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      Uwaga

            

POwIerzchnIe MOgĄ ByĆ BardzO gOrĄce! 
zawSze StOSOwaĆ rĘKawIce OchrOnne!

Podczas spalania jest uwalniana energia cieplna, która prowadzi do znacznego nagrzania powierzchni, drzwiczek, klamek, elementów 
sterowniczych, szybek, przewodów spalinowych i ewentualnie przedniej części urządzenia.
Unikać kontaktu z takimi elementami, jeżeli nie posiada się odpowiedniej odzieży ochronnej (rękawice ochronne znajdujące się w 
wyposażeniu).
Poinformować dzieci o takim zagrożeniu i podczas funkcjonowania trzymać je z dala od paleniska.
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004276809-000  FOGLIO APPLICAZIONE SILICONE ILENIA

Silicone

ILENIA
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004276813-000  FOGLIO APPLICAZIONE SILICONE IRMA IRMAPLUS

Silicone

NoN applicare SilicoNe Su irma pietra!
Do Not apply SilicoNe oN irma pietra!
Ne paS appliquer SilicoNe Sur irma pietra!
VerweNDeN Sie keiN SilikoN auf irma pietra!
No aplique SilicoNa eN irma pietra!
Não aplicar SilicoNe em irma pietra!

IRMA - IRMA PLUS

POLSKI
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Silicone

SIBILLA-SIBILLA PLUS
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Uwaga

Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu: należy upewnić się, 
że zawsze towarzyszy urządzeniu, nawet w przypadku przekazania go innemu 
właścicielowi lub użytkownikowi lub w razie przeniesienia do innego miejsca. W 
przypadku jej uszkodzenia lub zagubienia, zwrócić się po kolejny egzemplarz do 
serwisu technicznego znajdującego się na Państwa terenie. Niniejszy produkt jest 
przeznaczony do zastosowania, do którego został wyprodukowany. Wyklucza się 
jakąkolwiek odpowiedzialność kontraktową i poza kontraktową producenta za 
obrażenia na osobach i zwierzętach oraz za szkody na rzeczach wynikające z błęd-
nego montażu, regulacji, konserwacji oraz nieprawidłowego użycia.
Montażu musi dokonać wykwalifikowany personel, który podejmie się całkowi-
tej odpowiedzialności za ostateczne zainstalowanie i poprawne funkcjonowanie 
produktu. Konieczne jest również zastosowanie się do wszystkich przepisów i roz-
porządzeń krajowych, regionalnych i gminnych istniejących w kraju, w którym 
zostało zamontowane urządzenie, oraz do wskazówek zawartych w niniejszej in-
strukcji obsługi.
w razie niezastosowania się do takich środków ostrożności, Producent uchy-
la się od odpowiedzialności.
Po usunięciu opakowania, upewnić się o integralności i kompletności jego za-
wartości. W przypadku nieprawidłowości, zwrócić się do sprzedawcy, od którego 
zakupiono urządzenie. Wszystkie komponenty elektryczne wchodzące w skład 
produktu, gwarantujące jego poprawne funkcjonowanie, muszą być wymieniane 
wyłącznie na oryginalne części pochodzące z autoryzowanego serwisu technicz-
nego.

BezPieczeństwo
 � URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYTKOWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU PO-

WYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA I OSOBY O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH FI-
ZYCZNYCH, ZMYSŁOWYCH I PSYCHICZNYCH LUB NIEPOSIADAJĄCE WY-
STARCZAJĄCEGO DOŚWIADCZENIA, POD WARUNKIEM, ŻE BĘDĄ ONE 
NADZOROWANE LUB ZOSTANĄ POUCZONE NA TEMAT BEZPIECZNEGO 

Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem 
ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii, wysokiej jakości wykonania oraz design zawsze 
na czasie, w celu zagwarantowania Państwu bezwzględnego bezpieczeństwa podczas ogrzewania, które 
zapewnią Wam płomienie.
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UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA I ZWIĄZANYCH Z NIM ZAGROŻEŃ.
 � ZABRANIA SIĘ OBSŁUGI GENERATORA OSOBOM (RóWNIEŻ DZIECIOM) 

O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH CZUCIOWYCH I PSYCHO-FIZYCZ-
NYCH LUB NIEDOŚWIADCZONYM CHYBA, ŻE SĄ ONE NADZOROWANE I 
POUCZONE PRZEZ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO.

 � CZYSZCZENIE I KONSERWACJA NALEŻĄCE DO ZADAŃ UŻYTKOWNIKA 
NIE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ DZIECI BEZ NADZORU.

 � NALEŻY NADZOROWAĆ DZIECI, ABY NIE BAWIŁY SIĘ URZĄDZENIEM.
 � NIE DOTYKAĆ GENERATORA, JEŻELI JEST SIĘ NA BOSO ORAZ Z MOKRY-

MI LUB WILGOTNYMI CZĘŚCIAMI CIAŁA.
 � ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA ZMIAN NA URZĄDZENIA BEZPIECZEŃ-

STWA LUB REGULACJI BEZ AUTORYZACJI I WSKAZóWEK PRODUCENTA.
 � NIE CIĄGNĄĆ, ODŁĄCZAĆ, SKRĘCAĆ KABLI ELEKTRYCZNYCH WYCHO-

DZĄCYCH Z PRODUKTU, NAWET JEŻELI SĄ ONE ODŁĄCZONE OD SIECI ZA-
SILANIA ELEKTRYCZNEGO.

 � ZALECA SIĘ UMIESZCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO TAK, ABY NIE WCHO-
DZIŁ W KONTAKT Z GORĄCYMI CZĘŚCIAMI URZĄDZENIA.

 � PO WYKONANIU MONTAŻU WTYCZKA ZASILANIA MUSI BYĆ DOSTĘP-
NA.

 � UNIKAĆ ZATYKANIA LUB ZMNIEJSZANIA OTWORóW NAPOWIETRZA-
JĄCYCH W LOKALU ZAMONTOWANIA, OTWORY NAPOWIETRZAJĄCE SĄ 
NIEZBĘDNE DO POPRAWNEGO SPALANIA.

 � NIE POZOSTAWIAĆ ELEMENTóW OPAKOWANIA W ZASIĘGU DZIECI LUB 
OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTóRE NIE SĄ NADZOROWANE.

 � PODCZAS ZWYCZAJNEGO FUNKCJONOWANIA PRODUKTU, DRZWICZ-
KI PALENISKA MUSZĄ POZOSTAWAĆ ZAMKNIĘTE.

 � GDY URZĄDZENIE FUNKCJONUJE JEST GORĄCE, W SZCZEGóLNOŚCI 
ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE I DLATEGO TEŻ ZALECA SIĘ ZWRóCENIE 
MAKSYMALNEJ UWAGI

 � PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA PO DŁUŻSZYM OKRESIE NIEUŻYWA-
NIA, SPRAWDZIĆ OBECNOŚĆ EWENTUALNE ZATKANIA.

 � GENERATOR ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DO FUNKCJONOWANIA W 
KAŻDYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH, W PRZYPADKU SZCZEGóLNIE 
NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKóW (SILNY WIATR, MRóZ) MOGĄ INTER-
WENIOWAĆ SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA, KTóRE GO WYŁĄCZĄ. W TAKIM 
PRZYPADKU, NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z SERWISEM TECHNICZNYM I 
NIGDY NIE DEZAKTYWOWAĆ SYSTEMóW BEZPIECZEŃSTWA.

 � W PRZYPADKU POŻARU W KANALE DYMOWYM NALEŻY ZASTOSOWAĆ 
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ODPOWIEDNIE ŚRODKI GASZĄCE PŁOMIEŃ LUB ZWRóCIĆ SIĘ DO STRAŻY 
POŻARNEJ.

 � URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ UŻYWANE DO SPALANIA ODPADóW
 � DO ZAPALANIA NIE UŻYWAĆ PŁYNóW ŁATWOPALNYCH
 � NA ETAPIE NAPEŁNIANIA NIE DOPROWADZAĆ DO KONTAKTU PRO-

DUKTU Z WORKIEM Z PELETAMI
 � MAJOLIKI SĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTAMI RZEMIEŚLNICZYMI I 

JAKO TAKIE MOGĄ POSIADAĆ MIKROPUNKCIKI, PĘKNIĘCIA POWIERZCH-
NIOWE I ZNIEKSZTAŁCENIA CHROMATYCZNE. TAKIE WŁAŚCIWOŚCI 
ŚWIADCZĄ O ICH WYSOKIEJ JAKOŚCI. EMALIA I MAJOLIKA, ZE WZGLĘ-
DU NA ICH RóŻNY WSPóŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, WY-
TWARZAJĄ NIEWIELKIE ZARYSOWANIA (PĘKNIĘCIA POWIERZCHNIOWE), 
KTóRE ŚWIADCZĄ O ICH AUTENTYCZNOŚCI. DO CZYSZCZENIA MAJOLIK 
ZALECA SIĘ UŻYCIE SUCHEJ MIĘKKIEJ SZMATKI; W PRZYPADKU ZASTOSO-
WANIA ŚRODKA MYJĄCEGO LUB PŁYNU, NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ, ŻE 
MOŻE ON SIĘ PRZEDOSTAĆ DO PĘKNIĘĆ I UWIDOCZNIĆ JE.

 � PONIEWAŻ PRODUKT MOŻE SIĘ WŁĄCZAĆ SAMODZIELNIE ZA POMO-
CĄ TERMOSTATU CZASOWEGO LUB ZDALNIE ZA POMOCĄ ODPOWIED-
NICH APLIKACJI, SUROWO ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIANIA WSZELKICH 
ŁATWOPALNYCH PRZEDMIOTóW W ZAKRESIE ODLEGŁOŚCI WSKAZA-
NYCH NA TABLICZCE DANYCH TECHNICZNYCH.

 � WYGLĄD WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI KOMORY SPALANIA MOŻE SIĘ PO-
GORSZYĆ, JEDNAK NIE MA TO WPŁYWU NA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE.

Koserwacja zwyczajna
Zgodnie z dekretem z 22 stycznia 2008 nr 37 art. 2 za zwyczajną konserwację 
uważa się interwencje mające na celu ograniczenie zużycia podczas normalnego 
użytkowania jak również stawienie czoła wydarzeniom prowadzącym do wyko-
nania podstawowych interwencji, które nie zmieniają konstrukcji danej instalacji 
oraz jej przeznaczenia zgodnie z zaleceniami obowiązującej normy technicznej i 
instrukcją obsługi i konserwacji producenta.
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Montaż wkładów
W przypadku montażu wkładów należy uniemożliwić dostęp do części wewnętrznych urządzenia, a podczas wyjmowania należy unimożliwić 
dostęp do części pod napięciem.
Wszelkie przewody, jak na przykład kabel zasilający lub sondy otoczenia lub w pokojach muszą być umieszczone tak, aby nie ulec uszkodzeniu 
podczas ruchu wkładki lub stykać się z gorącymi elementami. W przypadku montażu w szybie wykonanym z materiału palnego, zaleca się 
zastosowanie wszelkich środków ostrożności wskazanych w przepisach dotyczących montażu.

wEntYLaCJa I wIEtRZEnIE PoMIESZCZEŃ InStaLaCJI
Jeżeli generator nie jest hermetyczny i/lub montaż nie jest hermetyczny, wentylacja musi być wykonana z uwzględnieniem minimalnego 
obszaru wskazanego poniżej (uwzględniając wartości większe od proponowanych):

Kategorie urządzeń Norma odniesienia
Procent przekroju 

netto w odniesieniu do przekroju 
wyjściowego dymu urządzenia 

Minimalna wartość netto otworu 
przewodu wentylacyjnego

Piece kominkowe na pelety UNI EN 14785 - 80 cm²

Kotły UNI EN 303-5 50% 100 cm²

 Montaż
InfoRMaCJE ogóLnE
Przyłącze hydrauliczne i przyłącze do odprowadzania spalin powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel, który powinien 
przygotować dokumentację zgodności instalacji z przepisami krajowymi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalator powinien dostarczyć właścicielowi lub użytkownikowi deklarację zgodności instalacji 
wraz z:

1) instrukcją obsługi i konserwacji urządzenia  oraz elementów instalacji (jak na przykład czopuchy, komin itp.);
2) fotostat lub zdjęcie tabliczki komina;
3) instrukcję obsługi instalacji (jeśli jej dotyczy).

Zaleca się, aby poprosić instalatora o pokwitowanie dostarczonej dokumentacji i przechować je z kopią dokumentacji technicznej dotyczącej 
wykonanej instalacji.
W przypadku montażu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy uzyskać wcześniej zgodę administratora.
Gdzie przewidziano, po zainstalowaniu spradzić emisję spalin. Ewentualnie przygotowany punkt odbioru musi gwarantować szczelność.

ZgodnoŚĆ 
Zabroniona jest instalacja wewnątrz budynków, w których istnieje zagrożenie pożarem. Zabrania się również instalacji wewnątrz pomieszczeń 
mieszkaniowych, w których istnieją następujące warunki:

1. w których znajdują się urządzenia na ciekłe paliwo o działaniu ciągłym lub nieciągłym, które pobierają powietrze do spalania z 
pomieszczenia, w którym są one zainstalowane lub 
2. w których znajdują się urządzenia gazowe typu B przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń, z ogrzewaniem lub bez ogrzewania wody 
użytkowej oraz w przyległych lub połączonych pomieszczeniach. 
3. w których podciśnienie mierzone podczas działania, między środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym jest większe od 4 Pa.

NB.: Urządzenia szczelne można również zainstalować w warunkach wskazanych w punktach 1, 2 ,3 niniejszego paragrafu.

InStaLaCJa w łaZIEnCE, SYPIaLnI I w kawaLERkaCh
W łazienkach, sypialniach i apartamentach typu kawalerka jest dopuszczalna tylko instalacja szczelna lub instalacja urządzeń z komorą 
paleniskową zamkniętą i z poborem powietrza spalania z zewnątrz.

W każdych warunkach, również w przypadku obecności okapów wyciągowych i/lub instalacji kontrolowanej wymuszonej wentylacji, różnica 
w ciśnieniu pomiędzy lokalami, w których jest zainstalowany piec a środowiskiem zewnętrznym musi być równa lub niższa niż 4 Pa.

zabezpieczenie podłoża

RoZMIESZCZEnIE I odLEgłoŚCI BEZPIECZEŃStwa

Nośność płaszczyzny oparcia i/lub punktów podtrzymujących powinna utrzymywać całkowitą 
masę urządzenia, akcesoriów i jego obudowy. Jeśli podłoga jest wykonana z materiału palnego, 
zaleca się zastosowanie materiału niepalnego zabezpieczającego również część przednią 
przed ewentualnym wydostaniem się paliwa podczas rutynowych czynności czyszczenia. Aby 
generator działał prawidłowo, należy umieścić go w zbiorniku. Zaleca się, aby boczne i tylne 
ścianki oraz powierzchnia nośna były wykonane z niepalnego materiału.

Konieczne jest również zastosowanie się do wszystkich 
przepisów i rozporządzeń krajowych, regionalnych 
i gminnych istniejących w kraju, w którym zostało 
zamontowane urządzenie.

Wlot powietrza
MInIMaLnE odLEgłoŚCI

Jest dopuszczalny montaż obok łatwopalnych lub wrażliwych na ciepło materiałów pod 
warunkiem, że zostanie zachowana minimalna odległość bezpieczeństwa, wskazana 
na etykiecie umieszczonej na początku instrukcji (str.2). W przypadku niepalnych 
materiałów należy zachować odległość z boku i z tyłu równą przynajmniej 100 mm 
(wykluczając wkłady).W przypadku produktów posiadających tylne elementy odległościowe 
jest dopuszczalny montaż na równi ze ścianą, ale wyłącznie tylnej części.

PRZYgotowanIE do konSERwaCJI
W celu przeprowadzenia konserwacji nadzwyczajnej produktu może się okazać konieczne jego odsunięcie od przylegających ścian, Taką czynność musi 
wykonać technik upoważniony do rozłączenia kanałów odprowadzania produktów spalania i ich późniejszego podłączenia. W przypadku urządzeń 
podłączonych do instalacji hydraulicznej, należy przygotować podłączenie pomiędzy instalacją a produktem w taki sposób, aby na etapie konserwacji 
nadzwyczajnej, wykonywanej przez wykwalifikowanego technika, można było odsunąć urządzenie na przynajmniej 1 metr od przyległych ścian.
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PrZyKłady WłaściWego PołącZeNia Z KoMiNeM

W obecności urządzeń gazowych typu B o działaniu przerywanym, nie przeznaczonych do ogrzewania, należy wykonać dla nich otwór do napowietrzania 
lub wentylacji. 

Wloty powietrza muszą spełniać następujące wymagania:
 � muszą być zakryte kratką, metalową siatką itd. nie ograniczając jednak przekroju użytkowego netto;
 � muszą być wykonane tak, aby umożliwić konserwację;
 � muszą być umieszczone w taki sposób, aby nie powodować zatkania;
Czyste i niezanieczyszczone powietrza można pozyskać również z pomieszczenia przyległego do pomieszczenia montażu (napowietrzanie i wentylacja 
bezpośrednia), o ile taki dopływ jest swobodny i pochodzi ze stałych otworów połączonych z zewnątrz.
Przylegające pomieszczenie nie może być wykorzystywane, jako garaż, magazyn materiałów łatwopalnych ani przeznaczony do działalności zagrożonej 
pożarem, łazienka, sypialnia czy wspólne pomieszczenie w budynku.

odPRowadZanIE SPaLIn

Generator ciepła pracuje w podciśnieniu i jest wyposażony na wyjściu w wentylator do odprowadzania spalin. Generator powinien być wyposażony w 
dedykowany system odprowadzający, nie może odprowadzać spalin do kanału dymowego dzielonego z innymi urządzeniami.

Elementy systemu odprowadzania dymu należy wybrać w zależności od rodzaju montowanego urządzenia, zgodnie z:
 � UNI/TS 11278 w przypadku kominów metalowych, w szczególności w odniesieniu do tego, co jest wskazane w opisie; 
 � UNI EN 13063-1 i UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806: w przypadku kominów niemetalowych:
 � Poziomy odcinek powinien być minimalnej długości i nie powinien być dłuższy nić 3 metry, z 3% nachyleniem w górę.
 � Liczba zmian kierunków łącznie z zastosowaniem elementu w kształcie “T” nie może przekraczać 4.
 � W dolnej części pionowego odcinka należy przystosować trójnik rurowy z korkiem na kondensat.
 � Jeśli spust nie jest częścią istniejącego kanału dymowego, należy przystosować pionowy odcinek z końcówką chroniącą przed wiatrem (UNI 10683).
 � Przewód pionowy może znajdować się wewnątrz lub na zewnętrz budynku. Jeśli kanał spalinowy jest częścią istniejącego komina, musi być 

poświadczony na paliwa stałe.
 � Jeśli kanał spalinowy znajduje się na zewnątrz budynku, powinien być izolowany.
 � Kanały spalinowe powinny być wyposażone w co najmniej jeden szczelny wlot do ewentualnego próbkowania spalin.
 � Należy umożliwić kontrolę wszystkie odcinków przewodu spalinowego.
 � Należy przystosować otwory kontrolne do czyszczenia.
 � Jeżeli temperatura spalin urządzenia jest niższa niż 160°C+ temperatura otoczenia z powodu dużej wydajności (skonsultować dane techniczne) musi 

być koniecznie odporna na wilgoć.
 � System dymowy, który nie spełnia wymienionych wcześniej punktów lub, ogólnie, nie jest zgodny z przepisami, może doprowadzić do pojawienia się 

w nim zjawiska kondensacji.

naSada koMInowa

Nasady kominowe muszą spełniać następujące wymagania:
 � wyjściowy przekrój użytkowy nasady kominowej nie może być mniejszy niż podwojony przekrój komina/przewodu z wkładem kominowym, w którym 

się znajduję;
 � muszą być wykonane tak, aby uniemożliwić przedostawanie się deszczu, śniegu do komina/systemu z wkładem kominowym;
 � muszą być wykonane tak, aby w przypadku wiatru wiejącego z każdej strony i pod jakimkolwiek kątem, zapewnić odprowadzanie produktów spalania;

Ochrona przed 
deszczem i wiatrem

Trójnik rurowy do ochrony 
przed kondensatem z 
korkiem kontrolnym 

Kanał dymowy 
izolowany

Trójnik rurowy 
izolowany 
z korkiem 
kontrolnym

Ochrona przed deszczem i wiatrem

Trójnik 
rurowy z 
korkiem 
kontrolnym

PRZYłĄCZEnIE do SIECI ELEktRYCZnEJ
Generator jest wyposażony w przewód zasilania elektrycznego przyłączany do gniazda wtykowego AC 230V, 50 Hz, w miarę możliwości przy 
użyciu wyłącznika magneto termicznego. Gniazdo zasilania powinno być łatwo dostępne.
Instalacja elektryczna powinno być zgodne z przepisami; w szczególności należy sprawdzić, czy obwód uziemienia jest sprawny. 
Nieodpowiednie uziemienie może spowodować nieprawidłowe działanie, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. 
Zmiana zasilania przekraczająca 10% może powodować zakłócenia w pracy urządzenia.



12 POLSKI

KANAŁ GORĄCEGO POWIETRZA
Rura przeznaczona do kanału gorącego powietrza musi posiadać wewnętrzną średnicę 80 mm, pokryta warstwą izolacyjną lub przynajmniej 
zabezpieczona przed rozpraszaniem ciepła.

MONTAż RuR dO KANAŁu GORĄCEGO POWIETRZA MusI być WyKONANy PRZEZ WyKWAlIfIKOWANy PERsONEl I/
lub sERWIs TEChNICZNy PROduCENTA

ElEMENTy OdlEGŁOśCIOWE  sOuVENIR I IlENIA - ANNAbEllA
 
Modele “ SOUVENIR” i "ILENIA - ANNABELLA" mają w tylnej części 4 elementy odległościowe, które wyznaczają minimalną odległość od 
każdego elementu oparcia tylnego. 
Elementów odległościowych nie należy usuwać.

 sOuVENIR - IlENIA - ANNAbEllA
 
Modele “ SOUVENIR” i "ILENIA - ANNABELLA" mogą mieć przewody kanałowe w tylnej części urządzenia (1), z boku (2) lub u góry (3); 
dodatkowe informacje dotyczące instalacji podano w instrukcji urządzenia. 
Możliwość wybrania, kiedy korzystać z przewodów, dzięki ręcznemu skierowaniu ciepłego powietrza za pomocą klucza z wyposażenia, który 
można włożyć do odpowiedniego gniazda w górnej części piecyka.

pRzEwód kANAłOwy

OtOczENIE

- SOUVENIR
Przekręcając w lewo (pozycja "C") część powietrza kieruje się do przewodu kanałowego, przekręcając w prawo
(pozycja "A") przewód kanałowy kierowany jest do otoczenia.
Można użyć tylko jednego przewodu kanałowego, zależnie od potrzeb.

-  ILENIA - ANNABELLA
Przekręcając w lewo (pozycja ''C'') powietrze kieruje się do przewodu kanałowego, przekręcając w prawo 
(pozycja ''A'') powietrze kierowane jest do otoczenia.
Można użyć tylko jednego przewodu kanałowego, zależnie od potrzeb.



IRMA pLUS GRAzIOSA pLUS - SIBILLA pLUSNOVELLA pLUS 
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EMMA Plus & TOsCA Plus 
 
Oferty możliwość nakierowania strumienia gorącego powietrza dzięki 2 zasuwom poruszanym za pomocą 2 dźwigni znajdujących się wewnątrz 
zasobnika na pelety, które muszą być uaktywnione za pomocą pogrzebacza znajdującego się w wyposażeniu  (patrz rysunki poniżej).
Można użyć obydwu dostępnych wyjść w tylnej części urządzenia

dane techniczne:

 � średnica wyjścia przewodu kanałowego: 80 mm
 � maksymalna wskazana długość przewodu kanałowego to 6 m
 � nie można podłączyć termostatu do przewodu kanałowego 
 � możliwość regulowania (odsetek) prędkości wirnika.

pOzycjA "c"

pOzycjA "A"

GRAZIOsA Plus, IRMA Plus, NOVEllA Plus & sIbIllA Plus 
 
dla modelu GRAzIOSA pLUS, IRMA pLUS, NOVELLA pLUS & SIBILLA pLUS  obowiązuje podłączenie przewodu kanałowego ciepłego powietrza. 

dane techniczne:
 � średnica wyjścia przewodu kanałowego: 80 mm
 � maksymalna wskazana długość przewodu kanałowego to 6 m GRAZIOSA PLUS, IRMA PLUS & SIBILLA PLUS
 � maksymalna wskazana długość przewodu kanałowego to 8 m NOVELLA PLUS
 � możliwość podłączenia termostatu do przewodu kanałowego za pomocą termostatu dodatkowego
 � możliwość regulowania (odsetek) prędkości wirnika.

zdjąć pokrywę!

W PRZyPAdKu TEGO PROduKTu IsTNIEjE ObOWIĄZEK ZAINsTAlOWANIA KANAŁu GORĄCEGO POWIETRZA
NIE jEsT MOżlIWA dEZAKTyWACjA sIlNIKA PRZEWOdóW KANAŁOWyCh. NIE PRZyKRyWAć lub ZAMyKAć 
PRZEWOdóW KANAŁOWyCh!

przedłużenie przewodu kanałowego znajduje 
się w opakowaniu z akcesoriami umieszczonym 
w piecu kominkowym. Należy zamontować za 
pomocą 4 śrub znajdujących się w wyposażeniu.



85C°

85C°
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TERMOsTAT dOdATKOWy dO sTEROWNIA sIlNIKIEM PRZEWOdóW KANAŁOWyCh

w modelach z silnikiem do przewodów kanałowych istnieje również możliwość podłączenia silnika do termostatu. podłączenie 
zewnętrznego termostatu umożliwi kontrolę silnika do przewodów kanałowych niezależnie od funkcjonowania pieca.
teraz wystarczy ustawić na termostacie żądaną temperaturę; termostat zleci funkcjonowanie drugiego silnika:

 � temperatura do osiągnięcia (zestyk zamknięty) drugi silnik śledzi działanie pieca.

 � z temperaturą osiągniętą (zestyk otwarty), ustawi silnik do przewodu kanałowego na 
1^ predkości i zostanie wskazana za pomocą migającej LEd odnoszącej się do takiego 
silnika przewodu kanałowego.

zacisk do termostatu do przewodów kanałowych jest wyposażony w mostek biegunowy. 
patrz uproszczony rysunek z boku.

ElEMENTy uAKTyWNIAjĄCE

Na poniższych rysunkach przedstawiono pozycję elementów uaktywniających zbiornika (85°c). w przypadku aktywacji należy się  
skontaktować z wykwalifikowanym technikiem, aby określić przyczynę. 

dane techniczne:

 � średnica wyjścia przewodu kanałowego: 2x80 mm
 � maksymalna wskazana długość przewodu kanałowego to 2 m
 � nie można podłączyć termostatu do przewodu kanałowego 
 � możliwość regulowania (odsetek) prędkości wirnika
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Pelet i jego ładowanie
Proces produkcji peletu polega na bardzo mocnym sprasowaniu trocin, czyli ścinków czystego drewna (bez domieszek chemicznych) 
produkowanych w tartakach, warsztatach stolarskich i innych warsztatach zajmujących się obróbką i przeróbką drewna.
Taki rodzaj paliwa jest w pełni ekologiczny, ponieważ do jego sprasowania nie stosuje się żadnego rodzaju klejów. Pelet utrzymuje się zwarty 
dzięki naturalnej substancji znajdującej się w drewnie nazywanej lignitem.
Poza tym, że jest paliwem ekologicznym ze względu na wykorzystanie do jego produkcji wszystkich ścinków pochodzących z przeróbki 
drewna, pelet posiada również wiele zalet technicznych.
Wartość opałowa drewna wynosi 4,4 kWh/kg (przy 15% wilgoci, czyli po około 18 miesiącach sezonowania), natomiast wartość opałowa 
peletu to 5 kWh/kg.
Gęstość peletu jest równa 650 kg/m3 i zawartość wody wynosi 8% jego ciężaru. Z tego powodu nie jest konieczne jego sezonowanie w celu 
uzyskania odpowiedniej wartości opałowej.

ZaStoSowanie PeletU niSKiej jaKoŚCi lUB innego MateRiałU MoŻe USZKodZiĆ FUnKCje waSZego 
geneRatoRa i MoŻe StaĆ SiĘ PRZYCZYnĄ UniewaŻnienia gwaRanCji oRaZ odPowiedZialnoŚCi 
PRodUCenta.

Używany rodzaj peletu musi być zgodny z wymogami opisanymi w 
normach: 

en PlUS class a1, iSo 17225-2 class a1
e
Uni en 303-5 o następującej charakterystyce: zawartość wody ≤ 
12%, zawartość popiołu ≤ 0,5% i wartość opałowa dolna >17 MJ/kg (w 
przypadku pieców).

Producent zaleca zawsze stosowanie w swoich urządzeniach peletu o 
średnicy 6 mm.

MagaZYnowanie PeletU

Aby zagwarantować bezproblemowe spalanie pelet musi być 
przechowywany w suchym miejscu.
Otworzyć pokrywę zbiornika i wsypać pelet za pomocą szufelki. 
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Tablica sTerowania

PRZYCISK 
ON/OFF

WIZualIZaCja RóżNYCh 
KOmuNIKatóW teKStOWYCh

aBY WejŚĆ
 DO meNu

uStaWIeNIe 
temPeRatuRY 

opis ikon display

Wskazuje odbiór sygnału radiowego
Zapalona = podczas połączenia radiowego
Zgaszona = brak połączenia radiowego
Światło ciągłe = wejście szeregowe wyłączone

Wskazuje stan wejścia dodatkowego termostatu (GND - I3)

Wskazuje funkcjonowanie silnika spalin.
Wyłączona = silnik spalin nieaktywny
Włączona = silnik spalin aktywny
migająca = awaria

Wskazuje funkcjonowanie silnika kanałowego
Zgaszona = Silnik nieaktywny
Zapalona = Silnik aktywny
migająca = silnik na minimalnych obrotach, modulacja w toku (wejście 
dodatkowe otwarte)

1

Wskazuje funkcjonowanie wentylatora obwodowego (gdzie obecny)
Wyłączona = nie pracuje
Włączona = pracuje
migająca = silnik na minimum

 

Wskazuje uaktywnienie funkcji F1 (przygotowanie na przyszłość)
Zgaszona = funkcja nieaktywna
Zapalona = funkcja aktywna

Wskazuje funkcjonowanie silnika ładowania peletów.
Zgaszona = silnik ładowania peletów nieaktywny
Zapalona = silnik ładowania peletów aktywny

Wskazuje funkcję programowania tygodniowego
Kontrolka włączona = zaprogramowanie tygodniowe aktywne
Kontrolka wyłączona = zaprogramowanie tygodniowe nieaktywne

Wskazuje funkcję kompensacji
Zgaszona = funkcja jest nieaktywna
Zapalona = funkcja jest aktywna

Wskazuje modulację pieca
Zapalona = piec pracuje z ustawioną mocą
migająca =  moc, z którą pracuje piec różni się od ustawionej, piec 
moduluje (z różnych powodów)

Wskazuje styk dodatkowego termostatu zewnętrznego

Styk zamknięty: styk dodatkowego zewnętrznego 
termostatu jest zamknięty i funkcja 
StBY nie jest aktywna

Styk otwarty: styk dodatkowego zewnętrznego 
termostatu jest otwarty i funkcja StBY 
nie jest aktywna

migająca z zamkniętym 
stykiem:

styk dodatkowego zewnętrznego 
termostatu jest zamknięty i funkcja 
StBY jest aktywna

migająca z otwartym 
stykiem:

styk dodatkowego zewnętrznego 
termostatu jest otwarty i funkcja StBY 
jest aktywna

Wskazuje obecność alarmu.
Świeci się: wskazuje obecność alarmu.
Nie świeci się: wskazuje brak alarmu.

Wskazuje stan temperatury otoczenia
Wyłączona = t° odczytana przez sondę jest wyższa od ustawionej set 
temperatury
Włączona = t° odczytana przez sondę jest niższa od ustawionej set 
temperatury

Sonda zasobnika
Zgaszona = sonda ok
Zapalona = sonda uszkodzona (zwarcie lub otwarty)
migająca = modulacja z powodu zbiornika

ReGulaCYjNe 
mOCY FuNKCjONOWaNIa
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Zabrania się sTosowania urZądZenia beZ prZegrody i/lub 
płyTy ogniowej (paTrZ rysunek Z boku). 
ich usunięcie wpływa na beZpiecZeńsTwo produkTu i 
doprowadZa do naTychmiasTowej uTraTy gwarancji.
w prZypadku Zużycia lub pogorsZenia sTanu, należy się 
Zwrócić o wymianę do serwisu obsługi
(wymiana nie podlega gwarancji, ponieważ doTycZy 
produkTu narażonego na Zużywanie się).

PRZeGRODa PaleNISKa

PŁYta OGNIOWa

menu główne

seT clock

seT chrono

language

user

Technic seT
(WYKWalIFIKOWaNY teChNIK)

*enable chrono

POWtóRZ te Same CZYNNOŚCI 
W PRZYPaDKu KOlejNYCh 3 
PRZeDZIaŁóW CZaSOWYCh

seT prg1
07°C

monday prg1...
ON-OFF

sTop prg1

sTarT prg1

iT,en,Fr,de,es
poTwierdź 

  prZyciskiem 6

...sunday prg1
ON-OFF

powróć do Tyłu  - wyjdź 

    prZewijanie parameTrów: nasTępny (2) poprZedni (3)
    
    Zmienić dane usTawień: ZwięksZenie (4), ZmniejsZenie (5)

poTwierdZenie - dosTęp do menu

display

pelleT
W %

v1 air
StYCZNa 

sTand by

keys locked

v2 air
PRZeWóD KaNaŁOWY

reseT

enable chrono
PROG. 1 - 2 - 3 - 4

ON/OFF 

year

monTh

daTe

minuTes

hours

day

*Gdzie obecne

osTrZeżenia ogólne

Porady, do których należy się zastosować podczas pierwszych 
uruchomień produktu:
Podczas pierwszych godzin działania, może się pojawiać dym i 
charakterystyczny zapach; wynika to z normalnego procesu „docierania”.
Podczas takiego procesu, którego czas trwania zależy od rodzaju 
produktu, zaleca się:

 � Dobrze wietrzyć lokal
 � usunąć wszelkie elementy majoliki, jeżeli obecne, z górnej części 

produktu
 � uaktywnić produkt na maksymalnej mocy i z maksymalną 

temperaturą
 � unikać długotrwałego przebywania w pomieszczeniu
 � Nie dotykać powierzchni produktu

uwagi: 
Proces zakończy się po kilku cyklach nagrzewania/chłodzenia.
Do spalania nie używać elementów lub substancji innych niż wskazano 
w niniejszej instrukcji.

Przed włączeniem produktu, koniecznie przeprowadzić następujące 
kontrole:

 � jeżeli przewidziano podłączenie do instalacji hydraulicznej, musi 
być ona kompletna i działać prawidłowo, zgodnie z zaleceniami 
wskazanymi w instrukcji produktu i z obowiązującymi przepisami.

 � Zbiornik na pelety musi być całkowicie załadowany
 � Komora spalania i palenisko muszą być czyste
 � Sprawdzić hermetyczne zamknięcie drzwiczek, szuflady na 

popiół i zbiornika na pelety (w przypadku wersji hermetycznej), które 
muszą być zamknięte i pozbawione wszelkich ciał obcych w pobliżu 
uszczelnień.

 � Sprawdzić, czy kabel zasilający jest poprawnie podłączony
 � Wyłącznik dwubiegunowy (jeżeli obecny) musi być ustawiony na 

pozycji „1”.
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jeżeli pilot zdalnego sterowania jest wyłączony z powodu braku baterii, można sterować piecem kominkowym za pomocą 
panela sterowniczego znajdującego się na jego górnej części.
Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na biegunowość i zastosować się do oznaczeń znajdujących się we wnęce 
pilota.

Stosowane baterie zawierają szkodliwe dla środowiska metale i dlatego należy je usuwać oddzielnie, do odpowiednich 
pojemników.

piloT Zdalnego sTerowania

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można wyregulować wszystko to co jest możliwe do wykonania na wyświetlaczu lcd.
W poniższej tabeli szczegółowo przedstawiono różne funkcje:

INFO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

1 on / oFF Przytrzymując wciśnięty przez 3 sekundy przycisk, piec włączy się lub 
wyłączy

2 wZrosT mocy Wciskając przycisk można zwiększyć moc funkcjonowania

3 spadek mocy Wciskając przycisk można zmniejszyć moc funkcjonowania

4 wZrosT T° Przycisk pozwala na zwiększenie set temperatury

5 spadek T° Przycisk pozwala na zmniejszenie set temperatury

6
akTywuje / 
deZakTywuje 
chrono

Wciskając przycisk jeden raz, można aktywować lub dezaktywować 
chrono

7
akTywacja 
opóźnionego 
wyłącZenia

Przycisk pozwala na opóźnienie wyłączenia programując jego 
opóźnienie. 
Na przykład, ustawiając wyłączenie za godzinę, piec wyłączy się 
automatycznie po upływie ustawionego czasu, wyświetlając co minutę 
odliczanie automatycznego opóźnionego wyłączenia.

8 menu Przycisk pozwala na wejście do menu użytkownika i technika (menu 
technika jest zastrzeżone dla serwisu)

9 ZwięksZenie Przycisk pozwala na zwiększenie set temperatury

10 prZycisk esc Przycisk pozwala na wyjście z jakiegokolwiek programowania lub 
wizualizacji, przywracając początkowe menu, bez zapisywania danych

11 do Tyłu Przycisk cofa się wyświetlając poprzednie menu

12 prZycisk 
poTwierdZenia

Przycisk potwierdza dokonane regulacje na etapie programowania menu 
użytkownika

13 do prZodu Przycisk służy do przejścia do różnych menu

14 akTywacja Funkcji F1 Przycisk przygotowany do zastosowania w przyszłości

15 ZmniejsZenie Przycisk do zmniejszenia wartości do ustawienia

16 sTan pieca Wciskając przycisk, wyświetla się ogólny stan pieca

rodZaj i wymiana baTerii

Baterie znajdują się w dolnej części pilota zdalnego sterowania. 
W celu wymiany należy wyjąć uchwyt (jak wskazano na rysunku, znajdujący się z tyłu pilota 
zdalnego sterowania), wyjąć lub
włożyć baterię zgodnie z symbolami na pilocie i na baterii.

Do funkcjonowania potrzebna jest 1 litowa Bateria buforowa CR2025 3V

uwaga: liczby przedstawione na pilocie są przykładowe i nie znajdują się na pilocie dostarczonym z produktem. 

usTawienia do pierwsZego włącZenia

Po podłączeniu kabla zasilającego na tylnej części pieca kominkowego, ustawić wyłącznik również znajdujący się z tyłu na pozycji (I).
Znajdujący się z tyłu wyłącznik służy do włączenia napięcia na karcie pieca kominkowego.
Piec pozostaje wyłączony a na panelu pojawia się pierwszy ekran
z napisem OFF.
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usTawienie godZiny, dnia, miesiąca i roku
Set zegara pozwala na ustawienie daty i godziny

PROCeDuRa POleCeń

 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock
 � Potwierdzić przyciskiem 6.
 � użyć przycisków 4 lub 5 do ustawienia dnia. 
 � Wcisnąć przycisk 2.
 � W celu ustawienia godziny, minut, daty, miesiąca i roku 

zastosować tę samą procedurę, czyli 4 lub 5, aby ustawić i 2, 
aby przejść do przodu.

 � Nacisnąć na przycisk 6, aby potwierdzić i na przycisk 1, 
aby wrócić do poprzednich menu do stanu początkowego.

seT clock
DaY mON, tue, WeD, ...SuN

hOuRS 0...23

mINuteS 00...59

Date 1...31

mONth 1...12

YeaR 00...99

 

usTawienie jęZyka
można wybrać żądany język wizualizacji komunikatów.

PROCeDuRa POleCeń

 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock.
 � Wcisnąć przycisk 2 i przytrzymać, dopóki nie pojawi się 

seT language
 � Potwierdzić przyciskiem 6.
 � Wybrać język za pomocą przycisku 4 lub 5.
 � Nacisnąć na przycisk 6, aby potwierdzić i na przycisk 1, 

aby wrócić do poprzednich menu do stanu początkowego.

seT language

laNGuaGe

ItalIaN

eNGlISh

GeRmaN

FReNCh

SPaNISh

J jeżeli nie chce się włącZyć

pierwsZe włącZenie może się nie udać, ponieważ ślimak jesT pusTy i nie ZawsZe może Załadować na 
cZas palenisko wysTarcZającą ilością peleTów do Zapalenia.
jeżeli problem pojawi się po kilku miesiącach pracy sprawdZić, cZy cZynności cZysZcZenia wskaZane 
w insTrukcji pieca ZosTały poprawnie prZeprowadZone

J

clean check up 1 -2

jeżeli pojawi się alarm "no Flow alarm- clean check up " należy się 
upewnić, że dno paleniska jesT wolne od poZosTałości lub osadu. 
aby Zapewnić poprawne spalanie, oTwory Znajdujące się w dnie 
musZą być cZysTe i nie ZaTkane.  można użyć Funkcji
''regulacja ładowania peleTów'', aby dosTosować spalanie 
do opisanych wymagań. jeżeli sprawdZono wymienione wyżej 
warunki a alarm Trwa, skonTakTować się Z auToryZowanym 
serwisem obsługi.

DNO PaleNISKa

cZęsToTliwość sieci 50/60 hZ
jeśli piecyk został zainstalowany w kraju z częstotliwością 60hz, piecyk wyświetli "błędna częstotliwość sieci".
Zmieniać częstotliwość, jak opisano poniżej.

PROCeDuRa POleCeń

 � Wcisnąć przycisk 6. 
 � Wybrać wymaganą częstotliwość za pomocą przycisków 4 lub 5
 � Nacisnąć na przycisk 6, aby potwierdzić i na przycisk 1, aby wrócić do poprzednich menu do stanu początkowego.
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Funkcjonowanie i logika

włącZenie
Po sprawdzeniu wymienionych wyżej punktów, nacisnąć na przycisk 1 przez trzy sekundy w celu włączenia pieca.  Na włączenie przeznaczono 
15 minut; po włączeniu i osiągnięciu temperatury kontrolnej, 
piecyk przerywa fazę włączania i przechodzi do StaRtING.

sTarTing
Na etapie uruchomienia piec stabilizuje spalanie, stopniowo je zwiększając aby następnie uruchomić wentylację i przejść do trybu WORK.

praca
Podczas etapu pracy, piecyk ustawi się na  ustawiony Set POWeR i będzie pracował, aby osiągnąć ustawiona temperaturę otoczenia. Patrz 
kolejna pozycja.

regulacja seT ThermosTaT
temperaturę otoczenia można ustawić przyciskami 4 i 5, z low-07 na 40°C -hot

low - hoT
jeżeli ustawienie temperatury jest “low” (set poniżej progu 7°C), piec będzie zawsze funkcjonował na minimum.
jeżeli ustawienie jest “hot” (set przekracza próg 40°C) piec nie zmienia funkcjonowania, kontynuuje z ustawioną mocą.

regulacja seT power
ustawić moc funkcjonowania od 1 do 5  (za pomocą przycisków 2 i 3). 
moc 1 = minimalny poziom - moc 5 = maksymalny poziom.

dZiałanie Z sondą oTocZenia (Z wyposażenia)
Przyrząd steruje temperaturą otoczenia za pomocą sondy na urządzeniu. 
Po osiągnięciu ustawionej temperatury przechodzi automatycznie na minimum lub wyłącza się włączając funkcję stand by, zmniejszając do 
minimum zużycie peletów.

Fabrycznie, funkcja sTby jest zawsze ustawiona na oFF (kontrolka  włączona) 
Co do włączenia i logiki, patrz instrukcje na następnej stronie, rozdział: stand by

cZysZcZenie paleniska
Podczas funkcjonowania w piecu kominkowym funkcjonuje wewnętrzny licznik, który po upływie ustalonego czasu wykonuje czyszczenie 
paleniska.
taki etap zostanie wskazany na display; ustawi piec na niższej mocy i zwiększy moc silnika spalin na zaprogramowany czas.   
Po zakończeniu etapu czyszczenia piec kominkowy będzie pracował ponownie ustawiając się na wybraną moc. 

wyłącZenie
Nacisnąć na przycisk 1 przez trzy sekundy.
Po wykonaniu tej czynności urządzenie przechodzi automatycznie do fazy wyłączenia, blokując dostarczanie peletów.
silnik zasysania spalin i silnik wentylatora gorącego powietrza pozostają włączone, aż do momentu, gdy temperatura pieca nie 
zejdzie poniżej parametrów fabrycznych.
 
ponowne włącZenie
Ponowne włączenie pieca kominkowego jest możliwe tylko, jeżeli temperatura spalin obniży się i zostanie wyzerowany ustawiony zegar.

do Zapalania nie używać płynów łaTwopalnych!
na eTapie napełniania nie doprowadZać do konTakTu worka Z peleTami Z gorącym piecem!
w prZypadku ciągłego braku włącZenia skonTakTować się Z auToryZowanym Technikiem.
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regulacja ładowania peleTów

Poniższe menu pozwala na regulację procentową ładunku peletów.
jeżeli piec przedstawia problemy funkcjonowania wynikające z ilości peletów można bezpośrednio przejść do panela sterowania w celu 
ustawienia ładunku peletów.

Problemy związane z ilością paliwa mogą być podzielona na 2 kategorie:

menu użyTkownika

display

to menu pozwala na wyregulowanie intensywności podświetlenia wyświetlacza. możliwe ustawienia od OFF - 10 do 31.
uaktywniając OFF, podświetlenie wyświetlacza wyłącza się z ustawionym wcześniej opóźnieniem. 
ustawiając od 10 do 31, ustawia się natężenie oświetlenia. (10 = minimalna jasność 31 = maksymalna jasność)
Podświetlenie włączy się, jak tylko zostanie wciśnięty jeden z przycisków lub, jeżeli maszyna znajdzie się w stanie alarmowym.

PROCeDuRa POleCeń
 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock.
 � Wcisnąć kilka razy przycisk 2, aż wyświetli się user.
 � Wcisnąć przycisk 6. 
 � Pojawi się napis "display".
 � Do włączenia "ON"/wyłączenia "OFF" użyć przycisków 4 -5.
 � Nacisnąć na przycisk 6, aby potwierdzić i na przycisk 1, aby wrócić 

do poprzednich menu stanu początkowego.

OFF

12

3

46

5

OFF
12

3

46
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monTaż TermosTaTu musi być wykonany prZeZ wykwaliFikowany personel i/lub serwis 
TechnicZny producenTa.

J

isTnieją dwa różne Tryby Funkcjonowania pieca na podsTawie Funkcji sTand- by. 
sTand by paTrZ roZdZiał “sTand - by”.

TermosTaT dodaTkowy (opcja)

urządzenie może kontrolować temperaturę otoczenia za pomocą termostatu dodatkowego (opcja). 
Po włączeniu (naciskając na przycisk 1 lub za pomocą trybu chrono) piec będzie pracował do osiągnięcia temperatury ustawionej na 
termostacie wyświetlając work(styk zamknięty). Sonda otoczenia z serii, jest  automatycznie ignorowana.
Po osiągnięciu temperatury wskazanej przez termostat (styk otwarty) piecyk ustawi się na minimum wyświetlając modulaTion.

aBY GO ZaINStalOWaĆ I WŁąCZYĆ:

 � Wymagany jest termostat mechaniczny lub cyfrowy.
 � Wyjąć wtyczkę z gniazda prądu.
 � W oparciu o rysunek obok, należy połączyć dwa przewody termostatu

          (styk beznapięciowy - no 230 V!) na odpowiednich zaciskach znajdujących się z tyłu
          urządzenia, jeden czerwony, drugi czarny.

 � Ponownie włączyć zasilanie piecyka.
 � Naciskać na przycisk 5, dopóki nie ustawi się set temperatura na lou.

teraz piecyk skonfigurowany jest prawidłowo.
Będzie działał sprawdzając dodatkowy termostat zewnętrzny.
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PROCeDuRa POleCeń
 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock.
 � Wcisnąć kilka razy przycisk 2, aż wyświetli się user.
 � Wcisnąć przycisk 6.
 � Pojawi się napis "display".
 � Wcisnąć przycisk 2 i przytrzymać, dopóki nie pojawi się "pelleT".
 � użyć przycisków 4 -5 do zwiększenia (4) lub zmniejszenia (5) 

załadunku podczas fazy WORK.
 � Nacisnąć na przycisk 6, aby potwierdzić i na przycisk 1, aby wrócić 

do poprzednich menu stanu początkowego.

v1 - wenTylacja
menu pozwala na regulacje w procentach prędkości wentylatora przeznaczonego do przewodów kanałowych. 

PROCeDuRa POleCeń
 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock.
 � Wcisnąć kilka razy przycisk 2, aż wyświetli się user.
 � Wcisnąć przycisk 6.
 � Pojawi się napis "display".
 � Wcisnąć przycisk 2 i przytrzymać, dopóki nie pojawi się v1 air
 � użyć przycisków 4 -5 do zwiększenia (4) lub zmniejszenia (5)
 � Nacisnąć na przycisk 6, aby potwierdzić i na przycisk 1, aby wrócić 

do poprzednich menu stanu początkowego.

1

NIeWYStaRCZająCa IlOŚĆ:

 � piec nie może nigdy rozwinąć odpowiedniego płomienia, który jest zawsze bardzo mały nawet przy dużej mocy.
 � przy minimalnej mocy piec wyłącza się ustawiając się w stanie alarmowym brak peleTów
 � gdy piec wyświetli alarm “brak peleTów” może to również oznaczać, że w palenisku znajduje się niespalone paliwo.

NaDmIaR PalIWa:

 � piec wytwarza bardzo duży płomień, nawet przy niskiej mocy.
 � szkło panoramiczne bardzo się brudzi prawie całkowicie zaciemniając się.
 � w palenisku tworzy się osad, zatykając otwory ssawne powietrza z powodu nadmiaru peletów załadowanych, ponieważ 

są spalane tylko częściowo.

Regulacje, które należy przeprowadzić są typu procentowego dlatego też, zmiana w tym parametrze doprowadzi do proporcjonalnej 
zmiany wszystkich prędkości ładowania pieca. Ładowanie jest możliwe w rzędzie -20% do +30%.

W celu ustawienia wykonać procedurę na display:

sTand by

sTand - by Z TermosTaTem cyFrowym (w wyposażeniu)

FuNKCja StBY uStaWIONa Na ON

W przypadku, gdy funkcja Stby jest aktywna (ON), gdy piec osiągnie ustawioną temperaturę otoczenia przekraczając ją o 2°C, ustawi się na 
wyłączeniu po opóźnieniu ustawionym fabrycznie, wyświetlając  stand - by .
Gdy temperatura otoczenia obniży się o 2°C względem ustawionego set i po ochłodzeniu pieca, piec wznowi pracę do mocy ustawionej na 
wyświetlaczu wizualizując work  .

FuNKCja StBY uStaWIONa Na OFF (uStaWIeNIa FaBRYCZNe)
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W przypadku, gdy funkcja Stby jest nieaktywna (OFF), gdy piec osiągnie ustawioną temperaturę otoczenia ustawi się na minimum zmieniając 
i wyświetlając modulation . Gdy temperatura otoczenia obniży się względem ustawionego set, piec wznowi pracę do mocy ustawionej na 
wyświetlaczu wizualizując  work .

sTand - by Z TermosTaTem dodaTkowym 

Funkcja StBY jest wyświetlana w przypadku żądania natychmiastowego wyłączenia pieca po osiągnięciu żądanej temperatury.
Fabrycznie, funkcja sTby jest zawsze ustawiona na oFF (kontrolka  włączona).

Funkcja sTby usTawiona na oFF(uStaWIeNIa FaBRYCZNe)
W przypadku, gdy funkcja StBY jest nieaktywna (OFF), gdy piec osiągnie ustawioną temperaturę otoczenia ustawi się na minimum zmieniając 
i wyświetlając modulaTion. Gdy temperatura otoczenia obniży się względem ustawionego set, piec wznowi pracę do mocy ustawionej na 
wyświetlaczu wizualizując  work.

Funkcja sTby usTawiona na on
Gdy funkcja Stby jest włączona (ON), piecyk, po osiągnięciu ustawionej temperatury otoczenia i przekroczeniu jej o 2°C, 
wyłączy się po ustawionym fabrycznie opóźnieniu, wyświetlając sTand - by.
Gdy temperatura otoczenia będzie niższa niż ustawiony set piec wznowi pracę z
na wyświetlaczy wyświetlając WORK.

PROCeDuRa POleCeń
 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock.
 � Wcisnąć kilka razy przycisk 2, aby wyświetlić seT user.
 � Potwierdzić przyciskiem 6
 � Kilkakrotnie nacisnąć na przycisk 2, aby osiągnąć sTand-by.
 � Przyciskiem 4 lub 5 wybrać ON.
 � Nacisnąć na przycisk 6, aby potwierdzić i na przycisk 1, aby wrócić do 

poprzednich menu stanu początkowego.
Funkcja StaND-BY jest włączona        

blokowanie prZycisków

menu pozwala na zablokowanie przycisków wyświetlacza (jak w telefonach komórkowych). 
Z włączoną funkcją, za każdym razem, gdy naciśnie się na przycisk pojawi się napis “keys locked”

PROCeDuRa POleCeń
 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock.
 � Wcisnąć kilka razy przycisk 2, aż wyświetli się user.
 � Wcisnąć przycisk 6.
 � Pojawi się napis ''display''.
 � Wcisnąć przycisk 2 i przytrzymać, dopóki nie pojawi się "keys locked".
 � Do włączenia/wyłączenia użyć przycisków 4 -5.
 � Nacisnąć na przycisk 6, aby potwierdzić i na przycisk 1, aby wrócić do 

poprzednich menu stanu początkowego.

J

po włącZeniu Funkcji, użyć prZycisków 1 i 5 jednocZeśnie, aby Zablokować lub odblokować 
klawiaTurę
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chrono

Chrono pozwala na zaprogramowanie 4 przedziałów czasowych dnia do użycia we wszystkich dniach tygodnia. 
w każdym przedziale czasowym można ustawić godzinę włączenia i wyłączenia, dni zastosowania zaprogramowanego przedziału 
oraz żądaną temperaturę otoczenia (07 - 40°c). 

ZaleCeNIa
Godziny włączenia i wyłączenia muszą być zawarte w przedziale 
jednego dnia, od 0 do 24 i nie mogą dotyczyć kilku dni.
Przed użyciem funkcji chrono konieczne jest ustawienie bieżącego 
dnia i godziny, dlatego też należy się upewnić o zastosowaniu 
wszystkich punktów wymienionych w pod-rozdziale “Set zegara”, 
aby funkcja chrono pracowała, poza jej zaprogramowaniem należy 
ją również uaktywnić.    

PRZYKŁaD:

włącZenie godZ. 07:00      
wyłącZenie godZ. 18:00 poprawne   włącZenie godZ. 22:00                    

wyłącZenie godZ. 05:00 niepoprawne

v2 - Fan

menu pozwala na regulacje w procentach prędkości wentylatora przewodów kanałowych.

PROCeDuRa POleCeń
 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock.
 � Wcisnąć kilka razy przycisk 2, aż wyświetli się user
 � Wcisnąć przycisk 6.
 � Wcisnąć przycisk 2 i przytrzymać, dopóki nie pojawi się v2 air.
 � użyć przycisków 4 -5 do zwiększenia (4) lub zmniejszenia (5) 
 � Nacisnąć na przycisk 6, aby potwierdzić i na przycisk 1, aby wrócić 

do poprzednich menu stanu początkowego.
2

enable chrono
Pozwala włączyć/wyłączyć zegar i różne przedziały czasowe.

PROCeDuRa POleCeń

 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock.
 � Wcisnąć kilka razy przycisk 2, aż wyświetli się enable chrono.
 � Wcisnąć 6, aby potwierdzić i 4-5, aby włączyć "ON" lub wyłączyć "OFF" chrono.
 � Do ustawienia wybranego przedziału czasowego użyć przycisków 2 -3.
 � Do włączenia "ON" lub wyłączenia "OFF" przedziału czasowego użyć przycisków 4-5.
 � Kilkakrotnie nacisnąć na przycisk 1, aby potwierdzić i wyjść z menu.

reseT

Pozwala na przywrócenie wszystkich wartości zmienionych przez użytkownika na fabryczne.  możliwe do zmiany dane to:

PROCeDuRa POleCeń
 � Nacisnąć na przycisk 6, pojawi się napis seT clock.
 � Wcisnąć kilka razy przycisk 2, aż wyświetli się user
 � Wcisnąć przycisk 6.
 � Wcisnąć przycisk 2 i przytrzymać, dopóki nie pojawi się "reseT".
 � użyć przycisków 4-5, aby ustawić na on  i nacisnąć na przycisk 6.
 � W celu potwierdzenia zostanie wyświetlony komunikat "done 
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*WŁąCZeNIe 2^ PRZeDZIaŁu
W tym momencie należy zaprogramować drugi przedział czasowy.
Kolejność jest ta sama i powtarza się, jak w przypadku WŁąCZeNIa 1 PRZeDZIaŁu.
W tym wypadku konieczne jest tylko wprowadzenie czasu przykładowego start o godzinie 15:00 i Stop o godzinie 22:00 i uaktywnienie 
soboty i niedzieli ustawiając je na "ON".    
 J

gdy programaTor Tygodniowy jesT uakTywniony, na Tablicy sTerowania włącZa się 
kwadracik danej ikony.

prZykład programowania

Przypuśćmy, że chce się użyć funkcji programatora tygodniowego i 4 przedziałów czasowych w następujący sposób:
- 1 przedział czasowy: od 08:00 do 12:00 dla wszystkich dniach tygodnia, z temperatura otoczenia 19°c, z wyjątkiem soboty i niedzieli
- 2 przedział czasowy: od 15:00 do 22:00 tylko w sobotę i niedzielę, z temperaturą otoczenia 21°c

PROCeDuRa POleCeń

Wcisnąć przycisk 6, pojawi się napis Set ClOCK.
Wcisnąć przycisk 2 i przytrzymać, dopóki nie 
pojawi się enable chrono
włączyć chrono
włączyć przedział 1 i 2.
wcisnąć przycisk 1, aby wyjść

seT 
clock

enable 
chrono

WYŁąCZNIe 1^ PRZeDZIaŁu

Za pomocą przycisków 4 i 5 ustawić godzinę 
““12:00” odnoszącą się do godziny wyłączenia 1 
przedziału czasowego. 
aby potwierdzić nacisnąć na przycisk 6, aby 
powrócić do poprzedniego parametru nacisnąć 
na przycisk 3.

sTop prg1
12:00

* Tam, gdzie w menu brak polecenia 
“ENABLE CHRONO” aktywacja następuje 
bezpośrednio w SET CHRONO.

PROCeDuRa POleCeń

Wcisnąć przycisk 2, pojawi się napis SetChRONO.

seT chrono

uaKtYWNIeNIe DNI 1 PRZeDZIaŁu

aby uaktywnić/dezaktywować dni użyć 
przycisków 4 i 5; przycisków 2 i 3, aby przesuwać 
się po dniach, pojawi się dzień tygodnia i oFF
wybrać dni od poniedziałku do piątku na on, z 
wyjątkiem soboty i niedzieli (OFF)

monday..prg1
on-oFF

Nacisnąć na przycisk 6 aby potwierdzić i przejść 
dalej.

Pojawi się napis sTarT prg1 oFF.

sTarT prg1
oFF

Set temPeRatuRe 1 PRZeDZIaŁu 

Nacisnąć na przycisk 6 aby potwierdzić i przejść 
dalej. 
Korzystać z przycisków 4-5, aby wybrać żądaną 
temperaturę.
(low -07 - 40°C hot)

aby potwierdzić i przejść dalej nacisnąć na 6.

seT prg1
19°c

WŁąCZeNIe 1 PRZeDZIaŁu

Za pomocą przycisków 4 i 5 ustawić godzinę 
“08:00” odpowiadającą godzinie włączenia 1 
przedziału czasowego. 
aby potwierdzić i kontynuować, nacisnąć na 
przycisk 6, aby powrócić do poprzedniego 
parametru, nacisnąć na przycisk 3.

sTarT prg1
08:00

WŁąCZeNIe 2 PRZeDZIaŁu*

W tym momencie należy zaprogramować drugi 
przedział czasowy.

Kolejność jest ta sama i powtarza się jak w 
przypadku WŁąCZeNIa 1 PRZeDZIaŁu.

sTarT prg2
oFF
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Skrobaki : 
Używać skrobaków wykonując ruchy od dołu do góry (w modelach z górnymi skrobakami) lub pociągając je i popychając (we wkładach i 
modelach z przednimi skrobakami). 
Uwaga: wskazane jest, aby ze skrobaków korzystać, gdy piec jest zimny; przy gorącym piecu należy korzystać ze specjalnych 
rękawic do ochrony przed wysokimi temperaturami, ponieważ mogą one się bardzo nagrzać.

CoDZiENNiE

koNtrola i koNSErwaCja
wykoNywać CZyNNośCi ZawSZE ZaChowUjąC makSymalNą oStrożNość! 

 � Upewnić się, że wtyczka kabla zasilającego jest odłączona, ponieważ piec może być zaprogramowany na włączanie. 
 � Piec musi być zimny na całej swej powierzchni.
 � Popiół musi być zimny.
 � Podczas czyszczenia produktu, należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza w otoczeniu.
 � Brak czyszczenia niekorzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo!

koNSErwaCja
W celu zapewnienia poprawnego działania generator musi być poddawany konserwacji zwyczajnej przeprowadzanej przez  
wyspecjalizowanego operatora  co najmniej raz do roku. Okresowe kontrole i konserwacja muszą być przeprowadzane przez 
wyspecjalizowanych,  uprawnionych  operatorów postępujących zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wskazaniami zawartymi 
w niniejszym podręczniku użytkowania i konserwacji.

Co rokU ZlECić CZySZCZENiE iNStalaCji oDprowaDZaNia SpaliN, kaNałów SpaliNowyCh i łąCZNików 
rUrowyCh w kSZtałCiE “t” łąCZNiE Z korkami koNtrolNymi - jEżEli Są obECNE kolaNka i EwENtUalNE 
poZiomE oDCiNki! CZĘStotliwość CZySZCZENia piECa jESt prZybliżoNa! ZalEży oD jakośCi UżywaNyCh 
pElEtów oraZ CZĘStotliwośCi UżytkowaNia. 
możE SiĘ okaZać, CZĘStotliwość takiCh CZyNNośCi SkróCi SiĘ.

CZySZCZENiE i koNSErwaCja wykoNywaNE prZEZ UżytkowNika
Czynności okresowego czyszczenia, zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym podręczniku użytkowania i konserwacji, należy 
wykonywać z najwyższą ostrożnością i po zapoznaniu się ze wskazówkami, procedurami i częstotliwościami podanymi w podręczniku.

CZySZCZENiE powiErZChNi i pokryCia
Nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych ani agresywnych chemicznie! 
Powierzchnie można czyścić, gdy piec i zewnętrzna obudowa są zimne. Do konserwacji powierzchni i metalowych części wystarczy użyć 
szmatki zwilżonej wodą lub wodą z neutralnym mydłem.
Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować uszkodzenia powierzchni generatora oraz utratę gwarancji.

CZySZCZENiE SZkła CEramiCZNEgo
Nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych ani agresywnych chemicznie! 
Do czyszczenia szkła ceramicznego wystarczy suchy pędzel i zwilżony arkusz gazety (codziennej) zanurzony w popiele.
W przypadku bardzo mocnych zabrudzeń należy stosować wyłącznie środek czyszczący przeznaczony do szkła ceramicznego.
Spryskać szmatkę niezbyt obficie środkiem czyszczącym i wyczyścić szkło. Nie spryskiwać bezpośrednio szkła lub uszczelek środkiem 
czyszczącym lub innym płynem.
Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować uszkodzenia powierzchni szkła ceramicznego oraz utratę gwarancji.

CZySZCZENiE ZaSobNika Na pElEty
Po całkowitym opróżnieniu zasobnika, przed kolejnym napełnieniem należy odłączyć kabel zasilający pieca i usunąć z niego pozostałości (pył, 
wióry itp.). 



    

    

      

1. 2. 3.

3.1 3.1 4.

5. 6.
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CZySZCZENiE żarowNika i komory SpalaNia

1. Usunąć resztki obecne w żarowniku 
2. Wyjąć całkowicie żarownik ze stosownej komory; 
3. Usunąć popiół z komory żarownika i komory spalania (3.1)
4. Uwolnić za pomocą stosownego pogrzebacza, dostępnego w wyposażeniu, wszystkie otwory znajdujące się na żarowniku.
5. Umieścić żarownik w stosownej pozycji i dopchnąć w stronę ściany komory paleniskowej.  
6. Jeśli dostępny jest pojemnik zbierający popiół, usunąć osady popiołu

Uwaga: Używać oDpowiEDNiEgo poChłaNiaCZa popiołU Z oDpowiEDNim ZbiorNikiEm oDDZiElająCym ZEbraNy 
popiół.

Otworzyć drzwi - Oczyścić szybę za pomocą wilgotnej ścierki 
Nigdy nie spryskiwać detergentów lub innych płynów czyszczących bezpośrednio na szybę ceramiczną 
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Co 3/4 DNi - Co tyDZiEŃ

 raZ w miESiąCU 

SZUflaDa Na popiół
Sprawdzić co 3-4 dni zawartość szuflady na popiół i usuwać jej zawartość co najmniej jeden/dwa razy w tygodniu. 
Tam gdzie obecne, otworzyć/zdjąć dolne drzwiczki. 
Wyjąć wysuwaną szufladę na popiół i opróżnić jej zawartość w odpowiednim pojemniku.
Odkurzyć strefę znajdującą się poniżej, gdzie umieszcza się wysuwaną szufladę na popiół.  Po oczyszczeniu, umieścić wysuwaną szufladę 
na popiół w stosownej pozycji i zamknąć/umieścić na swoim miejscu zewnętrzne drzwiczki.
Niektóre z pieców posiadają pojemnik zbierający popiół bezpośrednio w komorze spalania, w tym przypadku wystarczy otworzyć 
drzwiczki i zasysać popiół bezpośrednio z pojemnika.

   

   

CZySZCZENiE wymiENNika CiEpła: 
Raz w miesiącu należy czyścić komorę wymienników ciepła, ponieważ sadza nagromadzona na tylnej ściance żeliwnego paleniska blokuje 
regularny przepływ dymu, zmniejszając wydajność i regularne działanie pieca.
Otworzyć drzwiczki w celu otrzymania dostępu do komory spalania. Wyjąć całkowicie żarownik ze stosownej komory.
Wyjąć i obrócić, w zależności od modelu, górną zasuwę (A) śruby (B) lub zatrzask ścienny (C) ścianki paleniska (D), wyjąć ściankę paleniska 
(E) i przystąpić do czyszczenia, używając pogrzebacza i odpowiedniego pochłaniacza popiołu (F). 
Po zakończeniu czyszczenia umieścić wysuwaną ścianę paleniska (D) i zamocować ją za pomocą stosownych śrub, obracając zasuwę w 
przeciwnym do zastosowanego w celu jej wyjęcia kierunku, lub umieszczając w pozycji zatrzask ściany paleniska.  
Umieścić żarownik w stosownej komorze.
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Obrazy przedstawiono w celach ilustracyjnych

koNSErwaCja ZwyCZajNa prZEprowaDZaNa prZEZ wykwalifikowaNyCh 
tEChNików 

konserwacja zwyczajna musi być wykonywana co najmniej raz w roku.
W związku z wykorzystywaniem peletów jako paliwa stałego, generator wymaga corocznej interwencji konserwacji zwyczajnej, która musi być 
wykonywana przez wykwalifikowanego technika, z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 
Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia oraz spowodować unieważnienie prawa oraz warunków gwarancji. 
Przestrzeganie częstotliwości czyszczenia zastrzeżonych dla użytkownika, opisanych w instrukcji obsługi i konserwacji, zapewnia prawidłowe 
spalanie generatora w czasie, unikając ewentualnych anomalii i/lub nieprawidłowości działania, które mogą wymagać dalszych interwencji 
technika. Wnioski dotyczące interwencji konserwacji zwyczajnej nie są objęte gwarancją produktu.

USZCZElki DrZwiCZEk, SZUflaDa Na popiół i żarowNik
Uszczelki zapewniają hermetyczność pieca kominkowego i jego poprawne funkcjonowanie. 
Konieczna jest ich okresowa kontrola: jeśli są zużyte lub uszkodzone, należy je natychmiast wymienić. 
Te czynności muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika.

poDłąCZENiE Do komiNa
Raz w roku lub zawsze, gdy jest to konieczne, należy wyczyścić kanał prowadzący do komina. Jeżeli istnieją poziome odcinki, należy usunąć z 
nich pozostałości, zanim zablokują przepływ dymu. 

wyCofaNiE Z EkSploataCji (koNiEC SEZoNU)
Na koniec każdego sezonu, przed wyłączeniem pieca, wskazane jest całkowite opróżnienie zbiornika peletów, zasysając ewentualne 
pozostałości peletów oraz pył obecny w jego wnętrzu. 
Ponadto, dla większego bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku obecności dzieci, wskazane jest odłączenie generatora od zasilania 
elektrycznego oraz usunięcie przewodu zasilającego. 
Konserwacja zwyczajna musi być wykonywana co najmniej raz w roku.

w prZypaDkU USZkoDZENia prZEwoDU ZaSilająCEgo, mUSi oN ZoStać wymiENioNy prZEZ SErwiS obSłUgi 
tEChNiCZNEj lUb prZEZ oSobĘ o poDobNyCh kwalifikaCjaCh, aby UNikNąć jakiEgokolwiEk ryZyka.

a Silnik spalin (demontaż i czyszczenie kanału spalinowego), nowy silikon w przewidzianych punktach

b Uszczelki otworów kontrolnych, szuflady na popiół i drzwiczek (wymienić i nałożyć silikon, gdzie przewidziano)

C Komora spalania (całkowite czyszczenie całej komory) i czyszczenie kanału świecy

D Zasobnik (całkowite opróżnienie i czyszczenie)

E Demontaż wentylatora powietrza otoczenia i usunięcie pyłu oraz ewentualnych pozostałości peletów

f Kontrola rury ssawnej powietrza i ewentualne wyczyszczenie czujnika przepływu



C

D

b

a

C

a

a

31POLSKI

Obrazy przedstawiono w celach ilustracyjnych

a
Silnik spalin (demontaż i czyszczenie kanału 
spalinowego), nowy sylikon w przewidzianych 
punktach



b
Uszczelki otworów kontrolnych, szuflady na popiół 
i drzwiczek (wymienić i nałożyć silikon, gdzie 
przewidziano).



C Komora spalania (całkowite czyszczenie całej 
komory) i czyszczenie kanału świecy 

D Zasobnik (całkowite opróżnienie i wyczyszczenie). 

E
Demontaż wentylatora powietrza otoczenia i 
usunięcie kurzu oraz ewentualnych pozostałości z 
peletów



f Kontrola rury ssawnej powietrza i ewentualne 
wyczyszczenie czujnika przepływu. 
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Obrazy przedstawiono w celach ilustracyjnych

a
Silnik spalin (demontaż i czyszczenie kanału 
spalinowego), nowy sylikon w przewidzianych 
punktach



b
Uszczelki otworów kontrolnych, szuflady na popiół 
i drzwiczek (wymienić i nałożyć silikon, gdzie 
przewidziano).



C Komora spalania (całkowite czyszczenie całej 
komory) i czyszczenie kanału świecy 

D Zasobnik (całkowite opróżnienie i wyczyszczenie). 

E
Demontaż wentylatora powietrza otoczenia i 
usunięcie kurzu oraz ewentualnych pozostałości z 
peletów



f Kontrola rury ssawnej powietrza i ewentualne 
wyczyszczenie czujnika przepływu. 
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Wizualizacja

WyśWietlacz PoWód RozWiązanie

off Piec wyłączony -

StaRt Trwa etap start -

Pellet feeding Trwa ładowanie peletów podczas etapu włączania

ignition Trwa etap włączania -

BuRning Trwa etap uruchamiania -

oPeRant Trwa etap zwyczajnej pracy -

Modulation Piec zmienia tryb funkcjonowania -

BuRn Pot cleaning Trwa automatyczne czyszczenie 
paleniska.

Automatyczne czyszczenie (nie na 1^ mocy) paleniska jest 
wykonywane w określonych wcześniej okresach pracy. 

final cleaning Gdy piec zostaje wyłączony, następuje czyszczenie końcowe, Takie czyszczenie końcowe trwa około 10 
minut.

Stand-By
Piec jest wyłączony z powodu 
osiągniętej temperatury, oczekuje na 
ponowne włączenie.

Informacje na temat dezaktywacji funkcji STAND BY w 
odpowiednim rozdziale.

Stand By ext
Piec jest wyłączony z powodu 
interwencji zewnętrznego 
termostatu, oczekuje na ponowne 
włączenie się

Informacje na temat dezaktywacji funkcji STAND BY w 
odpowiednim rozdziale.

cooling Stand-By Próba ponownego włączenia, po 
uprzednim wyłączeniu się pieca

Gdy piec wyłączy się, należy poczekać na całkowite wyłączenie 
silnika spalin, następnie można wykonać czyszczenie paleniska.
Tylko po wykonaniu takich czynności będzie możliwe ponowne 
włączenie pieca.

cool. StdBy -
Black out 

Piec chłodzi się ponieważ nastąpił 
black-out

Po zakończeniu etapu chłodzenia uruchamia się automatyczne 
włączenie.

loW
Termostat otoczenia ustawiony na 
minimalnej wartości.

W tym trybie piec pracuje wyłącznie na 1^ mocy, niezależnie od 
tej, która jest ustawiona. Aby wyjść z funkcji wystarczy podnieść 
temperaturę otoczenia za pomocą przycisku 4 a następnie 
wcisnąć przycisk 2.

Hot Set temperatury otoczenia ustawiony 
na maksimum.

Piec pracuje według ustawienia, nigdy nie wykonuje zmiany. Aby 
wyjść z funkcji wystarczy obniżyć set temperatury za pomocą 
przycisku 4 a następnie wcisnąć przycisk 1.
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alaRMy

WyśWietlacz Wyjaśnienie RozWiązanie

Oznacza obecność alarmu.

Włączony: oznacza obecność alarmu
Wyłączony: oznacza brak alarmów
Migający: oznacza dezaktywację czujnika podciśnienia.
Alarm można wyresetować wyłącznie, jeżeli silnik spalin jest 
wyłączony oraz, jeżeli upłynie 15 minut od jego wyświetlenia, 
naciskając przez 3 sekundy na przycisk 1.

fuMeS failuRe Usterka dotycząca silnika 
odprowadzania spalin.

Czynności przywracające do stanu wyjściowego muszą być 
wykonane przez autoryzowanego technika.

fuMeS PRoBe Usterka dotycząca sondy spalin. Czynności przywracające do stanu wyjściowego muszą być 
wykonane przez autoryzowanego technika.

fuMeS
oVeRteMP al.

Temperatura spalin przekroczyła 
310°C

Sprawdzić natężenie dostarczania peletów (patrz „Regulacja 
ładowania peletów”).
Sprawdzić, czy urządzenie i wyciąg spalin są czyste.
Nigdy nie kłaść żadnych tkanin na urządzeniu.
Inne czynności przywracające do stanu wyjściowego muszą być 
wykonane przez autoryzowanego technika.

clean cHeck uP 1 - 2

(1 = in BuRning PHaSe)
(2 = in oPeRant PHaSe)

Dno paleniska lub komora spalania są 
brudne.
Drzwiczki są nieprawidłowo zamknięte.
Szuflada na popiół jest nieprawidłowo 
zamknięta.
Czujnik podciśnienia jest uszkodzony.
Kanał odprowadzania spalin jest zatkany.
Nieprawidłowy montaż urządzenia

Sprawdzić, czy otwory dna paleniska nie są zatkane.
Sprawdzić czystość kanału spalin oraz komory spalania. 
Sprawdzić hermetyczne zamknięcie drzwiczek.
Sprawdzić hermetyczne zamknięcie szuflady na popiół.
Inne czynności przywracające do stanu wyjściowego muszą być 
wykonane przez autoryzowanego technika.

dePReSSion
alaRM

Wyzwolił się mechaniczny czujnik 
podciśnienia Skontaktować się z centrum serwisowym

no
ignition

Zasobnik na pelety jest pusty.
Ustawienia ładowania peletów są 
nieprawidłowe.
Nieprawidłowy montaż urządzenia

Sprawdzić obecność lub brak peletów w zasobniku.
Wyregulować natężenie dostarczania peletów (patrz „Regulacja 
ładowania peletów”).
Sprawdzić procedury opisane w rozdziale „Ignition”.
Inne czynności przywracające do stanu wyjściowego muszą być 
wykonane przez autoryzowanego technika.

Black-out no ign. Brak zasilania podczas etapu 
włączania.

Ustawić piec na Off za pomocą przycisku 1 i powtórzyć 
procedurę opisaną w rozdziale „Ignition”.
Inne czynności przywracające do stanu wyjściowego muszą być 
wykonane przez autoryzowanego technika.

no Pellet Na etapie pracy t° spalin obniżyła się 
poniżej parametrów fabrycznych

Sprawdzić obecność lub brak peletów w zasobniku.
Wyregulować natężenie dostarczania peletów.
Inne czynności przywracające do stanu wyjściowego muszą być 
wykonane przez autoryzowanego technika.

cooling Stand-By Próba odblokowania alarmu, gdy piec 
znajduje się na etapie chłodzenia.

Zawsze, gdy wyświetli się jeden z wymienionych wyżej alarmów, 
piec automatycznie przejdzie do etapu wyłączania.
Piec zablokuje wszelkie próby odblokowania alarmu podczas tego 
etapu wyświetlając alarm i STAND-BY w sposób zamienny. Alarm 
można wyresetować wyłącznie, jeżeli silnik spalin jest wyłączony 
oraz, jeżeli upłynie 15 minut od jego wyświetlenia, naciskając 
przez 3 sekundy na przycisk 1.

daMage dePR
SenSoR

Komponent odłączony lub 
uszkodzony Skontaktować się z serwisem

coMMand augeR 
alaRM

Nieprawidłowe funkcjonowanie 
ładowania peletów Skontaktować się z serwisem
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1. Produkty EXTRAFLAME S.p.A. posiadają w krajach Wspólnoty Europejskiej gwarancję na okres 24 miesięcy od daty zakupu. 
Zakup musi być potwierdzony ważnym z punktu widzenia fiskalnego dowodem zakupu, wystawionym przez sprzedawcę (paragon fiskalny, 
faktura lub dowód dostawy), na którym będzie umieszczona informacja identyfikująca zakupiony produkt oraz data jego zakupu i/lub dostawy. 

Uwaga: Niniejsza gwarancja umowna nie zastępuje gwarancji przewidzianych europejskimi przepisami w zakresie ochrony konsumenta.

Gwarancję umowną należy rozumieć jako ograniczoną do terytorium Włoch oraz do tych obszarów Wspólnoty Europejskiej, które objęte są 
usługami autoryzowanych centrów pomocy technicznej (należy sprawdzić na stronie www.lanordica-extraflame.com)
Ponadto, należy uważać ją za ograniczoną terytorialnie do kraju, w którym znajduje się rezydencja podatkowa i/lub siedziba konsumenta, 
przy czym kraj ten powinien być tym samym, w którym dostawca produktu EXTRAFLAME S.p.A. ma swoją siedzibę prawną i/lub handlową. 
Niniejsze przepisy nie mają zastosowania w przypadkach zakupienia produktu w ramach prowadzonej działalności handlowej, gospodarczej 
lub zawodowej. W takich przypadkach, gwarancja produktowa jest ograniczona do okresu 12 miesięcy od daty zakupu. 

GWARANCJA WŁOSKA
Co należy zrobić w razie zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu: 
Należy się zapoznać z instrukcją obsługi i upewnić się, że nieprawidłowości tej nie można wyeliminować poprzez prawidłowe zastosowanie 
funkcji urządzenia. Należy sprawdzić, czy usterka znajduje się w spisie nieprawidłowości objętych gwarancją. W przeciwnym razie, całkowite 
koszty naprawy pokrywa użytkownik. Jeżeli zwracają się Państwo z prośbą o naprawę usterki do Działu Pomocy Technicznej w Autoryzowanym 
Centrum Serwisowym, należy zawsze podać: - charakter usterki -  model urządzenia - pełny adres - numer telefonu.

GWARANCJA EUROPEJSKA
Co należy zrobić w razie zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu: 
Należy się zapoznać z instrukcją obsługi i upewnić się, że nieprawidłowości tej nie można wyeliminować poprzez prawidłowe zastosowanie 
funkcji urządzenia. Należy sprawdzić, czy usterka znajduje się w spisie nieprawidłowości objętych gwarancją. W przeciwnym razie, całkowite 
koszty naprawy pokrywa użytkownik. Należy się zwrócić z prośbą o naprawę, którą przeprowadzi Dział Pomocy Technicznej lub o adres 
centrum serwisowego autoryzowanego przez dostawcę, zawsze wskazując przy tym charakter usterki, model urządzenia, pełny adres i numer 
telefonu.

w razie zauważenia braku zgodności, który wystąpił w ciągu pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania produktu, użytkownik ma prawo do 
naprawy tej wady bez ponoszenia jakichkolwiek wydatków. 
w razie zauważenia braku zgodności w okresie od siódmego do dwudziestego czwartego miesiąca, użytkownik będzie musiał pokryć koszty 
wezwania, natomiast dostawca pokryje koszty pracy oraz ewentualnych zastosowanych części wymiennych.

2. Niniejsza gwarancja nie będzie obowiązywała w przypadkach, w których stwierdzona usterka wynika z zewnętrznych warunków i/lub 
zdarzeń wymienionych poniżej wyłącznie w charakterze przykładów i nie stanowiących wyczerpującego zestawu przyczyn, takich jak: 
niewystarczająca wydajność urządzeń, nieprawidłowa instalacja i/lub nieprawidłowa konserwacja, przeprowadzona przez personel, który 
nie posiada kwalifikacji wymaganych przepisami prawa obowiązującymi w kraju zamieszkania użytkownika, jak również, zaniedbanie, 
niemożność wykorzystywania sprzętu oraz nieprawidłowa eksploatacja w stosunku do zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania produktu, 
stanowiącej integralną część umowy zakupu. 
Ponadto, niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych z przyczyn innych niż te, które można uznać za wynikające z wad 
produkcyjnych. Podobnie, z niniejszej gwarancji wyłączone są wady wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania przewodu kominowego, 
w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w danym kraju w momencie zakupu, jak również wszelkie wady produktu będące skutkiem 
niedbałości, przypadkowego uszkodzenia, manipulacji i/lub uszkodzenia podczas transportu (zarysowania, obtłuczenia itp.), napraw 
wykonywanych przez nieautoryzowany personel, a także wyłączone są wszelkie inne szkody spowodowane nieprawidłowymi działaniami 
użytkownika podejmowanymi w celu naprawienia wcześniejszych usterek. 
Z gwarancji wyłączone są następujące materiały eksploatacyjne: uszczelki, szkła ceramiczne lub hartowane, pokrywy i grille żeliwne, 
materiały ogniotrwałe (np. Nordiker lub inne), detale pokryte farbą, chromowane lub złocone, elementy wykonane z majoliki, uchwyty, ruszt 
i odpowiednie części. W produktach Idro, wymiennik ciepła jest wyłączony z gwarancji w przypadku, w którym nie zostanie zrealizowany 
odpowiedni obwód antykondensacyjny, gwarantujący temperaturę powrotu do urządzenia wynoszącą co najmniej 55 stopni. Ogólnie, z 
gwarancji wyłączone są wszystkie elementy zewnętrzne produktu, w odniesieniu do których użytkownik może dokonywać bezpośrednich 
interwencji podczas użytkowania i/lub konserwacji urządzenia lub które mogą ulec zniszczeniu. Ponadto, gwarancja nie obejmuje przypadków 
pojawiania się rdzy i przebarwień na elementach stalowych wskutek zastosowania zbyt agresywnych środków czyszczących. 
W przypadku zgłoszenia wad produktu, które nie zostaną następnie zidentyfikowane podczas weryfikacji przez autoryzowanego technika, 
naprawa zostanie przeprowadzona całkowicie na koszt użytkownika.

3. Jeżeli nie będzie możliwe przywrócenie właściwego stanu urządzenia drogą naprawy produktu/ elementu, wówczas zostaną one 
wymienione, przy czym termin ważności i warunki gwarancji otrzymane w momencie zakupu produktu/ elementu, który jest wymieniany, 
pozostaną bez zmian.

4. EXTRAFLAME S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które, bezpośrednio lub pośrednio, mogłyby zostać 
wyrządzone osobom, zwierzętom lub mieniu z powodu braku przestrzegania wszystkich zaleceń zawartych w "Instrukcji obsługi", a 
dotyczących ostrzeżeń co do zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji, użytkowania i konserwacji produktu. Instrukcję tę można 
również pobrać ze strony internetowej.

WARUNKI GWARANCJI 
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5. Z gwarancji wyłączone są czynności polegające na kalibracji i/lub regulacji produktu w odniesieniu do rodzaju paliwa lub innych kryteriów.

6. W przypadku naprawy produktu w jednym z Autoryzowanych Centrów Pomocy Technicznej wskazanych przez EXTRAFLAME S.p.A., a także 
w przypadku wymiany produktu, transport będzie bezpłatny. W przypadkach, w których technik będzie w stanie naprawić produkt w siedzibie 
użytkownika, jednakże użytkownik nie wyrazi na to zgody, pokryje on we własnym zakresie koszty transportu produktu do laboratorium i z 
powrotem.

7. Po upływie 24 miesięcy gwarancji, każda naprawa wykonywana będzie całkowicie na koszt użytkownika.

8. W przypadku jakichkolwiek sporów, organem kompetentnym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby EXTRAFLAME S.p.A. tj. 
sąd dla miasta Vicenza, Włochy. 

DODAtKOWE OStRzEżENiA

 � Należy stosować wyłącznie paliwo zalecane przez producenta. Produkt nie powinien być wykorzystywany jako spalarnia odpadów.
 � Produktu nie należy używać jako drabiny, czy przedmiotu do opierania się.
 � Na produkcie nie należy umieszczać ani suszyć bielizny. Ewentualne suszarki lub podobne urządzenia należy przechowywać w 

odpowiedniej odległości od produktu. Niebezpieczeństwo zapłonu i uszkodzenia powłoki.
 � Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie produktu oraz zwalnia producenta od wszelkiej 

odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 � Wszelkiego rodzaju modyfikacje lub wymiana części na komponenty nieoryginalne bez uzyskania upoważnienia może stwarzać 

zagrożenie dla operatora, a także zwalnia producenta od wszelkiej odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
 � Spora część powierzchni produktu jest bardzo gorąca (drzwiczki, uchwyt, szyba, rury odprowadzające spaliny, itd.). Należy więc unikać 

bezpośredniego kontaktu z takimi elementami bez odpowiedniego ubioru ochronnego lub odpowiednich środków ochrony, jak na 
przykład rękawic żaroodpornych. 

 � Zabrania się włączania produktu, gdy drzwiczki są otwarte lub pęknięta jest szyba.
 � Produkt powinien być podłączony elektrycznie do instalacji wyposażonej w sprawny system uziemienia.
 � W razie awarii lub nieprawidłowego działania produkt należy wyłączyć.
 � Pozostałości niespalonego pelletu w palenisku po każdej nieudanej próbie zapalenia należy usunąć przed powtórnym zapaleniem. 

Przed ponownym włączeniem należy sprawdzić, czy palenisko jest czyste i odpowiednio ustawione.
 � Produktu nie należy myć wodą. Woda może przedostać się do wnętrza urządzenia i uszkodzić izolację elektryczną, a tym samym porazić 

prądem.
 � Instalacje nieodpowiadające obowiązującym przepisom, jak również niewłaściwe użycie i brak konserwacji przewidzianej przez 

producenta powodują wygaśnięcie obowiązującej gwarancji.

UNIeszKodlIWIANIe
iNfORmACJE DOtyCząCE zARząDzANiA ODPADAmi SPRzętU ElEKtRyCzNEGO i ElEKtRONiCzNEGO 
zAWiERAJąCEGO bAtERiE i AKUmUlAtORy

Niniejszy symbol znajdujący się na produkcie, bateriach, akumulatorach, na ich opakowaniu lub na dokumentacji, wskazuje, że produkt, baterie 
lub akumulatory po zakończeniu okresu użytkowania nie mogą być zbierane, odzyskiwane lub utylizowane wraz z odpadami komunalnymi.
Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami lub akumulatorami może powodować uwolnienie 
niebezpiecznych substancji zawartych w produktach. Celem uniknięcia jakichkolwiek szkód dla środowiska lub zdrowia, użytkownik proszony 
jest o odseparowanie niniejszego sprzętu i/lub dołączonych baterii lub akumulatorów od innych rodzajów odpadów i dostarczenia go do 
miejskiego punktu zbierania odpadów. Możliwe jest zwrócenie się z prośbą do dystrybutora o odebranie odpadów sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi przez przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2012/19/UE.

Oddzielna zbiórka i prawidłowe przetwarzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów sprzyja ochronie zasobów 
naturalnych, poszanowaniu środowiska i zapewnieniu ochrony zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, należy 
skontaktować się z władzami miejskimi lub organami publicznymi odpowiedzialnymi za wydawanie zezwoleń.
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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

ABY UZYSKAĆ ADRES NAJBLIŻSZEGO CENTRUM SERWISOWEGO
SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB SKONSULTOWAĆ

STORNĘ WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki i danych zawartych w niniejszej instrukcji, w każdym
momencie i bez uprzedzenia, w celu ulepszenia swoich produktów.

Dlatego też, niniejsza instrukcja nie może być uważana jako umowa w stosunku do osób trzecich.


