITE GENERATORIAUS PLIKOMIS KOJOMIS IR šLAPIOMIS AR DRĖGNOMIS KŪNO DALIMIS.
 � DRAUDŽIAMA KEISTI APSAUGINIUS PRIETAISUS ARBA JUOS REGULIUOTI BE LEIDIMO AR 

GAMINTOJO NURODYMŲ.
 � NETRAUKITE, NEATJUNKITE, NESUKITE Iš PRODUKTO IšEINANČIŲ LAIDŲ, NET JEI JIE YRA 

ATJUNGTI NUO ELEKTROS MAITINIMO TINKLO.
 � REKOMENDUOJAMA PADĖTI MAITINIMO LAIDą TAIP, KAD JIS NESILIESTŲ SU šILTOMIS 

ĮRENGINIO DALIMIS.
 � MAITINIMO LIZDAS PO MONTAVIMO TURI LIKTI PRIEINAMAS.
 � STENKITĖS NEUŽKIMšTI IR NESUMAŽINTI MONTAVIMO VIETOS VĖDINIMO ANGŲ; VĖDINIMO 

ANGOS YRA BŪTINOS TINKAMAM DEGIMUI.
 � NEPALIKITE PAKAVIMO ELEMENTŲ šALIA VAIKŲ ARBA NEĮGALIŲ ASMENŲ BE PRIEŽIŪROS.
 � ĮPRASTO PRODUKTO VEIKIMO METU ŽIDINIO DURYS TURI BŪTI NUOLAT UŽDARYTOS.
 � KAI ĮRENGINYS VEIKIA, PRISILIETUS YRA KARšTI VISI IšORINIAI PAVIRšIAI; DĖL TO REKOMENDUOJAMA 

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų bendrovę; mūsų produktas – tai puikus šildymo sprendimas, sukurtas 
naudojantis pažangiomis technologijomis, su labai aukšta veikimo kokybe ir visada aktualiu dizainu, kad 
nuolat ir visiškai saugiai mėgautumėtės fantastišku pojūčiu, kurį jums gali suteikti liepsnos skleidžiama 
šiluma. 
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LIETUVIŲ

Į TAI ATKREIPTI DĖMESĮ.
 � PRIEš ĮJUNGDAMI ĮRENGINĮ PO ILGESNIO NENAUDOJIMO LAIKO TARPO PATIKRINKITE, AR NĖRA 

GALIMŲ KLIŪČIŲ.
 � GENERATORIUS BUVO SUPROJEKTUOTAS VEIKTI BET KOKIOMIS KLIMATO SąLYGOMIS. JEI 

SąLYGOS YRA YPAČ BLOGOS (STIPRUS VĖJAS, šALTIS), GALI ĮSIJUNGTI APSAUGINĖS SISTEMOS, 
KURIOS IšJUNGIA GENERATORIŲ. JEI TAIP ĮVYKTŲ, KREIPKITĖS Į TECHNINĖS PAGALBOS CENTRą 
IR, BET KOKIU ATVEJU, NEATJUNKITE APSAUGINIŲ SISTEMŲ.

 � DŪMŲ STRYPO GAISRO ATVEJU, PASIRŪPINKITE TINKAMOMIS SISTEMOMIS LIEPSNOMS 
GESINTI ARBA PRAšYKITE ATVYKTI GAISRININKUS.

 � šIS ĮRENGINYS NEGALI BŪTI NAUDOJAMAS KAIP ATLIEKŲ DEGINIMO KROSNIS.
 � ĮJUNGIMUI NENAUDOKITE DEGAUS SKYSČIO.
 � PILDYMO METU NEPRIDĖKITE GRANULIŲ MAIšO PRIE PRODUKTO.
 � MAJOLIKA YRA AMATININKŲ GAMYBOS MEDŽIAGA IR TODĖL JOJE GALI BŪTI MIKRO ĮTRŪKIMŲ, 

ĮBRĖŽIMŲ IR CHROMATINIŲ TRŪKUMŲ. šIOS SAVYBĖS IšDUODA JOS YPATINGą KILMę. EMALIS IR 
MAJOLIKA DĖL SAVO SKIRTINGO PLĖTIMOSI KOEFICIENTO TURI MIKRO ĮTRŪKIMUS (ĮBRĖŽIMUS), 
KURIE NURODO JŲ TIKRą AUTENTIšKUMą. NORINT NUVALYTI MAJOLIKą, REKOMENDUOJAMA 
NAUDOTI DRĖGNą IR SAUSą SKUDURĖLIUS; JEI NAUDOJAMAS BET KOKS VALIKLIS AR SKYSTIS, 
PASTARASIS GALI PRASISKVERBTI Į ĮTRŪKIMŲ VIDŲ IR JUOS IšRYšKINTI.

PLANINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Pagal 2008 m. sausio 22 d. dekreto Nr. 37 2 str., planine technine priežiūra laikomi veiksmai, skirti palaikyti 
įprasto naudojimo būklę ir išvengti atsitiktinių įvykių, kuriems reikalingi skubūs veiksmai. Tačiau jie 
nekeičia įrangos, kurioje jie atliekami, struktūros ir jos naudojimo paskirties, kaip nurodyta galiojančiuose 
techniniuose standartuose ir gamintojo naudojimo ir techninės priežiūros knygutėje.

5



HIDRAULINIS ĮRENGINYS
Šiame skyriuje aprašytos sąvokos pagal itališką normą UNI 10412-2 (2009). 
Kaip aprašyta prieš tai, montuojant turi būti laikomasi visų galiojančių nacionalinių, regioninių, rajono ir savivaldybių normų numatytų šalyje, 
kurioje yra montuojama įranga.
Generatoriaus montavimo metu BŪTINA pritaikyti prietaisą su manometru, kad būtų galima stebėti vandens slėgį.

PRIEtAISų, SkIRtų ĮRENGINIUI UžDARU INDU, ESANčIų IR NESANčIų GAmINYjE, LENtELė

Apsauginis vožtuvas p

Cirkuliatoriaus valdymo termostatas (valdomas vandens zondo ir programos) p

Garsinio aliarmo aktyvavimo termostatas -

Vandens temperatūros indikatorius (ekranas) p

Slėgio relė su parodymu ekrane p

Garsinis aliarmas -

Automatinis terminis reguliavimo jungiklis (valdomas programos) p

Slėgio relė su minimalaus ir maksimalaus presostato aliarmu p

Automatinis terminis vandens perkaitimo blokavimo (blokavimo termostatas) jungiklis p

Cirkuliacijos sistema (siurblys) p

Plėtimosi sistema p

moNtAvImAS IR SAUGoS PRIEtAISAI

Montavimas, susiję įrenginio prijungimai, paleidimas ir tinkamo veikimo tikrinimas turi būti atliekami kruopščiai, griežtai laikantis visų 
galiojančių nacionalinių ir regioninių normų, bei reikalavimų nurodytų šiose instrukcijose. Italijoje montavimas turi būti atliekamas 
profesionalaus įgalioto personalo (DM 22 sausis 2008 n^37).
Gamintojas neprisiima atsakomybės už galimai įrenginio padarytą žalą daiktams ir (arba) asmenims.

ĮRENGINIo tIPAS

 � Yra 2 skirtingi įrenginio tipai: 
 � Įrenginys atviru indu ir įrenginys uždaru indu. 
 � Gaminys yra sukurtas ir pagamintas darbui su įrenginiais su uždarais indais.

PAtIkRINkItE, AR PLėtImoSI INDo PARENGtINIS SLėGIS YRA 1,5 bARAI.

ĮRENGINIo SU UžDARU INDU APSAUGoS
Pagal Italijoje galiojančią normą UNI 10412-2 (2009), uždari įrenginiai privalo turėti: apsauginį vožtuvą, cirkuliatoriaus valdymo termostatą, 
garsinio aliarmo aktyvavimo termostatą, temperatūros indikatorių, slėgio indikatorių, garsinį aliarmą, automatinį terminį reguliavimo 
jungiklį, automatinį terminį blokavimo jungiklį (blokavimo termostatą), cirkuliacijos sistemą, plėtimosi sistemą, apsauginę išsklaidymo 
sistemą inkorporuotą generatoriuje su šilumos apsauginiu vožtuvu (įsijungiančiu automatiškai), jeigu įrangoje nėra numatyta temperatūros 
savireguliacijos sistema.

Atkreipkite dėmesį į tinkamą sistemos projektiniam:

 � galia, palyginti su šilumos reikalavimas generatorius
 � galima poreikis buferio baką (Šuo-žuvis)
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APSAUGoS ĮtAISų AtStUmAI PAGAL NoRmą

 Apsauginiai temperatūros jutikliai turi būti ant įrenginio krašto ar nedidesniu nei 30 cm nuo padavimo prijungimo atstumu. Jeigu generatorius 
neturi visų reikalingų prietaisų, jie gali būti sumontuoti ant generatoriaus išmetimo vamzdžių, nedidesniu nei 1 m atstumu nuo įrenginio.

PAtIkRINImAI PIRmojo ĮjUNGImo mEtU

Prieš prijungdami katilą, pasirūpinkite:
a) geru visų įrenginio vamzdžių išvalymu, kad pašalintumėte bet kokius likučius, kurie galėtų pakenkti bet kurios įrenginio dalies tinkamam 
veikimui (siurblių, vožtuvų ir t.t.).
b) Bendrovė ypač rekomenduoja generatoriaus grįžimo linijoje įdiegti magnetinį filtrą, kuris padidina katilo eksploatavimo trukmę, tampa 
lengviau pašalinti nešvarumus ir padidėja bendras įrangos efektyvumas.
c) apžiūra, kad įsitikintumėte, jog dūmtraukis traukia pakankamai, kad niekas nėra užsikimšę ir kad kamine nėra kitų mechanizmų išmestų 
atliekų. Tokiu būdu išvengsite nenumatytų galios padidėjimų. Tik po šių patikrų galima montuoti dūmtraukio sujungimus tarp katilo ir kamino. 
Patariama patikrinti sujungimus su prieš tai buvusiais kaminais.

koNDENSAtą StAbDANtIS ĮRENGINYS (PRIvALomAS)

Privaloma įrengti tinkamą kondensatą stabdančią įrangą, kuri užtikrintų bent 55 °C prietaiso grįžtamojo srauto temperatūrą. Pavyzdžiui, 
kondensatą stabdantis vožtuvas gali būti naudojamas kietojo kuro šildymo katiluose, nes apsaugo, kad karštas vanduo negrįžtų į šilumokaitį. 
Aukšta grįžtamojo srauto temperatūra pagerina veikimą. sumažina dūmų kondensato formavimąsi ir prailgina generatoriaus eksploatacijos 
trukmę. Gamintojas rekomenduoja naudoti 55 °C modelį su 1” hidraulinėmis jungtimis. 
Produktai su PWM cirkuliatoriaus valdymo įranga prilyginami tinkamai kondensaciją stabdančiai įrangai tais atvejais, jei:

- įrangoje yra tik vienas karščio generatoriaus cirkuliatorius
- tarp karščio generatoriaus ir įrangos yra sumontuotas plokštelinis šilumokaitis, arba
- tarp karščio generatoriaus ir įrangos yra sumontuotas hidraulinis kompensatorius arba inercinė akumuliacinė talpa („puffer“)

Vožtuvas parduodamas kaip priedas (pasirenkamas)
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LIETUVIŲ

TiesioGinio ŠilTo saniTarinio Vandens GaMYBos rinKinYs
Įspėjimai: jei bus reikalinga naudoti tiesioginio šilto sanitarinio vandens gamybos rinkinį, rekomenduojama kreiptis į bendrovės pagalbos 
tarnybą.

Krosnies

Tam, kad produktas tinkamai veiktų, rekomenduojama naudojant gulsčiuką, jį nustatyti tokioje padėtyje, kad būtų visiškai plokščiais.

aTsTaTYMo MYGTUKai

Tolesniuose paveiksluose pateikiamos bako (85 °C) ir vandens (100 °C) atstatymo mygtukų padėtys.
Jei reikia paspausti vieną iš atstatymo mygtukų, prašome kreiptis į įgaliotą techniką, kad patikrintų priežastį.

*Įrangos vandens kiekis be šildymo įrangoje esančio vandens, kuris 
gali būti valdomas integruotu plėtimosi indu.  Kai vandens turinys 
didesnis, reikia sumontuoti papildomą plėtimosi indą.

Šone pateiktoje schemoje vaizduojamas mūsų šildymo įrangoje 
naudojamo cirkuliacinio siubrlio veikimas nustatomu greičiu.
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Šildymo įrangos šilumokaičio (I) vandens turinys 13 18.5 13
Į šildymo įrangą (I) integruoto plėtimosi indo tūris 6 8 6
Maksimalus įrangos vandens turinys integruotame plėtimosi inde (I)* 23 33 23
Apsauginis 3 barų vožtuvas, integruotas šildymo įrangoje TAIP TAIP TAIP
Minimalaus ir maksimalaus slėgio presostatas, integruotas šildymo įrangoje TAIP TAIP TAIP
Šildymo įrangoje integruotas cirkuliacinis siurblys TAIP TAIP TAIP
Maksimalus cirkuliacinio siurblio veikimas (m) 6 6 6
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Ventiliacijos anga
NUORODOS AtStUmAS NUO Degių DAiktų AtStUmAS NUO NeDegių DAiktų

A 200 mm 100 mm

B 1500 mm 750 mm

C 200 mm 100 mm apsauginė grindinio danga

Įdėklų montavimas
Montuojant įdėklus, neturi būti pasiekiamos vidinės įrenginio dalys, o juos išimant, neturi būti pasiekiamos įtampos veikiamos dalys. 
Visi laidai, tokie kaip maitinamasis laidas ar aplinkos temperatūros zondai, turi būti išvedžioti taip, kad nebūtų pažeisti montuojant ar išimant 
įdėklą ir nesiliestų su įkaitusiomis dalimis. 

diegimo patalpų ventiliacija ir vėdinimas
Ventiliacija laikytina pakankama, jei patalpose yra šios lentelės duomenis atitinkančios ventiliacijos angos:

Įrenginių kategorijos taikomas standartas
Atidarymo angos ploto  

procentinė dalis pagal įrenginio dūmų 
šalinimo angą

Ventiliacijos ortakio angos 
minimalus plotas

Granulinės krosnelės UNI EN 14785 - 80 cm²

Katilai UNI EN 303-5 50% 100 cm²

Bet kuriuo atveju ventiliacija laikytina pakankama, jei lauko ir vidaus slėgio skirtumas yra lygus arba mažesnis nei 4 Pa.

Įdiegimas

Bendrieji nurodymai

Dūmtraukių ir hidraulinę sistemas turi prijungti tik kvalifikuotas personalas, kuris privalo išduoti nacionalinius standartus atitinkančius 
montavimo atitikties dokumentus. 
Pagal galiojančius įstatymus, montuotojas turi savininkui ar jį atstovaujančiam asmeniui pateikti įrenginio atitikties deklaraciją, susijusią su:

1) įrenginio ir įrenginio dalių (tokių kaip dūmų kanalai, kaminas ir pan.) naudojimo ir priežiūros instrukcijomis;
2) krosnelės plokštelės fotografine arba fotopopieriaus kopija; 
3) įrenginio knygele (jei yra);

Montuotojas turėtų iš kliento pareikalauti įteiktų dokumentų gavimo patvirtinimo, kurį reiktų saugoti kartu su atliktų diegimo ir montavimo darbų 
techninių dokumentų kopija. 
Diegiant įrenginį daugiabučiame name, pirmiausia dėl to reikia pasitarti su namo administratoriumi.
Kur numatyta, sumontavę patikrinkite išmetamųjų dujų emisiją. Tiekimo vieta turi būti įrengta užtikrinant sandarumą.

suderinamumas 

Draudžiama įrenginį diegti patalpose, kuriose yra gaisro pavojaus rizika.  Taip pat draudžiama įrenginį diegti gyvenamosios paskirties patalpose 
(išskyrus sandarintus įrenginio modelius):

 � kuriose yra nuolat veikiančių arba reguliuojamų skysto kuro įrenginių, kuriems oksidacijai naudojamas oras tiekiamas iš tos pačios 
patalpos, kurioje jie yra sumontuoti, arba

 � kuriose yra B tipo dujinių įrenginių, skirtų patalpoms, kuriose netiekiamas karštas vanduo buities reikmėms, šildyti, bei su tokiomis 
patalpomis sujungtose ar netoli esančiose erdvėse, arba

 � tokiose, kuriose atmosferos slėgio nuokrytis darbo metu tarp lauko ir vidaus patalpų yra didesnis nei 4 Pa 

diegimas vonios, miegamajame kamBariuose ir vieno kamBario Bute

Voniose, miegamuosiuose ir vieno kambario butuose leidžiama diegti tik sandarintus įrenginius arba įrenginius su uždaru ugniakuru, kuriems 
oksidacijai skirtas oras būtų tiekiamas iš lauko. 

pastatymas ir saugŪs atstumai 

Atraminis pagrindas ir (arba) atramos taškai turi būti atitinkamo tvirtumo, kad išlaikytų 
bendrą įrenginio, priedų ir jo dangos svorį Jei grindinys yra pagamintas iš degios 
medžiagos, patariama naudoti apsauginę dangą iš nedegios medžiagos, apsaugančią 
priekinę dalį nuo valymo darbų metu iškrentančių kuro likučių.

Kad įrenginys tinkamai veiktų, generatoriaus padėtis turi būti horizontali pagrindui. 

Šoninės ir galinės sienelės bei į grindis besiremiantis pagrindas turi būti padengti nedegia 
medžiaga . Įrenginį galima diegti prie degių ar karščiui jautrių medžiagų tuo atveju, jei 
išlaikomas granulinėms krosnelėms taikomas atitinkamas saugus atstumas:

9
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Jei yra B tipo dujinių kintančio veikimo ne šildymui naudojamų įrenginių, jiems turi būti sumontuota atskira vėdinimo ir (arba) ventiliacijos 
anga. 

Ventiliacijos angos turi atitikti šiuos reikalavimus:
 � turi būti apsaugotos grotelėmis, metaliniu tinkleliu ir pan., tačiau neribojant bendro gryno ploto;
 � turi būti sumontuotos taip, kad netrukdytų atlikti priežiūros darbų;
 � neturi būti užstatytos ar uždengtos;
Švaraus ir neužteršto oro srautas gali būti tiekiamas ir iš gretimos patalpos (netiesioginis vėdinimas ir ventiliacija), jei jis gaunamas laisvai 
per fiksuotas susietas angas iš lauko. 
Greta esanti patalpa neturi būti naudojama kaip garažas, degių medžiagų sandėlis, joje negali būti vykdoma jokia gaisro pavojų kelianti 
veikla, tai negali būti vonios, miegamasis kambariai ar bendro naudojimo gyvenamoji patalpa. 

dŪmų Šalinimo sistema
Šilumos generatorius veikia žemo slėgio (depresijos) principu ir išvestyje turi ventiliatorių, skirtą dūmams šalinti.  Generatoriui turi būti skirta 
atskira dūmų šalinimo sistema ir prie dūmtraukio negalima jungti jokių kitų įrenginių. 

Dūmų šalinimo sistemos dalis reikia rinktis pagal diegiamo įrenginio rūšį, laikantis atitinkamų standartų:
 � UNI/ TS 11278, jei diegiamos metalinės krosnelės, laikantis aprašyme pateiktų nurodymų;
 � UNI EN 13063-1 ir UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806: jei naudojamos nemetalinės krosnelės.
 � Horizontalus vamzdynas turi būti kuo trumpesnis ir neviršyti 3 metrų, esant 3% posvyriui aukštyn 
 � Krypties keitimo angų skaičius, įskaitant ir angą, prie kurios jungiama „T“ formos jungtis, neturi viršyti 4. 
 � Būtina naudoti „T“ formos jungtį su kondensato rinktuvu vertikalios dalies apačioje. 
 � Jei dūmų šalinimo vamzdynas neprijungiamas prie dūmtraukio, turi būti naudojama vertikali vamzdyno dalis su nuo vėjo apsaugančiu 

terminalu ( UNI 10683).
 � Vertikalus ortakis gali būti viduje arba pastato išorėje.  Jei dūmų kanalas prijungiamas prie dūmtraukio, pastarasis turi būti pritaikytas 

kietajam kurui.
 � Jei dūmų kanalas įrengiamas lauke, jis turi būti izoliuotas.
 � Dūmų kanaluose turi būti įtaisyta bent viena sandarinta anga, skirta dūmų mėginiams imti .
 � Visos ortakio atkarpos turi būti patikrintos. 
 � Patikrinimo angos turi būti valomos.
 � Tuo atveju, jei dėl didelio našumo generatoriaus dūmų temperatūra žemesnė nei 160 °C + aplinkos temperatūra, (žr. techninius 

duomenis), jis turi būti visiškai atsparus drėgmei.

kaminas
Kaminas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 � kaminas turi turėti išvesties angą, kuri būtų ne mažesnė nei dvigubas krosnelės/prijungiamos sistemos angos, prie kurios jis yra 
prijungtas, plotas;

 � kaminas turi būti pritaikytas taip, kad į krosnelę/prijungiamą sistemą nepatektų lietus ir sniegas;
 � kaminas turi būti sumontuotas taip, kad net ir esant bet kurios krypties ir pokrypio vėjui, būtų užtikrintas tinkamas degimo produktų 

šalinimas;

Nuo lietaus ir vėjo 
apsaugantis stogelis

„T“ formos jungtis su 
kondensato rinktuvu ir 
patikrinimo kaiščiu 

Izoliuotas 
dūmtraukis

Izoliuota „T“ 
formos jungtis su 
patikrinimo kaiščiu

Nuo lietaus ir vėjo apsaugantis stogelis

„T“ formos 
jungtis su 
patikrinimo 
kaiščiu

tinkamo prijungimo prie kamino pavyzdžiai

prijungimas prie elektros tinklo
Generatorius turi maitinamąjį elektros laidą, kurį reikia prijungti prie 230V 50 Hz lizdo, galimai turinčio saugiklius.  Elektros srovės lizdas turi 
būti lengvai pasiekiamas.
Elektros sistema turi atitikti standartus; ypač atidžiai patikrinkite įžeminimo grandinės veiksmingumą. Jei sistema įžeminta netinkamai, tai gali 
sukelti gedimų, už kuriuos gamintojas neatsako.  
Didesni nei 10% maitinimo tiekimo svyravimai gali sukelti gaminio eksploatacijos trikdžius. 
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Granulės ir tiekimas
Granulės gaminamos pjuvenoms arba medienos pjovyklose, dailidžių dirbtuvėse ir vykdant kitą su medienos apdirbimu ir perdirbimu susijusią 
veiklą sugeneruotoms grynos medienos drožlėms (nedažytoms) taikant didžiulį slėgį.

Šis kuro tipas yra visiškai ekologiškas, nes nenaudojami jokie klijai jam sutvirtinti. Iš tikrųjų, granulių kompaktiškumas laikui bėgant užtikrinamas 
natūralia medienoje esančia medžiaga: lignitu.

Be to, kad tai ekologiškas kuras, kurio gamybai iki maksimumo sunaudojamos medienos atliekos, granulės taip pat turi ir techninių privalumų.
Medienos šiluminė galia 4,4 kWh/kg. (esant 15 % drėgmei, tai yra, po maždaug 18 mėnesių laikymo), o granulių šiluminė galia 5 kWh/kg.
Granulių tankis 650 kg/m3, o vandens kiekis lygus 8 % jų svorio. Dėl šios priežasties reikia granules palaikyti ilgiau, kad šiluminė galia taptų 
pakankama.

Jei nauDOsite Granules su PasiBaiGusiu GaliOJimO terminu arBa Bet kuriĄ kitĄ meDŽiaGĄ, 
suGaDinsite saVO GeneratOriaus VeikimĄ, Galite nutraukti saVO GarantiJĄ ir Panaikinti 
GamintOJO atsakOmYBĘ.

Panaudos granulės privalo atitikti šiuose standartuose aprašytas 
savybes: 

 � en Plus - uni en 14961 - 2 (uni en isO 17225-2)   a1 
arBa a2 klasė

Gamintojas rekomenduoja savo produktams visada naudoti 6 mm 
diametro granules.

Granulių sanDėliaVimas

Norint užtikrinti degimą be problemų, reikia, kad granulės būtų 
laikomos ne drėgnoje vietoje.
Atidarykite bako dangtį ir semtuvėliu įpilkite granulių. 

PatikrOs ir atsarGumO PriemOnės uŽDeGant PirmĄJĮ kartĄ

sVarBu!
tam, kaD GeneratOrius Veiktų tinkamai, HiDraulinės sistemOs slėGis turi BŪti interVale nuO 0,6 iki 
2,5 Bar.

Jeigu skaitmeninis slėgio jutiklis nustato, kad slėgis yra mažesnis kaip 0,6 arba viršija 2,5 bar, įsijungia šildytuvo pavojaus signalas. 
Vandens slėgiui grįžus į standartinių reikšmių intervalą, galima atlikti pavojaus signalo atstatą paspaudus mygtuką    /1 ir palaikius jį 3 
sekundes
(Pavojaus signalą galima atstatyti tik jei dūmų variklis sustojo ir nuo tada, kai buvo parodytas pavojaus signalas, praėjo 15 minučių).

Granulių ĮkrOVimO Variklis neVeikia:

Normalu, kad pildant sistemą į ją patenka oro.
1-ojo uždegimo ciklo metu judantis vanduo išstumia oro burbuliukus ir jie pasišalina iš sistemos per automatinio išleidimo angas. Todėl 
sumažėja slėgis ir įsijungia minimalaus slėgio jungiklis, sustabdantis variklį, gabenantį granules ir, tokiu būdu, šilumos generatorių.
Išleiskite sistemą, jei reikia kelis kartus, kad būtų pašalintas oras, ir vėl ją užpildykite, jei slėgis per žemas.

Tai nėra gedimas, bet įprasta procedūra pildant. Po užpildymo santechnikas turi visada kruopščiai išleisti sistemą, pasinaudodamas 
specialiomis išleidimo angomis ir įjungdamas agregato „išleidimo angos“ funkciją. (Uždegus pirmąjį kartą ir agregatui atvėsus, vėl įjunkite 
funkciją „išleidimo anga“ – žr. skyrių „KITOS FUNKCIJOS“).

lemPiniai termOstatai – atstata:

Prieš susisiekdami su techniku patikrinkite paspausdami atstatos mygtukus (85–100 °C), esančius kitoje prietaiso pusėje (žr. skyrių ATSTATA).
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Valdymo pultas

MYGTUKAS 
ON/OFF

ĮvAirių FUNKcijų rOdYMAS 
TeKSTiNiAi prANešiMAi

NOrĖdAMi prieiTi
 prie MeNiU

NUSTATYMAS 
TeMperATŪrA 

reGULiAviMAS 
veiKiMO GALiA

EkranE rodomų piktogramų lEgEnda
Nurodo radijo signalo gavimą
Įjungta = ryšio radiju metu
išjungta = nėra ryšio radiju
Mirksi = nuoseklusis prievadas atskirtas

rodo šildytuvo moduliaciją
Įjungta = šildytuvas veikia nustatyta temperatūra
Mirksi =  šildytuvo darbinė galia skiriasi nuo nustatytosios, 
šildytuvas moduliuoja (dėl įvairių priežasčių)

rodo avarinę būseną.
Įjungta: rodo avarinę būseną
išjungta: avarinės būsenos nėra
Mirksi: rodo slėgio mažėjimo jutiklio išjungimą.

rodo savaitinės programos funkciją
deganti lemputė = savaitės programa aktyvi
išjungta lemputė = savaitės programa išjungta

rodo vandens temperatūros būseną
išjungta = zondo nuskaityta T° yra aukštesnė nei nustatytoji 
temperatūra
Įjungta = zondo nuskaityta T° yra žemesnė nei nustatytoji 
temperatūra

rodo išorinio papildomo termostato kontaktą
Įjungta su uždaru kontaktu: išorinis papildomas termostato 
kontaktas yra uždaras
Įjungta su atviru kontaktu: išorinis papildomas termostato 
kontaktas yra atviras
Mirksi su uždaru kontaktu: išorinis papildomas termostato 
kontaktas yra uždaras, o funkcija STBY - aktyvuota
Mirksi su atviru kontaktu: išorinis papildomas termostato kontaktas 
yra atviras, o funkcija STBY - aktyvuota

rodo dūmų variklio veikimą.
išjungta = dūmų variklis išjungtas
Įjungta = dūmų variklis įjungtas
Mirksi = avarinė būsena (susisiekite su techninės pagalbos centru)

-

rodo šoninio ventiliatoriaus veikimą (jei yra)
išjungta = neveikia
Įjungta = veikia
Mirksi = variklis dirba minimaliai

-

rodo granulių įkrovimo variklio veikimą
išjungta = granulių įkrovimo variklis išjungtas
Įjungta = granulių įkrovimo variklis įjungtas

-

rodo cirkuliatoriaus veikimą.
išjungta = cirkuliatorius išjungtas
Įjungta = cirkuliatorius įjungtas
Mirksi = aktyvuota apsauga (H2O temperatūra > 85°c)

-
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BEndrasis mEniu
Grįžti atgal - išeiti 

    parametrų rinkimasis: tolesnis (2) ; ankstesnis (3)
    
    Keisti nustatytus duomenis: padidinti (4); sumažinti (5)

patvirtinimas - prieiga prie Meniu

Įmonė turi papildomą pultą, kuris leidžia vykdyti tolesnes papildomas funkcijas valdant įrenginį. 
Žemiau esančioje lentelėje yra nurodytos įvairios galimybės su pultu.

vandentiekio sankaupų tvarkymas p
cisternos tvarkymas p
3 šildymo zonos p
Momentinio vandentiekio pasirinkimas p
cisternos siurblio arba 4 šildymo zonų tvarkymas p
Anti-legionella bakterijų vandentiekio sankaupoms tvarkymas p
vandentiekio sankaupų laikmačio tvarkymas p
pagalbinio išėjimo valdymas ir kontrolė p

pagrindinės instrukcijos 

� pirmojo šildytuvo įjungimo metu, būtina atsižvelgti į šiuos 
patarimus:
� Gali susidaryti kvapai dėl naudojamų dažų ir silikono džiovimo. 
venkite ilgą laiką būti toje aplinkoje.
� Nelieskite paviršių, nes jie gali vis dar būti nestabilūs.
� Gerai ir dažnai vėdinkite patalpą.
� paviršių sukietėjimas baigiasi po keleto šildymo procesų.
� šis įrenginys negali būti naudojamas kaip atliekų deginimo 
krosnis.

� prieš įjungiant įrenginį, būtina atlikti šiuos patikrinimus:
� Hidraulinis įranga turi būti užbaigta, laikykitės normų ir 
instrukcijų nurodymų.
� rezervuaras turi būti pripildytas granulių.
� degimo kamera turi būti švari.
� Žarijų dėklas turi būti visiškai švarus ir laisvas.
� patikrinkite, ar dūmų durelės ir peleninė yra sandariai uždaryti.
� patikrinkite, ar maitinimo laidas yra prijungtas tinkamai.
� dvipolis jungiklis gale dešinėje turi būti padėtyje 1.

SeT pOwer pOwer

TeMperATUre SeT rOOM Air TeMp SeT

H2O TeMp SeT

USer MeNU *eNABLe v1

* Air v1

SeT cHrONO eNABLe cHrONO reSeT

eNABLe prG1 eASY SeT Up

eNABLe prG2

STATUS **STOve STATUS eNABLe prG3

eNABLe prG4

SeTTiNGS  SeT cLOcK STArT prG1

LANGUAGe STOp prG1

diSpLAY MONdAY prG1...

STANd-BY ...SUNdAY prG1

** TecHNiciAN 
MeNU

SeT prG1 * wHere preSeNT

** reServed TO THe 
TecHNiciAN

SAMe STepS FOr THe OTHer ONeS 
3 TiMe SLOTS
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nuotolinis Valdymas
Nuotolinio valdymo pultu galima vykdyti visas funkcijas, kurias įprastai nurodomos Lcd ekrane.
Lentelėje apačioje yra nurodytos įvairios funkcijos:

INFO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

1 on / off Mygtuką palaikius nuspaustą tris sekundes, šildytuvas įsijungs arba 
išsijungs

2 galios padidinimas paspaudus mygtuką, padidinama darbinė galia

3 galios sumažinimas paspaudus mygtuką, sumažinama darbinė galia

4 t° padidinimas šiuo mygtuku didinama nustatytoji temperatūra

5 t° sumažinimas šiuo mygtuku mažinama nustatytoji temperatūra

6 Įjungti / išjungti 
laikmatĮ paspaudus mygtuką vieną kartą, galima įjungti arba išjungti laikmatį

7 VėlEsnis išjungimas

šiuo mygtuku galima nustatyti vėlesnį išjungimą. 
pavyzdžiui, nustačius išjungimą po valandos, šildytuvas automatiškai 
išsijungs pasibaigus nustatytam laikui, rodydamas atgalinį laiką iki 
automatinio išjungimo.

8 mEniu Mygtukas suteikia prieigą prie vartotojo ir techniko meniu (techniko 
meniu yra skirtas tik techninės pagalbos darbuotojams)

9 padidinti šiuo mygtuku didinama nustatytoji temperatūra

10 mygtukas Esc šiuo mygtuku galima išeiti iš bet kokios programos ar lango, sugrįžtant į 
pradinį meniu, neišsaugojus duomenų

11 atgal šiuo mygtuku galima sugrįžti atgal į ankstesnius meniu skyrius

12 patVirtinimo 
mygtukas

šiuo mygtuku patvirtinami atlikti pakeitimai naudotojo meniu 
programavimo etape

13 toliau šiuo mygtuku galima eiti į tolesnius meniu skyrius

14 Įjungti funkciją f1 Mygtukas pasirengęs būsimiems pritaikymams

15 sumažinti šiuo mygtuku mažinama nustatoma vertė

16 šildytuVo BūsEna paspaudus mygtuką, parodoma bendroji šildytuvo būsena

BatErijų tipas ir kEitimas

Baterijos dedamos apatinėje valdymo pulto dalyje. 
Norėdami jas pakeisti, išimkite baterijų dangtelį, išimkite baterijas ir įdėkite naujas, pagal simbolius parodytus ant valdymo pulto ir pačių 
baterijų.
veikimui reikalinga 1 (viena) 3v ličio baterija cr2025.

Naudojamos baterijos turi aplinkai kenksmingų medžiagų, dėl to jos turi būti išmetamos atskirai, tam skirtuose konteineriuose.

dėmesio: skaičiai pateikti ant nuotolinio valdymo pulto yra iliustracinio pobūdžio ir nėra pažymėti ant nuotolinio valdymo pulto pateikto su įrenginiu. 

jEigu nuotolinio Valdymo pultas yra išsijungęs dėl to, kad nėra BatErijų, šildytuVą galima Valdyti 
Valdymo skydElyjE, EsančiamE ant Viršutinės šildytuVo daliEs. kEitimo procEso mEtu, atsižVElkitE Į polius, 
pagal simBolius Įspaustus ant Vidinio nuotolinio Valdymo pulto dėklo.

J

all clEan chEck up

jEigu pasirodo "all clEan chEck up", rEikia patikrinti, ar ant 
žarijų dėklo nėra jokių likučių. angos Esančios galE turi Būti 
Visiškai laisVos, kad Būtų užtikrintas tinkamas dEgimas.  galima 
naudoti funkciją "granulių pakroVimo rEguliaVimas", kad 
pritaikytumėtE dEgimą priklausomai nuo aprašytų porEikių. 
jEigu aliarmas nEišnyksta, o aukščiau nurodytos sąlygos BuVo 
patikrintos, susisiEkitE su Įgaliotu tEchninės pagalBos cEntru.

ŽArijų dĖKLO dUGNAS
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Valandos, diEnos, mėnEsio ir mEtų rEguliaVimas
Laikrodžio nustatymas leidžia nustatyti valandą ir datą.

KOMANdų TvArKA

� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki sEttings.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� patvirtinkite sEt clock 6 mygtuku.
� Naudokite mygtukus 4 ar 5, kad nustatytumėte ir mygtuką 2, kad eitumėte 
toliau, nustatydami valandą, minutes, datą, mėnesį ir metus.
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu.

 

sEt clock
dAY MON, TUe, wed, ...SUN

HOUrS 0...23

MiNUTeS 00...59

dATe 1...31

MONTH 1...12

YeAr 00...99

kalBos rEguliaVimas
Galima pasirinkti įvairių žinučių rodymo kalbą.

KOMANdų TvArKA

� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki sEttings.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki languagE.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Naudokite 4 ar 5 mygtukus, kad nustatytumėte kalbą.
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš 
meniu.

sEt languagE

LANGUAGe

iTALiAN

eNGLiSH

GerMAN

FreNcH

SpANiSH

pOrTUGUeSe

nustatymai pirmąjam Įjungimui

prijungus maitinimo laidą prie galinės šildytuvo dalies, jungiklį, esantį gale, nustatykite į padėtį (i). šildytuvo gale esantis jungiklis yra skirtas 
tiekti įtampą šildytuvo skydui.
šildytuvas ir toliau lieka išjungtas, o ant pulto atsiranda vaizdas su užrašu OFF.

kitos funkcijos

oro išmEtimas

ši funkcija leidžia išleisti orą esantį šildytuve. Aktyvavus funkciją, įsijungia cirkuliatoriaus lemputė ekrane (15 minučių ir 30 sekundžių 
cirkuliatoriai bus maitinami ir 30 sekundžių nutraukiamas maitinimas).
Norėdami aktyvuoti šią funkciją:
Šildytuvui esant "OFF" būsenoje, paspauskite mygtukus 1 ir 4 tuo pačiu metu, įveskite slaptažodį "77" mygtukais 4 ir 5 ir patvirtinkite 6 
mygtuku. 
Norėdami nutraukti, nutraukite maitinimą.

pirmas pakroVimas

ši funkcija leidžia aktyvuoti granulių pakrovimo motoreduktorių nuolatiniam veikimui. 
Norėdami aktyvuoti šią funkciją:
Šildytuvui esant šaltam ir būsenoje "OFF" vienu metu nuspauskite mygtukus 2 ir 5 porai sekundžių, kol ekrane atsidarys užrašas “preload”.
Norint nutraukti nuolatinį pakrovimą, užtenka paspausti 1 mygtuką.

tinklo dažnis 50/ 60hz
jei krosnis sumontuota šalyje, kur dažnis yra 60 Hz, krosnis rodys užrašą „tinklo dažnis klaidingas”.
Keiskite dažnį kaip aprašyta toliau.

KOMANdų prOcedŪrA
paspauskite mygtuką 6. 
pasirinkite reikalingą dažnį mygtuku 4 ar 5.
patvirtinkite mygtuku 6 arba paspauskite mygtuką 1, kad grįžtumėte į ankstesnius meniu iki pradinės būklės.
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VEikimas

Įjungimas
patikrinus visus prieš tai nurodytus punktus, nuspauskite 1 mygtuką trims sekundėms, kad įjungtumėte šildytuvą. Įjungimo fazė trunka 15 
minučių, jam įsijungus ir pasiekus kontrolinę temperatūrą, šildytuvas nutraukia įjungimo fazę ir pereina prie pALeidiMO.

palEidimas
paleidimo fazės metu, šildytuvas stabilizuoja degimą, progresyviai didindamas degimą, kad paskui įjungtų ventiliaciją ir pereitų į dArBiNĮ 
reŽiMĄ.

darBinis rEžimas
darbinio režimo metu šildytuvas pasieks nustatytą galią, žiūrėkite kitą punktą.

nustatymas sEt poWEr
veikimo galią nustatykite nuo 1 iki 5 (nustatoma mygtukais 2 - 3).
Galia 1 = minimalus lygmuo - Galia 5 = maksimalus lygmuo.

nustatymas h2o tEmp sEt
Katilo temperatūrą nustatykite nuo 65 - 80°c (nustatoma mygtukais 4 - 5).

cirkuliatoriaus VEikimas
cirkuliatorius aktyvuoja vandens cirkuliaciją, kai vanduo šildytuve pasiekia apie 60° c. Kadangi cirkuliatorius visuomet veikia virš 60° c, 
rekomenduojama visuomet atvira šildymo zona, kad įrenginys veiktų vienodai ir būtų išvengta užstrigimų dėl perkaitimo. paprastai ši zona 
vadinama "saugos zona".

aplinkos tEmpEratūra (NUMATYTUOSe MOdeLiUOSe)
GALiMA įjungti / išjungti priekinę ventiliaciją ir kontroliuoti aplinkos temperatūrą Aplinkos zondu (serijinis). (Žr. skyrių "oro įjungimas" toliau.)

žarijų Valymas
šildytuvas darbinės fazės metu turi vidinį skaitiklį, kuris po nustatyto laiko atlieka žarijų dėklo valymą.
ši fazė parodoma ekrane, nustatant šildytuvą mažesne gali ir padidins dūmų variklio programos nustatytam laikui. Baigus valymą, šildytuvas 
toliau tęs darbą sugrįždamas prie nustatytosios.

moduliacija ir h-off
vandens temperatūrai artėjant prie nustatytosios, katilas pradeda moduliuoti, automatiškai veikdamas minimalia galia. jeigu temperatūra 
didėja, viršydama nustatytąją, jis išsijungs rodydamas h-off, o įsijungs automatiškai, kai tik temperatūra nukris žemiau nustatytosios. 

išjungimas
paspauskite 1 mygtuką trims sekundėms.
Atlikus šį veiksmą, įrenginys automatiškai pereina į išsijungimo fazę, sustabdydamas granulių padavimą.
dūmų siurbimo variklis ir karšto oro ventiliacijos variklis ir toliau veiks iki kol šildytuvo temperatūra nenukris žemiau gamyklinių 
parametrų.

Įjungimas iš naujo
Tiek automatinis, tiek rankinis šildytuvo įjungimas iš naujo galimas tik tada, kai aušinimo ciklo sąlygos yra patenkintos ir iš anksto nustatytas 
laikmatis paruoštas. 

J nEĮsijungia

pirmas Įjungimas gali ir nEpaVykti, kadangi sraigtas yra tuščias ir nE VisuomEt sugEBa laiku 
pakrauti žarijų dėklą rEikalingu granulių kiEkiu normaliam liEpsnos užkūrimui. jEigu proBlEma 
atsiranda tik po kElEto mėnEsių darBo, patikrinkitE, ar Įprastinės Valymo procEdūros, nurodytos 
šildytuVo knygutėjE, BuVo atliktos tEisingai

nEnaudokitE jokių dEgių skysčių uždEgimui!
pildymo fazės mEtu, nEnEškitE granulių maišo priE VErdančio šildytuVo!
jEigu šildytuVas dažnai nEĮsijungia, susisiEkitE su tEchninės pagalBos cEntru.

draudžiama naudoti ĮrEnginĮ BE pErtVaros ir (arBa) BE židinio 
plokštės (žr. paVEikslėlĮ šonE). nuėmimas ĮrEnginio saugumą 
padaro nEtinkamu ir iš karto nutraukia garantiją. nusidėVėjimo 
atVEju, dEtalę kEiskitE paprašę tEchninės pagalBos cEntro 
(kEitimas, kuris nėra Įtrauktas Į ĮrEnginio garantiją, nEs gali 
nusidėVėti).

viršUTiNĖ ŽArijų dĖKLO perTvArA 

ŽidiNiO pLOKšTĖ

16



MeLiNdA idrO 2.0 iSide idrO 2.0
rAFFAeLLA idrO 2.0 MeGAN idrO

LIETUVIŲ

papildomas tErmostatas

atkrEipkitE dėmEsĮ : montavimas turi būti atliekamas kvalifikuoto techniko

Galima termostatuoti patalpą, esančią greta tos, kurioje yra šildytuvas: užtenka prijungti termostatą, veikiant toliau aprašyta tvarka (patariama 
papildomą mechaninį termostatą dėti 1,50 m aukštyje nuo žemės). šildytuvo su prie TA gnybtinės prijungtu išoriniu termostatu veikimas gali 
skirtis priklausomai nuo STBY funkcijos įjungimo arba išjungimo.
gamyklinis terminalas ta yra užpildytas, dėl to yra uždaro kontakto (pagal pageidavimą).

papildomo tErmostato VEikimas su aktyViu stBy
Kai STBY funkcija yra aktyvi, led lemputė  mirksi. Kai kontaktas ar išorinis termostatas yra patenkintas (atviras kontaktas / pasiekta 
temperatūra) šildytuvas išsijungs. Kai tik kontaktas ar išorinis termostatas nusistatys "nepatenkinamoje" būsenoje (kontaktas uždaras / 
temperatūrą reikia pasiekti), šildytuvas įsijungs.
dėmesio: šildytuvo veikimas priklauso nuo vidinio šildytuvo vandens temperatūros ir susijusių gamykloje nustatytų apribojimų. 
jeigu šildytuvas yra nustatytas ties  h off (vandens temperatūra pasiekta), galima kontakto ar išorinio termostato užklausa bus 
ignoruojama.

papildomo tErmostato VEikimas su nEaktyViu stBy
Kai STBY funkcija nėra aktyvi, led lemputė  dega pastoviai.
Kai kontaktas ar išorinis termostatas yra patenkintas (atviras kontaktas / pasiekta temperatūra) šildytuvas veiks minimaliu režimu. Kai tik 
kontaktas ar išorinis termostatas nusistatys "nepatenkinamoje" būsenoje (kontaktas uždaras / temperatūrą reikia pasiekti), šildytuvas pradės 
veikti anksčiau nustatyta galia. 
dėmesio: šildytuvo veikimas priklauso nuo vidinio šildytuvo vandens temperatūros ir susijusių gamykloje nustatytų apribojimų. 
jeigu šildytuvas yra nustatytas ties  h off (vandens temperatūra pasiekta), galima kontakto ar išorinio termostato užklausa bus 
ignoruojama.

papildomo tErmostato montaVimas
� išjunkite įrenginį pagrindiniu jungikliu, esančiu šildytuvo gale.
� ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
� pagal elektros schemą, prijunkite du termostato laidus prie jiems skirtų gnybtų įrenginio gale, vieną raudoną, o kitą juodą (gnybtas TA). 
kiekvieno modelio gale esantys terminalai gali būti skirtingose vietose. paveikslėlis yra tik iliustracinio pobūdžio.

J

norėdami aktyVuoti stand By BūsEną, skaitykitE skyrių "nustatymai"  
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sEt poWEr
Toliau pateiktame meniu galima nustatyti generatoriaus galią. Minimali galia 1, maksimali galia 5.

KOMANdų TvArKA
� paspauskite 6 mygtuką.
� patvirtinkite 6 mygtuku - sEt poWEr.
� Naudokite 4 ar 5 mygtukus, kad nustatytumėte galią.
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu.

tEmpEraturE sEt
Toliau pateiktame meniu galima nustatyti:
� Aplinkos temperatūra nuo OFF - 06 ...40°c (numatytuose modeliuose). Aplinkos temperatūra bus rodoma atskirai nuo vandens 
temperatūros ekrane.
� Katilo temperatūrą nuo 65 - 80°c.

KOMANdų TvArKA
� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki tEmpEraturE sEt.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Naudokite mygtukus 4 arba 5, kad pasirinktumėte room air tEmp sEt.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Naudokite mygtukus 4 arba 5, kad pasirinktumėte h2o tEmp sEt.
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu.

usEr mEnu
EnaBlE fan

šiame meniu (numatytuose modeliuose) galima įjungti arba išjungti šoninio variklio veikimą.

KOMANdų TvArKA
� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki usEr mEnu.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Naudokite 4 -5 klavišus, kad įjungtumėte/išjungtumėte ventiliaciją.
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu. 1

V1 air
šiame meniu (numatytuose modeliuose) galima reguliuoti priekinio ventiliatoriaus greitį procentais. 

KOMANdų TvArKA
� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki usEr mEnu.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki "V1 air".
� Naudokite 4-5 mygtukus, kad padidintumėte (4) ar sumažintumėte (5). 
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu. 1
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KOMANdų TvArKA
� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki usEr mEnu.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki rEsEt.
� Mygtukais 4-5 pasirinkite on ir paspauskite 6 mygtuką.
� patvirtinimui ekrane pasirodys "donE" .

Easy sEt up

Granulių tūrinis svoris – tai granulių svorio ir tūrio santykis. šis santykis gali pasikeisti, nors granulių kokybė liks tokia pati. Naudojant funkciją 
eASY SeT Up (Lengvas nustatymas) galima pakeisti tūrinio svorio nustatymą padidinant arba sumažinant iš anksto nustatytas vertes.
radiatoriaus programoje,naudojamos vertės nuo „-3“ iki +3“; visi radiatoriai gamybos metu nustatomi optimaliai vertei, kuri yra lygi 0.
jei ant kaitintuvo pastebėsite per daug nuosėdų, įeikite į programą eASY SeT Up (Lengvas nustatymas) ir sumažinkite vertę vienu vienetu „-1“; 
palaukite sekančios dienos ir, jei nepastebėsite pagerėjimo, dar sumažinkite iki daugiausia „-3“. Tuo atveju, jei kaip tik prireiks padidinti granulių 
tūrinio svorio nustatymą, rekomenduojame pakeisti gamyklinę vertę „0“ į „+1, +2, +3“, atsižvelgiant į poreikį.

nustatyti iš naujo

Leidžia visas naudotojo keičiamas vertes nustatyti gamyklinėmis.

PER DAUG GRANULIŲ NUOSĖDŲ KAITINTUVE NORMALUS VEIKIMAS NEDAUG GRANULIŲ NUOSĖDŲ KAITINTUVE

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

TreČiAS 
SUMAŽiNiMO 

iNTervALAS, jei 
pirMų dviejų 
NepAKANKA

ANTrAS 
SUMAŽiNiMO 
iNTervALAS, 

jei pirMO 
NepAKANKA

pirMAS 
SUMAŽiNiMO 
iNTervALAS 
(TiKriNKiTe 1 

dieNĄ)

OpTiMALi GAMYKLiNĖ 
verTĖ

pirMAS 
pAdidiNiMO 
iNTervALAS

ANTrAS 
pAdidiNiMO 
iNTervALAS, 

jei pirMO 
NepAKANKA

TreČiAS 
pAdidiNiMO 

iNTervALAS, jei 
pirMų dviejų 
NepAKANKA

sEt chrono
ši funkcija leidžia nustatyti automatinį generatoriaus įsijungimo ir išsijungimo laiką.
Gamykloje generatorių sEt chrono nėra aktyvus.
Laikmatis leidžia užprogramuoti 4 valandines grupes per dieną, kurias galima naudoti visomis savaitės dienomis. 
kiekvienoje grupėje gali būti nustatytas įsijungimo ir išsijungimo laikas, užprogramuotos grupės naudojimo dienos ir norima 
vandens temperatūra (65 - 80°c). 
dienos ir valandos nustatymas yra būtinas tinkamam laikmačio veikimui.

reKOMeNdAcijOS
prieš naudojant laikmačio funkciją, būtina nustatyti esamą dieną ir valandą (kaip tai padaryti, žr. punktus, nurodytus poskyryje "Set clock" 
(Nustatyti laikrodį), kad laikmačio funkcija veiktų, reikia ne tik užprogramuoti, bet ir ją aktyvuoti. 
Įsijungimo ir išsijungimo valandos turi būti nustatytos vienos dienos laikotarpyje, nuo 0 iki 24 valandos, o ne išsitęsti per daugiau dienų.

TEISINGA NETEISINGA

Įsijungimas 07:00 val.
Išsijungimas 18:00 val.

Įsijungimas 22:00 val.
Išsijungimas 05:00 val.

Pavyzdys:

pastaba: tuo atveju, jei šie nustatymai nepakeičia granulių nuosėdų kiekio kaitintuve, rekomenduojame kreiptis į pagalbos centrą savo 
teritorijoje.

vALdYMO TvArKA
� paspauskite mygtuką 6.
� po to spauskite mygtuką 2, kol bus parodytas usEr mEnu.
� patvirtinkite mygtuku 6.
� Spauskite mygtuką 2, kol bus parodytas "Easy sEt up".
� Naudokite mygtukus 4-5, kad padidintumėte (4) arba sumažintumėte (5) 
apkrovą fazės wOrK (dArBAS) metu.
� Kelis kartus spauskite mygtuką 1, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu.
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J
kai aktyVuota saVaitinė programa, ant Valdymo pulto atsiras su tuo susijusi piktograma

display nustatymas rEikšmė

  sEt chrono EnaBlE chrono On/off Įjungia / išjungia visą laikmačio grupę

EnaBlE prg1 On/off Įjungia / išjungia prG1

EnaBlE prg2 On/off Įjungia / išjungia prG2

EnaBlE prg3 On/off Įjungia / išjungia prG3

EnaBlE prg4 On/off Įjungia / išjungia prG4

start prg1 OFF-00:00-23:50 Įjungimo laikas prG1

stop prg1 OFF-00:00-23:50 išjungimo laikas prG1

monday...sunday On/off Įjungia / išjungia prG1 dienas

sEt prg1 65-80°c prG1 katilo temperatūra

start prg2 OFF-00:00-23:50 Įjungimo laikas prG2

stop prg2 OFF-00:00-23:50 išjungimo laikas prG2

monday...sunday On/off Įjungia / išjungia prG2 dienas

sEt prg2 65-80°c prG2 katilo temperatūra

start prg3 OFF-00:00-23:50 Įjungimo laikas prG3

stop prg3 OFF-00:00-23:50 išjungimo laikas prG3

monday...sunday On/off Įjungia / išjungia prG3 dienas

sEt prg3 65-80°c prG3 katilo temperatūra

start prg4 OFF-00:00-23:50 Įjungimo laikas prG4

stop prg4 OFF-00:00-23:50 išjungimo laikas prG4

monday...sunday On/off Įjungia / išjungia prG4 dienas

sEt prg4 65-80°c prG4 katilo temperatūra

KOMANdų TvArKA
� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki sEt chrono.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Naudokite 4 -5 mygtukus, kad įjungtumėte / išjungtumėte - nustatytumėte / keistumėte laikrodį.
� Spauskite 2 mygtuką, kad eitumėte pirmyn ir 3 mygtuką, kad eitumėte atgal.
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu.

status
Skirta tik technikui

sEttings
sEt clock
languagE

� žr. skyrių: pirmo įjungimo nustatymai

Ekranas

Meniu "diSpLAY" sudaro du submeniu:
� Key lock
� Brightness.
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J mygtukų BlokaVimo naudojimas po aktyVaVimo :

norėdami užBlokuoti klaViatūrą, spauskitE 1 ir 5 mygtukus ViEnu mEtu, kol pasirodys : "kEys 
lockEd" 
norėdami atBlokuoti klaViatūrą, spauskitE 1 ir 5 mygtukus ViEnu mEtu, kol pasirodys : "kEys 
unlockEd" 

BRIGHTNESS

šiame meniu galite nustatyti ekrano šviesos ryškumą. Nustatymai galimi nuo OFF - 10 iki 31.
Aktyvavus OFF, galinis ekrano apšvietimas išsijungs po nustatyto laiko. 
Galinis apšvietimas įsijungs, kai tik bus paspaustas mygtukas, arba kai įrenginys praneš apie aliarmą.

KOMANdų TvArKA
� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki sEttings.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki display, patvirtinkite 6 mygtuku.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki BrightnEss ir patvirtinkite 6 mygtuku.
� Naudokite 4-5 mygtukus, kad nustatytumėte šviesos ryškumą.
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu.

OFF

OFF

kEy lock

šis meniu leidžia užblokuoti mygtukus ekrane (kaip mobiliuosiuose telefonuose). 

KOMANdų TvArKA
� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki sEttings.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki display.
� patvirtinkite 6 mygtuku.
� Atsiras užrašas kEy lock - patvirtinkite 6 mygtuku.
� Naudokite 4 -5 klavišus, kad įjungtumėte on / išjungtumėte off.
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu.

stand - By

STBY funkcija yra naudojama, kai norima iš karto išjungti šildytuvą arba reikalinga moduliacija per
papildomą termostatą.

KOMANdų TvArKA
� Spauskite 6 mygtuką, atsiras užrašas sEt poWEr.
� paspauskite 2 mygtuką daugiau kartų, iki kol atsidarys sEttings.
� paspauskite 6 mygtuką.
� Toliau spauskite 2 mygtuką iki stand-By, patvirtinkite 6 mygtuku.
� Naudokite 4-5 mygtukus, kad įjungtumėte "on" / išjungtumėte "off".
� paspauskite 1 klavišą daugiau kartų, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš meniu.

aux
Naudojant gamintojo atraminių grandžių priedus, jungimas turi būti atliekamas įgalioto techniko tiesiai skydinėje.
dėl tolesnės informacijos, kreipkitės į pardavėją.
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Valymas ir priežiūra
Nurodymus Vykdykite Visada griežtai laikydamiesi saugumo iNstrukcijų! 

 Kadangi generatorius gali būti užprogramuotas įsijungti, įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas yra ištrauktas iš lizdo. 
Kad atvėsusios visos generatoriaus dalys;
Kad pelenai yra visiškai atvėsę. 
Valydami gaminį, įsitikinkite, kad patalpa yra gerai vėdinama. 
Netinkamas valymas kenkia įrenginiui ir saugiai jo eksploatacijai!

priežiūra
Kad generatorius tinkamai veiktų, bent kartą per metus kvalifikuotas technikas turi atlikti įprastos priežiūros operacijas. 
Periodiškos kontrolės ir priežiūros operacijas turi visada atlikti tik specializuoti ir kvalifikuoti  technikai, dirbantys pagal galiojančias taisykles 
bei laikydamiesi šiose naudojimo ir priežiūros instrukcijose pateiktų nurodymų.

kasdieN 
žarijų dėklas: 

Ištraukite žarijų dėklą iš jo skyriaus ir atlaisvinkite angas naudodami tam skirtą pateiktą žarsteklį, išimkite peleninę iš žarijų dėklo naudodami 
siurblį. Išsiurbkite pelenus nusėdusius ant žarijų dėklo, įskaitant degiklio vamzdžio valymą.

jei yra alkūNių ar horizoNtalių atkarpų, kiekVieNais metais reikia išValyti dūmų šaliNimo prietaisą, 
dūmų kaNalus ir trišakes juNgtis bei koNtroliNius kaiščius!
geNeratoriaus Valymo dažNis yra Nurodomojo pobūdžio! jis priklauso Nuo graNulių kokybės ir 
Naudojimo dažNumo. 
gali būti, kad šias operacijas reikės atlikti dažNiau, Nei Nurodyta.

periodiNiai Valymo darbai atliekami Naudotojo

Kaip nurodyta šiose naudojimo ir priežiūros instrukcijose, periodines valymo operacijas reikia atlikti labai atidžiai ir tik perskaičius šiose 
naudojimo ir priežiūros instrukcijose aprašytus nurodymus, procedūras ir terminus.

paViršiaus ir daNgos Valymas

Valymui niekada nenaudokite abrazyvinių arba ėdžių valiklių!
Paviršius valykite, tik generatoriui ir dangai visiškai atvėsus.  Paviršių ir metalinių dalių priežiūrai pakanka naudoti vandeniu arba neutraliu 
muilu ir vandeniu sudrėkintą šluostę. 
Nesilaikydami šių nurodymų, galite pažeisti generatoriaus paviršius ir gali būti nutraukta įrenginio garantija. 

keramiNio stiklo Valymas

Valymui niekada nenaudokite abrazyvinių arba ėdžių valiklių!
Keraminį stiklą valykite, tik kai jis yra visiškai atvėsęs. 
Keraminiam stiklui valyti pakanka sauso šepetėlio ir sudrėKINtos Ir PeleNuose IšVolIotos laIKraščIo sKIautės. Jei stiklas labai 
nešvarus, naudokite tik keraminiam stiklui skirtą valiklį.  Nedidelį jo kiekį užpurkškite ant šluostės ir ja nuvalykite keraminį stiklą.  Nepurkškite 
valiklio ar bet kokio kito skysčio tiesiai ant stiklo ar tarpiklių!
Nesilaikydami šių nurodymų, galite pažeisti keraminio stiklo paviršius ir gali būti nutraukta įrenginio garantija. 

graNulių rezerVuaro Valymas

Visiškai ištuštinę rezervuarą, atjunkite generatoriaus maitinimo laidą ir, prieš vėl pripildydami rezervuarą, pirmiausia išvalykite likučius (dulkes, 
drožles ir pan.) jo viduje. 
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kasdieN
grandikliai :

 šilumokaičių valymas užtikrina pastovų šilumos išleidimą per laiką. šio tipo priežiūros operaciją reikia atlikti bent kartą per dieną. Norint tai 
padaryti, užtenka naudoti grandiklius padėtus viršutinėje šildytuvo dalyje, grandant iš apačios į viršų ir atvirkščiai daug kartų.

kas saVaitę 
degimo kameros ir peleninės valymas: 

Kas savaitę, arba prireikus, ištuštinkite pelenus iš jiems skirto stalčiaus. rekomenduojame bent kartą per savaitę išsiurbti pelenus iš 
degimo kameros su tam pritaikytu siurbliu.

Paveikslėliai pateikiami kaip iliustracijos. 
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kValifikuotų techNikų atliekama įprastiNė priežiūra 

įprastos priežiūros operacijas reikia atlikti bent kartą per metus. 
Kadangi yra naudojamas kietasis kuras - granulės, kasmet kvalifikuotas technikas turi atlikti įprastos priežiūros operacijas ir tam turi būti 
naudojamos tik originalios atsarginės dalys.
Nesilaikant šių nurodymų, gali būti nesaugu naudoti įrenginį ir gali būti panaikinta jo garantija. 
Jei naudotojas įrenginį valys naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytais intervalais, bus užtikrintas sklandus generatoriaus darbas ir 
išvengta gedimų ir (arba) sutrikimų, kuriems sutvarkyti galėtų prireikti techniko pagalbos.  Įprastos priežiūros operacijų užsakymas nėra 
įtrauktas į gaminio garantiją. 

durelių saNdariNimo mechaNizmas, peleNiNė ir žarijų dėklas

sandarinimo mechanizmas užtikriną šildytuvo hermetiškumą bei sklandžią ilgalaikę jo eksploataciją. 
sandarinimo mechanizmą reikia periodiškai tikrinti: jei jis pažeistas ar sudilęs, būtina jį nedelsiant pakeisti. 
šią operaciją turi atlikti kvalifikuotas technikas. 

prijuNgimas prie dūmtraukio

Kasmet arba prireikus išsiurbkite ir išvalykite vamzdį vedantį į dūmtraukį.  Jei yra horizontalių vamzdyno atkarpų, būtina pašalinti nešvarumus 
kuo greičiau, kol jie neužkimšo dūmtraukių. 

eksploatacijos Nutraukimas (pasibaigus sezoNui)

Prieš atjungiant šildytuvą po kiekvieno sezono, patariama visiškai ištuštinti granulių rezervuarą ir gerai išsiurbti jo vidų, kad neliktų nešvarumų 
ir dulkių. 
reKoMeNduoJaMe NeIšJuNGtI GeNeratorIaus Iš eleKtros tINKlo, Kad CIrKulIatorIus GalėtŲ atlIKtI ĮPrastus atBloKaVIMo 
CIKlus.
Įprastos priežiūros operacijas reikia atlikti bent kartą per metus. 

jei maitiNimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti techNiNės pagalbos atstoVas ir, bet kokiu atVeju, 
kValifikuotas asmuo, kad būtų išVeNgta bet kokios rizikos.

kas mėNesį  - meliNda idro 2.0

Pašalinkite pelenų likučius nuo židinio sienos aukštai (žr. paveikslėlį žemiau).
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įprastiNė priežiūra
Paveikslėliai pateikiami kaip iliustracijos. 

a
dūmų variklis (išmontavimas, valymas ir dūmų 
vamzdis irtrIšaKės"), numatytose vietose - naujas 
silikonas



b
Kontrolinis sandarinimo mechanizmas, peleninė 
ir durelės (pakeiskite ir naudokite silikoną ten, kur 
numatyta)



c degimo kamera ir šilumokaitis (bendras valymas), 
įskaitant degiklio vamzdžio valymą 

d rezervuaras (visiškas ištuštinimas ir valymas) 
e *Ventiliatoriaus išmontavimas ir dulkių bei 

granulių liekanų šalinimas 
f oro įsiurbimo vamzdžio patikrinimas ir srauto 

jutiklio valymas 
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Rodymai
display pRiežastis

off Generatorius išjungtas

staRt Vyksta pradėjimo fazė

pellet loadiNG Vyksta nuolatinis granulių pakrovimas veikimo metu

iGNitioN Vyksta įjungimui skirta fazė

BURNiNG Vyksta paleidimo fazė

WoRk Vyksta normalaus darbo fazė

modUlatioN  Generatorius dirba minimaliu režimu  

BURN pot cleaNiNG Vyksta žarijų valymas

*BURN pot cleaNiNG
depRessioN

Vyksta žarijų valymas - dėl to trūksta slėgio sumažinimo

fiNal cleaNiNG Vyksta galutinis valymas

staNd-By Generatorius išjungtas laukia, kol vėl bus įjungtas, dėl išorinio termostato

cooliNG staNd By Bandomas įjungimas iš naujo, kai generatorius buvo ką tik išjungtas. Kai generatorius atlieka išjungimą, reikia palaukti, kol visiškai 
išsijungs dūmų variklis, o tuomet atlikti žarijų valymą. Tik atlikus šiuos veiksmus bus galima iš naujo įjungti generatorių

Hoff Generatorius išjungtas dėl to, kad vandens temperatūra yra aukštesnė, nei nustatytoji

*t-amB Rodo aplinkos temperatūrą (modeliuose, kuriuose tai numatyta).

*t - off Generatorius išjungtas laukia, kol vėl bus įjungtas, patenkinus visas užklausas

Black oUt staNd By Generatorius aušinamas nesant srovei. 
Pabaigus aušinimą, jis įsijungs automatiškai

aNtifReeZe Vyksta antifrizo veikimas, kurio metu t° H2O yra žemesnė, nei gamyklos nustatytas slenkstis cirkuliatorius aktyvuojamas kai 
vanduo pasiekia gamintojo nustatytąjį +2°C parametrą

aNtilockiNG Vyksta cirkuliatoriaus antiblokavimo funkcija (tik jeigu generatorius yra Off būsenoje bent 96 valandas) cirkuliatorius 
aktyvuojasi iš anksto gamintojo numatytam laikui taip, kad būtų išvengta jo pačio užsiblokavimo

aUto BloW Aktyvus automatinis pūtimas

*cleaNiNG spRiNGs 
Blocked Šilumokaičio valymas yra užblokuotas 

aliaRmai
žiNUtĖ paaiŠkiNimas spReNdimas

Rodo avarinę būseną.

Dega: rodo avarinę būseną
Mirksi: rodo slėgio mažėjimo jutiklio išjungimą.
Aliarmas gali būti atstatytas tik jeigu dūmų variklis yra sustabdytas ir yra prabėgę 15 
minučių nuo aliarmo parodymo, paspaudus 1/ klavišą  3 sekundėms.

fUmes failURe Dūmų variklio gedimas Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru

* numatytuose modeliuose.
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* numatytuose modeliuose.

fUmes pRoBe Dūmų zondo gedimas. Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru

Hot eXHaUst Per aukšta dūmų temperatūra Patikrinkite granulių įkrovimą (žr. "Granulių krovimo reguliavimas"), jeigu 
neišsprendžiama, susisiekite su kvalifikuotu techniku.

all cleaN cHecH Up

Durelės nėra tinkamai uždarytos.
Peleninė nėra tinkamai uždaryta.
Degimo kamera yra purvina.
Dūmų išmetimo vamzdis yra užsikimšęs.

Patikrinkite, ar durelės sandariai uždarytos.
Patikrinkite, ar peleninė sandariai uždaryta.
Patikrinkite dūmų vamzdžio, pagrindinio oro kanalo jutiklio bei degimo 
kameros švarumą.

No 
iGNitioN 

Granulių rezervuaras yra tuščias.
Granulių įkrovimo reguliavimas netinkamas.
Termostatų lemputės išsijungę.

Patikrinkite ar yra granulių rezervuare.
Sureguliuokite granulių srovės kiekį (žr. "Granulių krovimo reguliavimas").
Atlikite visus veiksmus aprašytus skyriuje "Įjungimas".
Patikrinkite lempinius termostatus (žr. skyrių Atstatymai)

Black oUt
No iGNitioN 

Nėra srovės įjungimo fazės metu. Šildytuvą nustatykite ties Off paspausdami 1 mygtuką ir pakartokite visus 
veiksmus, aprašytus skyriuje "Įjungimas".

No pellet
Granulių rezervuaras yra tuščias.
Trūksta granulių pakrovimo.
Motoreduktorius nekrauna granulių.

Patikrinkite ar yra granulių rezervuare.
Sureguliuokite granulių srovės kiekį (žr. "Granulių krovimo reguliavimas").

depRessioN alaRm 

Durelės nėra tinkamai uždarytos.
Peleninė nėra tinkamai uždaryta.
Degimo kamera yra purvina.
Dūmų išmetimo vamzdis yra užsikimšęs / 
purvinas.

Patikrinkite, ar durelės sandariai uždarytos.
Patikrinkite, ar peleninė sandariai uždaryta.
Patikrinkite dūmų vamzdžio ir degimo kameros švarumą.

damaGe depR seNsoR Srovės jutiklis sugedęs.
Jutiklis atjungtas Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru

WateR oVeRtemp Oras įrenginyje
Netinkama cirkuliacija

Gali būti oro įrenginyje, nuorinkite įrenginį.
Nėra tinkamos cirkuliacijos.
Nėra arba netinkama saugos zona.
Vanduo šildytuve viršijo 95°C. 
Gali būti netinkamas cirkuliatoriaus veikimas.
Jei problema neišsisprendžia, atstatymo veiksmai turės būti atliekami 
įgalioto techniko.

* tRapdooR Blocked
Automatinis žarijų valymas yra užblokuotas. 
Žarijų dėklas purvinas užsikimšęs
Durelės nėra tinkamai uždarytos.

Patikrinkite, ar durelės tinkamai uždarytos.
Patikrinkite, ar žarijų dėklas visiškai išvalytas.
Automatinis žarijų valymas yra užblokuotas.
Jei problema neišsisprendžia, kreipkitės į Techninės pagalbos centrą

miN H2o pRessURe
alaRm 

Slėgio matuoklio išmatuotas viso įrenginio 
slėgis yra per žemas. 

Gali būti oro įrenginyje, nuorinkite įrenginį.
Gali trūkti vandens arba jis nuteka dėl gedimų kokioje nors įrenginio dalyje.
Jei problema neišsisprendžia, kreipkitės į Techninės pagalbos centrą

pRoBe H2o H2O zondo gedimas Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru

maX H2o pRessURe
alaRm

Vandens slėgis viršijo maksimalų slenkstį

Gali būti oro įrenginyje, nuorinkite įrenginį.
Patikrinkite plėtimosi indus, ar jie nepažeisti ir ar nėra per mažų matmenų
Patikrinkite, ar įrenginiui atvėsus yra tinkamas slėgis
Jei problema neišsisprendžia, kreipkitės į Techninės pagalbos centrą

* pRessURe seNsoR 
damaGed

Diferencialinis slėgio jutiklis netinkamai veikia, 
atjungtas arba sugedęs.

Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru

* aUGeR coNtRol 
alaRm Netinkamas granulių pakrovimo veikimas. Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru

* aUGeR Blocked Netinkamas granulių variklio veikimas. Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru

* BoileR pRoBe Boilerio zondo gedimas. Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru

* pUffeR taNk pRoBe Boilerio zondo gedimas. Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru

* empty HoppeR

Granulių rezervuaras yra tuščias. 
Durelės nėra tinkamai uždarytos.
Peleninė nėra tinkamai uždaryta.
Degimo kamera yra purvina.
Dūmų išmetimo vamzdis yra užsikimšęs.

Patikrinkite ar yra granulių rezervuare.
Patikrinkite, ar durelės sandariai uždarytos.
Patikrinkite, ar peleninė sandariai uždaryta.
Patikrinkite dūmų vamzdžio, pagrindinio oro kanalo jutiklio bei degimo 
kameros švarumą.
Susisiekite su Klientų aptarnavimo centru 
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1. „Extraflame S.p.A.“ gaminiams Europos Sąjungos šalyse suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. 
Pirkimas turi būti pagrįstas pardavėjo išduotu galiojančiu dokumentu (kasos čekiu, sąskaita faktūra ar važtaraščiu), kuriame nurodytas pirktas 
gaminys bei jo pirkimo ir (arba) pristatymo data. 

Dėmesio: ši sutartinė garantija nepakeičia europos vartotojų teisių apsaugos standartų numatytos garantijos.

Sutartinė garantija galioja tik Italijoje ir tose Europos Sąjungos šalyse, kuriose yra įgalioti techninės pagalbos centrai (patikrinkite interneto 
puslapyje www.lanordica-extraflame.com).
Taip pat apribojama garantijos teritorija pagal naudotojo gyvenamąją vietą, kuri turi būti toje pačioje šalyje kaip „Extraflame S.p.A.“ gaminio 
pardavėjo buveinė ir (arba) biuras. 
Šios taisyklės netaikomos, jei gaminys pirktas prekybos, verslo ar profesinės veiklos tikslais. Šiais atvejais suteikiama 12 mėnesių garantija nuo 
pirkimo datos. 

GARANTIJA ITALIJOJE
Ką daryti, jei gaminio veikimas sutriko: 
Peržiūrėkite instrukcijų knygelę, kad įsitikintumėte, jog negalima pašalinti trikties tinkamai taikant paties gaminio funkcijas. Įsitikinkite, kad 
defektas priklauso garantiniam tipui; jei ne, taisymas turės būti visiškai apmokėtas naudotojo. Prašydami pagalbos iš įgalioto pagalbos centro, 
visada nurodykite: – gedimo pobūdį; – įrenginio modelį; – tikslų adresą; – telefono numerį.

GARANTIJA EUROPOJE
Ką daryti, jei gaminio veikimas sutriko: 
Peržiūrėkite instrukcijų knygelę, kad įsitikintumėte, jog negalima pašalinti trikties tinkamai taikant paties gaminio funkcijas. Įsitikinkite, kad 
defektas priklauso garantiniam tipui; jei ne, taisymas turės būti visiškai apmokėtas naudotojo. Kreipkitės pagalbos į pagalbos centrą arba 
paprašykite pardavėją aptarnaujančio techninės pagalbos centro adreso ir visada nurodykite: defekto pobūdį, įrenginio modelį, tikslų adresą 
ir telefono numerį.

Jei paslėptas defektas pastebėtas per pirmuosius 6 naudojimo mėnesius, naudotojas turi teisę į nemokamą gedimo pašalinimą. 
Aptikus paslėptą defektą nuo septinto iki dvidešimt ketvirto mėnesio, naudotojas turės atlyginti iškvietimo išlaidas, o pardavėjas turės 
sumokėti už darbą ir panaudotas atsargines dalis.

2. Jei aptikto defekto priežastis yra išorinės sąlygos ir (arba) įvykiai, pavyzdžiui, nepakankama įrenginių galia, netinkamas montavimas ar 
techninė priežiūra, atlikta darbuotojų, kurie neatitinka naudotojo šalyje galiojančių įstatymų reikalavimų, aplaidumas, netinkamas naudojimas 
ir bloga techninė priežiūra, nesilaikant gaminio instrukcijų knygelėje, kuri yra neatskiriama pardavimo sutarties dalis, pateiktų nurodymų ir 
panašiai, garantija nebegalioja. 
Taip pat ši garantija negalioja, jei nėra neginčijamų įrodymų, kad gaminio defektai atsirado dėl gamintojo kaltės. Taip pat ši garantija negalioja, 
jei defekto priežastis yra netinkamas dūmtraukio veikimas, neatitinkantis šalyje pirkimo metu galiojančių įstatymų, taip pat jei gaminio 
defektai atsirado dėl nepriežiūros, netyčinio sugadinimo, neleistinų veiksmų ir (arba) pažeidimo transportavimo metu (įbrėžimai, įdaužimai ir 
t. t.), dėl veiksmų, atliktų tam leidimo neturinčių darbuotojų, ir dėl netinkamų naudotojo veiksmų, kuriais jis bandė pataisyti gedimą. 
Garantija neapima šių naudojamų medžiagų: tarpinių, keraminio ar grūdinto stiklo, ketaus dangos ir grotelių, ugniai atsparių medžiagų 
(pvz., „Nordiker“ ar kitų), dažytų, chromuotų ar auksuotų detalių, majolikos elementų, rankenų, žarijų indo ir jų komponentų. „Idro“ gaminių 
šilumokaičiui nesuteikiama garantija, jei neįrengta tinkama antikondensacinė sistema, užtikrinanti mažiausiai 55 laipsnių grįžtamąją įrenginio 
temperatūrą. Į garantiją neįeina visi išoriniai gaminio komponentai, su kuriais naudotojas gali tiesiogiai atlikti veiksmus naudojimo ir (arba) 
techninės priežiūros metu arba kurie dėvisi ir (arba) rūdija, susidaro dėmės ant plieno nuo stiprių valiklių. 
Pranešus apie defektus, kurių paskui patikros metu įgaliotas technikas neranda, darbą apmoka naudotojas.

3. Jei pataisius gaminį ar komponentą jo kokybiško veikimo atkurti negalima, jis bus pakeistas nauju, nekeičiant garantijos sąlygų ir galiojimo 
laiko, suteiktų pakeisto gaminio ar komponento pirkimo metu.

4. „Extraflame S.p.A.“ neprisiima atsakomybės už žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai padarytą asmenims, gyvūnams ar daiktams, neatsižvelgus į 
įspėjimus gaminio montavimo, naudojimo ir techninės priežiūros metu, pateiktus specialioje instrukcijų knygelėje, kuriuos taip pat galima 
atsisiųsti ir iš interneto puslapio.

5. Į garantiją neįtraukti gaminio derinimo ir (ar) reguliavimo darbai, susiję su kuro rūšimi ar panašiai.

6. Jei gaminys pataisytas viename iš įgaliotų techninės pagalbos centrų, nurodytų „Extraflame S.p.A.“, arba gaminio pakeitimo nauju atveju 
transportas yra nemokamas. Jei būtų galimybė pataisyti gaminį vietoje pas naudotoją, tačiau jis atsisakytų, transportavimas į dirbtuvę ir atgal 
turės būti apmokėtas naudotojo.

7. Praėjus 24 mėnesių garantiniam laikotarpiui, visi remonto darbai turės būti apmokėti naudotojo.

8. Ginčai sprendžiami tik „Extraflame S.p.A.“ buveinės apylinkės teisme, t. y. Vičencoje, Italijoje. 

GARANTIJOS SĄLYGOS 
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KITI įsPėJImAI

 � Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą kurą. Gaminys negali būti naudojamas atliekoms deginti.
 � Nenaudokite gaminio užsilipti ar atsiremti.
 � Ant gaminio nedžiaukite skalbinių. Skalbinių džiovyklės ar panašūs įtaisai turi būti laikomi tinkamu atstumu nuo gaminio. Gaisro ir 

dangos pažeidimo pavojus.
 � Visa atsakomybė dėl netinkamo gaminio naudojimo tenka naudotojui ir atleidžia gamintoją nuo bet kokios civilinės ar baudžiamosios 

atsakomybės.
 � Bet kokie veiksmai su gaminiu ar detalių keitimas neoriginaliomis be leidimo gali būti pavojingi operatoriui ir atleidžia įmonę nuo bet 

kokios civilinės ir baudžiamosios atsakomybės.
 � Dauguma gaminio paviršių yra labai karšti (durys, rankena, stiklas, dūmų išleidimo vamzdžiai ir t. t.). Nelieskite šių dalių neapsirengę 

tinkamais apsauginiais drabužiais ar nenaudodami atitinkamų priemonių, pavyzdžiui, nuo karščio apsaugančių pirštinių. 
 � Draudžiama naudoti gaminį, jei durys atidarytos ar sudužęs stiklas.
 � Gaminys turi būti prijungtas prie elektros įrenginio, turinčio veiksmingą įžeminimo sistemą.
 � Jei gaminys sugedo ar blogai veikia, išjunkite jį.
 � Degiklyje po kiekvieno „neįvykusio uždegimo“ susikaupusios nesudegusios granulės turi būti pašalintos prieš iš naujo uždegant. Prieš 

uždegdami patikrinkite, kad degiklis būtų švarus ir tinkamos padėties.
 � Neplaukite gaminio vandeniu. Vanduo gali prasiskverbti į įrenginio vidų ir pažeisti elektros izoliaciją, dėl to gali įvykti elektros smūgis.
 � Dėl montavimo, neatitinkančio galiojančių standartų, taip pat dėl netinkamo naudojimo ir neatliktos gamintojo numatytos techninės 

priežiūros nustoja galioti gaminio garantija.
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MADE IN ITALY
design & production

Extraflame S.p.A.     Via Dell’Artigianato, 12    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

NORĖDAMI RASTI ARČIAUSIAI ESANTĮ PAGALBOS CENTRĄ,
KREIPKITĖS Į SAVO PARDAVIMO ATSTOVĄ ARBA ŽR.

INTERNETO SVETAINĘ WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.
COM

Gamintojas pasilieka teisę keisti šiame dokumente pateiktas savybes ir duomenis
bet kurio metu ir be išankstinio įspėjimo.

Todėl šis vadovas negali būti laikomas sutartimi su trečiomis šalimis.


