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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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ATTENZIONE TASSATIVO
PrImA dI mOVImENTArE lA STufA TOglIErE lE mAIOlIchE INdIcATE

 PEr EVITArE dANNI.

ATTENTION  - cOmPulSOrY
BEfOrE mOVINg ThE STOVE,  kINdlY TAkE ThE cErAmIcS Off IN OrdEr TO

 AVOId ANY dAmAgES

ATTENTION  - OBlIgATOIrE
AVANT dE BOugEr lE POêlE , fAIrE ATTENTION à lEVEr lES cérAmIquES

  INdIquéES POur éVITEr dES dégâTS

VOrSIchT -  OBlIgATOrISch
BEVOr SIE  dEN OfEN BEwEgEN ,  BITTE uNBEdINgT dIE BEZEIchNETE  kErAmIk kA-

chElN ENTfErNEN um SchädEN Zu VErmEIdEN

ATENcIÓN - PErENTOrIO
ANTES dE mOVEr lA ESTufA SAcAr lAS mAYÓlIcAS INdIcAdAS PArA EVITAr dAñOS.

uwAgA - OBOwIĄZEk
PrZEd PrZYSTĄPIENIEm dO PrZEmIESZcZANIA PIEcA ZdjĄć wSkAZANE mAjOlIkI

 ABY uNIkNĄć uSZkOdZENIA.

POLSKI
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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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UKŁAD HYDRAULICZNY
W niniejszym rozdziale opisano niektóre zasady odnoszące się do włoskiej normy UNI 10412-2 (2009). 
Jak opisano wcześniej, podczas montażu należy przestrzegać wszystkich ewentualnych przepisów krajowych, regionalnych, gminnych 
obowiązujących w kraju użytkowania urządzenia.
Podczas montażu generatora należy OBOWIĄZKOWO wyposażyć instalację w manometr wyświetlający ciśnienie wody.

TABELA URZĄDZEŃ Z ZAMKNIĘTYM NACZYNIEM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I NIE NA PRODUKCIE

Zawór bezpieczeństwa p

Termostat sterowania pompą obiegową (jest zarządzany przez sondę powietrza i program karty) p

Wskaźnik temperatury wody (wyświetlacz) p

Przemiennik ciśnienia z wizualizacją na wyświetlaczu p

Automatyczny wyłącznik termiczny regulacji (zarządzany przez program karty) p

Przemiennik ciśnienia z alarmem presostatu minimum i maksimum p

Automatyczny wyłącznik termiczny blokady (termostat blokady) nadmiernej temperatury wody p

System obiegowy (pompa) p

System wzbiorczy p

MONTAŻ I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Montaż, podłączenia instalacji, uruchomienie i kontrola poprawnego funkcjonowania muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, z zachowaniem obowiązujących przepisów, zarówno krajowych jak i regionalnych i gminnych oraz niniejszych instrukcji. We 
Włoszech, montaż musi być wykonany przez profesjonalnie wykwalifikowany personel (DM 22 stycznia 2008 nr 37).
Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za szkody na rzeczach i/lub obrażenia na osobach wynikające z instalacji.

RODZAJ INSTALACJI

 � Istnieją 2 różne rodzaje instalacji: 
 � Instalacja z naczyniem otwartym i instalacja z naczyniem zamkniętym. 
 � Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany do pracy z instalacjami z naczyniem zamkniętym.

NALEŻY SPRAWDZIć, CZY WSTĘPNE OBCIĄŻENIE NACZYNIA WZBIORCZEgO WYNOSI 1.5 BARA.

ZABEZPIECZENIA DO INSTALACJI Z ZAMKNIĘTYM NACZYNIEM

Zgodnie z normą UNI 10412-2 (2006) obowiązującą we Włoszech, instalacje typu zamkniętego muszą być wyposażone w: zawór 
bezpieczeństwa, termostat sterowania pompą obiegową, wskaźnik temperatury, wskaźnik ciśnienia, automatyczne urządzenie regulacji 
temperatury, automatyczny wyłącznik termiczny blokady (termostat blokady), system obiegowy, system wyrównawczy, system rozpraszania 
wbudowany w generator z zaworem upustowym ciepła (włączający się samoczynnie), jeżeli sprzęt nie jest wyposażony w system samoregulacji 
temperatury.

Zwrócić uwagę, aby zagwarantować prawidłowe wartości systemu:

 � moc generatora w stosunku do zapotrzebowania ciepła
 � ewentualna konieczność zbiornika inercyjnego (puffer)
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ODLEgŁOśCI URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA ZgODNIE Z NORMĄ

Czujniki bezpieczeństwa temperatury muszą się znajdować na urządzeniu lub w odległości nie przekraczającej 30 cm od podłączenia tłoczenia. 
Jeżeli generatory nie są wyposażone we wszystkie urządzenia, te których brakuje, mogą być zamontowane na rurze doprowadzającej 
generatora, w odległości od urządzenia, nie przekraczającej 1 m.

KONTROLE PRZY PIERWSZYM WŁĄCZENIU

Przed podłączeniem kotła:
a) dokładnie wymyć wszystkie rury instalacji w celu usunięcia ewentualnych pozostałości, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na poprawne 
funkcjonowanie jednego z komponentów instalacji (pompy, zawory itd.).
b) Firma zaleca zamontowanie na przewodzie powrotnym generatora filtr magnetyczny, który wydłuży trwałość urządzenia, zapewni 
usuwanie zanieczyszczeń i zwiększy ogólną skuteczność instalacji.
Poza tym, zaleca się przeprowadzenie kontroli przy użyciu odpowiednich narzędzi, w celu sprawdzenia prądów wirowych, które mogą być 
przyczyną korozji.
c) przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia, czy komin posiada odpowiedni ciąg, nie zawiera zwężeń i do kanału dymowego nie są 
podłączone odprowadzenia innych urządzeń. W celu uniknięcia nieprzewidzianego zwiększenia mocy. Tylko po takiej kontroli można 
zamontować złączkę komina pomiędzy kotłem a kanałem dymowym. Zaleca się kontrolę złączek z kanałami dymowymi istniejącymi wstępnie.

URZĄDZENIE ANTY-KONDENSACYJNE (OBOWIĄZKOWE)
Należy obowiązkowo wykonać odpowiedni obieg zapobiegający powstawaniu skroplin, który zagwarantuje temperaturę powrotu urządzenia 
o wartości przynajmniej 55°C. Zawór anty-kondensacyjny, znajduje na przykład zastosowanie w kotłach na paliwo stałe ponieważ uniemożliwia 
powrót zimnej wody w wymienniku. Wysoka temperatura dopływu pozwala na poprawienie skuteczności, ogranicza tworzenie się skroplin i 
wydłuża okres funkcjonowania generatora.  Producent zaleca zastosowanie modelu 55°C z króćcami hydraulicznymi 1’’ . 

W przypadku produktów z kontrolą pompy obiegowej *PWM montaż jest równoznaczny z wykonaniem odpowiedniego obiegu anty-
kondensacyjnego w przypadku, gdy:

- pompa obiegowa generatora ciepła jest jedyna w instalacji lub
- pomiędzy generatorem ciepła a instalacją znajduje się wymiennik płytkowy lub
- pomiędzy generatorem ciepła a instalacją znajduje się hydrauliczne złącze kompensacyjne lub zbiornik inercyjny (puffer)

*Skonsultować kartę techniczną na stronie internetowej.
Zawór sprzedawany jako dodatkowy (opcja)
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Szczegóły eVeLyNe IDRO

Wlot powietrza 
podtrzymującego spalanie tylny

Wylot spalin tylny

Wylot spalin 
górny

MONtaż hyDRauLIczNy

t1 Spust bezpieczeństwa 3 bary 

t2 Odpływ / wyjście kotła 

t3 Dopływ / wejście kotła 

Wlot powietrza 
podtrzymującego spalanie boczny

Wylot powietrza
 do otoczenia

Zasobnik na pellet z 
zamknięciem dociskowym

Pokrywa skrobaki 
wymienników

Zewnętrza klamka 
drzwiczek

Wylot spalin 
boczny

Karta radio
/ awarii

bezpiecznik
Zasilanie 230v
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KONtROLe I śRODKI OStROżNOścI pODczaS pIeRwSzegO włączeNIa

uwaga!
DO pRawIDłOwegO DzIałaNIa geNeRatORa, cIśNIeNIe INStaLacjI hyDRauLIczNej MuSI SIę zawIeRać w zaKReSIe OD 
0,6 DO 2,5 baRa.

Jeżeli odczytane przez presostat cyfrowy ciśnienie jest niższe niż 0,6 lub wyższe niż 2,5 bara, piec ustawia się w stanie alarmowym.
Po doprowadzeniu ciśnienia wody do wartości standardowych, można wyresetować alarm wciskając przycisk  /1 przez 3 sekundy
(Alarm można wyresetować tylko, jeżeli silnik spalin jest zatrzymany od co najmniej 15 minut od wyświetlenia alarmu)

SILNIK łaDOwaNIa peLLetu NIe DzIała:

Na skutek napełnienia instalacji, normalnym jest, że wewnątrz obwodów jest obecne powietrze.
Przy 1-ym włączeniu, przepływ wody powoduje wypchnięcie pęcherzyków powietrza na zewnątrz, przez automatyczne odpowietrzniki 
instalacji. Może to spowodować zmniejszenie ciśnienia i interwencję presostatu minimalnego ciśnienia, co prowadzi do przerwania działania 
silnika przenoszenia pelletu i w związku z tym również działania generatora ciepła.

Instalację należy odpowietrzyć, nawet kilka razy, aby usunąć powietrze i naładować, jeżeli ciśnienie będzie zbyt niskie.
Nie jest to nieprawidłowością, ale zwyczajnym zjawiskiem wynikającym z napełnienia. Hydraulik, po napełnieniu, musi zawsze dobrze 
odpowietrzyć instalację, używając odpowiednich odpowietrzników na obwodzie i włączyć na urządzeniu funkcję „odpowietrzania”.  (Po 
pierwszym włączeniu i gdy urządzenie jest zimne ponownie uaktywnić funkcję „odpowietrzania”. - patrz rozdział „USTAWIENIA")

teRMOStat z SONDą - eLeMeNty uaKtywNIające

Przed wezwaniem technika, sprawdzić wciskając element uaktywniający (100°C) (patrz rozdział ELEMENTY UAKTYWNIAJĄCE).

Przedstawiony z boku wykres wskazuje zachowanie 
pompy obiegowej użytej w naszych termoproduktach z 
ustawionymi prędkościami.

Natężenie przepływu (m3/h)
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chaRaKteRyStyKa
Zawartość wody wymiennika (l) termoproduktu 18

Objętość naczynia wzbiorczego zainstalowanego na termoprodukcie (l) *8

Zawór bezpieczeństwa 3 bary zainstalowany na termoprodukcie TAK

Presostat minimum i maksimum zamontowany na termoprodukcie TAK

Pompa PWM obiegowa zainstalowana na termoprodukcie TAK

Max wysokość podnoszenia pompy (m) 6

*PrzygoTowAć uzuPełniAJący zbiornik wyrównAwczy nA PodsTAwie zAwArTości wody w insTAlAcJi.
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uwagI Na teMat pRawIDłOwegO DzIałaNIa 
Pokrywa zasobnika na pellet

Drzwiczki

Dla zagwarantowania prawidłowego działania pieca na pellet, 
należy przestrzegać następujących wskazówek:

Zarówno podczas funkcjonowania pieca jak również, gdy nie jest 
on używany, wszystkie drzwiczki (zasobnik peletów, drzwiczki, 
popielnik) muszą być zawsze zamknięte. Można je otworzyć 
tylko na czas niezbędny do załadowania paliwa i do konserwacji.
W przypadku nieprzestrzegania takich zaleceń podczas działania 
pieca, na wyświetlaczu pojawi się:

"close HoPPer- sToVe door”" 

Taka sygnalizacja wskazuje, że pozostaje 60" na zamknięcie 
drzwiczek i pokrywy zasobnika.

W przeciwnym wypadku, podczas etapu włączenia, piec ustawi 
się w stanie alarmowym „dePression AlArM" natomiast 
podczas normalnego działania w „cooling wAiT"", aby 
następnie automatycznie wznowić działanie po przywróceniu 
odpowiednich warunków (zimny piec itp.).

pOzycja pIeca KOMINKOwegO
W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania zaleca się ustawienie produktu tak, aby był idealnie poziomy, używając do tego celu 
poziomicy.

eLeMeNty uaKtywNIające

Na poniższym rysunku przedstawiono pozycję elementu uaktywniające-
go (100°C). W przypadku wyzwolenia się jednego z elementów należy się 
skontaktować z wykwalifikowanym technikiem, aby określić przyczynę.

bezpIeczNIK

W przypadku braku zasilania, sprawdzić stan bezpiecznika znajdują-
cego się w skrzynce pomiędzy wyłącznikiem pieca a podłączeniem 
kabla zasilającego.
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przykład montażu

Konieczne jest również zastosowanie się do wszystkich przepisów i rozporządzeń krajowych, regionalnych i gminnych obowiązujących w kraju, w którym 
zostało zamontowane urządzenie oraz do instrukcji wskazanych w niniejszej dokumentacji.

Maks. 1,5 m - 
maks. 2 kolanka

montaż hermetyczny
Evelyne Idro jest całkowicie szczelnym produktem w stosunku do otoczenia, w którym jest montowany. Oznacza to, że idealnie nadaje się do 
domów pasywnych, ponieważ nie pobiera powietrza z pomieszczeń mieszkalnych. 

powietrze podtrzymujące spalanie

Aby zagwarantować hermetyczność pieca, rura doprowadzająca powietrze podtrzymujące spalanie (do spalania) musi być bezpośrednio 
wyprowadzona na zewnątrz za pomocą odpowiednich przewodów rurowych i szczelnych łączników.

system odprowadzania spalin

•	 Jeżeli temperatura spalin urządzenia jest niższa niż 160°C+ temperatura otoczenia z powodu dużej wydajności (skonsultować dane 
techniczne), system odprowadzania spalin musi być odporny na wilgoć.

•	 Jeżeli istnieje możliwość kondensacji spalin, zainstalować trójnik teowy na zewnątrz pieca.
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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.



3 - 5%

Max 3 mt
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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.
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Karta radio / awarii

Karta radio / awarii

Piec jest wyposażony w umieszczoną z boku kartę radio awaryjną, która umożliwia zarządzanie nim w przypadku usterki lub nieprawidłowości 
komputera przenośnego.

- -

L1 : Żółta LED LED wyłączona: brak komunikacji radiowej.
LED włączona: komunikacja radiowej aktywna -

L2 : Czerwona LED LED wyłączona: funkcjonowanie normalne. 
LED włączona: alarm. -

L3 : Zielona LED 
LED wyłączona:  piec wyłączony.
LED włączona: piec włączony.
LED migająca: trwa czyszczenie pieca.

P1: On/ Off pieca.

L4 : Żółta LED LED włączona: piec pracuje na 5-ej mocy. P2: Ustawienie 5-ej mocy.

L5 : Żółta LED LED włączona: piec pracuje na 1-ej mocy. P3: Ustawienie 1-ej mocy.

Funkcjami zarządzanymi przez kartę awaryjną są:
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Pellet i ładowanie
Proces produkcji pelletu 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.
Ten rodzaj paliwa jest ekologiczny, ponieważ nie wykorzystuje żadnego łączącego spoiwa. Pellet utrzymuje się zwarty dzięki naturalnej 
substancji znajdującej się w drewnie nazywanej lignitem.
Jest to nie tylko paliwo ekologiczne, ze względu na maksymalne wykorzystanie resztek drewna, lecz również ma wiele zalet technicznych.
Wartość opałowa drewna wynosi 4,4 kWh/kg. (przy 15% wilgoci, czyli po około 18 miesiącach sezonowania), natomiast wartość opałowa 
pelletu to 5 kWh/kg.
Gęstość pelletu wynosi 650 kg/m3 a zawartość wody jest równa 8% ich masy. Z tego powodu nie jest konieczne sezonowanie w celu uzyskania 
odpowiedniej wydajności cieplnej.

ZaStoSowanie PelletU niSKieJ JaKoŚCi lUB inneGo MateRiałU MoŻe USZKodZiĆ FUnKCJe waSZeGo 
GeneRatoRa i MoŻe StaĆ SiĘ PRZYCZYnĄ UniewaŻnienia GwaRanCJi oRaZ odPowiedZialnoŚCi 
PRodUCenta.

ZaSoBniK na Pellet - ZaMKniĘCie doCiSKowe.
Podczas działania pieca, pokrywa zasobnika musi być zawsze zamknięta.

Utrzymywać w czystości

należy położyć worek bezpośrednio na piecu w celu naładowania zasobnika! 
używać zawsze szufelki w celu naładowania zasobnika. nie ocierać lub kłaść ciężarów na uszczelce 
zasobnika. utrzymywać zawsze w czystości powierzchnię oparcia uszczelki pokrywy zbiornika. często 
sprawdzać stan uszczelki. w razie jej zniszczenia skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

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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Rodzaj i wymiana bateRii

Aby włożyć / wymienić baterie wystarczy zdjąć pokrywkę, znajdującą się z tyłu (rysunek 1).
Włożyć przestrzegając symbolów odbitych na urządzenia i na bateriach. 

Do funkcjonowania są konieczne 3 Baterie paluszki typu AAA.

KonFiGURaCja

ProceDurA koDyfikAcji komPuterA Przenośnego:

1. odciąć zasilanie od pieca.

2. jednocześnie wcisnąć przyciski 

 OK

 i  OK  dopóki nie pojawi się ekran wyboru jeDnoStki.

3. za pomocą przycisków 

 OK

 i 

 OK

 wybrać żądaną nową jeDnoStkĘ.

4. Podłączyć zasilanie do pieca. W ciągu 10 sekund (na karcie radio/awarii zaczną migać tutti LeD) potwierdzić wybraną jednostkę 

przyciskiem ok na komputerze przenośnym.

5. Aby potwierdzić konfigurację wszystkie LeD karty radio/awarii będą włączone przez 2 sekundy.

6. W przypadku, gdy konfiguracja nie zakończy się prawidłowo, na wyświetlaczu pokaże się komunikat „ ". W takim przypadku 

powtórzyć procedurę.

J

Komputer przenośny JeSt JuŻ SKonFIGuroWAny z „JednoStKą 0”JeŻeLI JeSt oBeCny Inny pIeC. ABy unIKnąć 
InterFerenCJI nALeŻy przeproWAdzIć noWą KonFIGurACJĘ, zmIenIAJąC Ją nA Jednym z dWóCh pIeCóW.

nieKtóRe URządzenia działająCe w CzęstotliwośCi Radiowej (np. teleFony KomóRKowe itp.) moGą 
zaKłóCać KomUniKaCję między KompUteRem pRzenośnym a pieCem.

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

KompUteR pRzenośny

(rysunek 1)
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ChaRaKteRystyKa KompUteRa pRzenośneGo

1. Display

2. Set power / przeglądanie menu / zwiększanie - wybór ustawienia

3. Set H2o / przeglądanie menu / zmniejszanie - odznaczenie ustawienia

4. Przycisk powrotu

5. Przycisk dostępu do menu i  PotWierDzenie 

6. on/off pieca lub przywrócenie z trybu sleep.

7. -

8. miejsce na baterie

komputer przenośny jest wyposażony w podświetlany wyświetlacz Lcd. Podświetlenie trwa 5 sekund. Po określonym okresie czasu wyświetlacz 
redukuje zużycie baterii i wyłącza się (tryb sleep).
Włącza się po wciśnięciu przycisku on/off (6).

UwaGa!
 � nie pozwolić na bezpośredni lub pośredni kontakt komputera przenośnego z wodą. W przypadku wilgoci lub po zmoczeniu wodą 

komputer może działać nieprawidłowo.

PASmA czĘStotLiWości mAkSymALnA PrzeSŁAnA moc

868,3 mhz 4 mW erp

869,85mhz 4 mW erp



20 POLSKI

eKrAn z nIeuAKtyWnIoną WentyLACJą

eKrAn z uAKtyWnIoną WentyLACJą

wyświetlaCz

temperatura wody (H2o) w 
kotle

Set ustawionej temperatury 
wody (H2o)

Wizualizacja tekstu

temperatura wody (H2o) 
w kotle

ustawiony Set temperatury 
H2o

moc 1-5^ godzina

chrono aktywny

Aktywny Stby

rozładowana bateria

temperatura odczytana w 
otoczeniu przez komputer 
przenośny

Set ustawionej temperatury 
otoczenia

wizualizacja tekstu

moc 1-5^ godzina

chrono aktywny

Aktywny Stby

rozładowana bateria
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menU Główne

przyCISK FunKCJA

 OK

   

 OK

zmiana parametrów
zmiana danych ustawienia

 OK

Przycisk włączania-wyłączania

przyCISK FunKCJA

Przycisk powrotu do tyłu - wyjście

 OK Przycisk dostępu do menu

firma posiada opcyjną kartę, która umożliwia urządzeniu dodatkowe funkcje zarządzania instalacją. Poniżej wskazano różne możliwości 
oferowane przez kartę.

p zarządzanie zasobnikiem w.u. p zarządzanie pompą puffer lub 4^ strefą ogrzewania
p zarządzanie puffer p zarządzanie zapobieganiem powstawania legionelli w zasobniku w.u.

p 3 strefy ogrzewania p zarządzanie chrono zasobnika w.u.

p opcja natychmiastowej c.w.u. p zarządzanie i kontrola wyjścia pomocniczego

Set PoWer

room.temP.

H2o temP.

ventiLAtion

Set cHrono enABLe cHrono eASy SetuP

Set Prg 1

Set Prg 2

Set Prg 3

SettingS DAte/time Set Prg 4

LAnguAge

DiSPLAy

StAnD-By

PreLoAD

*Stove StAtuS outLet Air

* tecH menu Set DegreeS

reSet

**SyStem Set DePreSSure 
notice

**SyStem StAt *tylko dla technika
**tyLko z kArtą rozSzerzeniA inStALAcji (oPcjA)

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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J nieUdane włąCzanie

pieRwsze włąCzenie może się nie Udać, ponieważ ślimaK jest pUsty i nie zawsze może załadować na 
Czas palenisKo ilośCią pelletU, UmożliwiająCą pRawidłowe zapalenie.
jeżeli pRoblem pojawi się dopieRo po KilKU miesiąCaCh pRaCy, należy spRawdzić, Czy CzyszCzenie 
opisane w instRUKCji pieCa jest pRzepRowadzane pRawidłowo

do zapalania nie Używać płynów łatwopalnyCh!
na etapie napełniania nie dopRowadzać do KontaKtU woRKa z pelletem z GoRąCym pieCem!
w pRzypadKU powtaRzająCyCh się nieUdanyCh włąCzeń, sKontaKtować się z Upoważnionym 
teChniKiem.

Ustawienia do pieRwszeGo włąCzenia

date and time 
to menu pozwala na ustawienie godziny i daty.

Aby ustawić: ok > SettingS> Date/time.

lanGUaGe
to menu pozwala na ustawienie żądanego języka.

Aby ustawić: ok > SettingS> Language.

set deGRees
takie menu umożliwia ustawienie żądanej jednostki miary.

Aby ustawić: ok > SettingS>Set DegreeS

Po podłączeniu kabla zasilającego na tylnej części pieca, ustawić wyłącznik, również znajdujący się z tyłu, na pozycji (i).

znajdujący się z tyłu wyłącznik służy do włączenia napięcia na karcie pieca.
Piec zostaje wyłączony, a na panelu pojawia się pierwsze okno z napisem off.

Częstotliwość sieCi 50/ 60hz
jeżeli piec zostanie zamontowany w kraju, w którym częstotliwość wynosi 60Hz, na ekranie pojawi się komunikat "incorrect line frequency"". 
zmienić częstotliwość na 60Hz.

zabRania się UżytKowania URządzenia bez: pRzeGRody/ płyty 
oGniowej (a) i zsypU pelletU (b). 
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).

B

A
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FUnKCjonowanie i loGiKa

iGnition

Po sprawdzeniu wymienionych wyżej punktów, nacisnąć przez trzy sekundy na przycisk 

 OK

 w celu włączenia pieca. 
etap włączania trwa 15 minut; po włączeniu i osiągnięciu temperatury kontrolnej,
piec przerywa etap włączenia i przechodzi do PrePArAtion.

pRepaRation

na etapie preparation piec stabilizuje spalanie, stopniowo je zwiększając, aby następnie uruchomić wentylację i przejść do trybu Work - 
praca.

woRK

W fazie pracy piec kominkowy osiąga ustawioną wartość mocy (patrz kolejny punkt).

ReGUlaCja set poweR

set power ma 5 poziomów działania, wciśnięcie przycisku 

 OK

 pozwala na wyświetlenie ustawionej mocy, którą można zmienić za pomocą 
przycisków 

 OK

  lub 

 OK

 . 
moc 1 = minimalny poziom - moc 5 = maksymalny poziom.

Potwierdzenie zmiany następuje poprzez wciśnięcie przycisku  OK .

ReGUlaCja set h2o tempeRatURe

ustawić temperaturę pieca w zakresie od 65 - 80°c (za pomocą przycisków 4 - 5). Wciśnięcie przycisku  

 OK

 pozwala na wyświetlenie 
ustawionej temperatury, którą można zmienić za pomocą przycisków 

 OK

 lub 

 OK

. 
Potwierdzenie zmiany następuje poprzez wciśnięcie przycisku  OK .

pUmp opeRation

Pompa obiegowa uaktywnia obieg wody, gdy w piecu t° wody osiągnie około 60° c. Ponieważ pompa funkcjonuje zawsze powyżej 60°, zaleca 
się strefę ogrzewania zawsze otwartą w celu jednolitego funkcjonowania produktu i uniknięcia blokad z powodu nadmiernej temperatury, 
zazwyczaj ta strefa jest określana jako “strefa bezpieczeństwa”.

Room tempeRatURe (w niektórych modelach)

możnA włączyć/wyłączyć przednią wentylację i sprawdzić temperaturę otoczenia za pomocą Sondy otoczenia (wbudowanej do przenośnego 
komputera). (Patrz rozdział „wentyLacja" na kolejnych stronach.)

bURn pot CleaninG

Podczas etapu funkcjonowania, w piecu działa wewnętrzny licznik, który po upływie ustalonego czasu wykonuje czyszczenie paleniska.
taki etap jest wizualizowany na wyświetlaczu, przerywając załadunek pelletu i zwiększając obroty silnika spalin na czas określony w 
programowaniu. Po zakończeniu etapu czyszczenia, piec będzie pracował ustawiając się ponownie na wybraną moc. 

modUlation and h-oFF

Stopniowo, gdy temperatura wody zbliża się do wartości zadanej, następuje modulacja i piec automatycznie ustawia się na minimalnej 
mocy. jeżeli temperatura zwiększa się przekraczając wartość zadaną, automatycznie przechodzi do trybu h-oFF aby ponownie 
automatycznie włączyć się, gdy tylko temperatura zejdzie poniżej wartości zadanej. 

switCh-oFF

Wcisnąć przycisk 

 OK

 na trzy sekundy.
Po wykonaniu tej czynności urządzenie automatycznie przejdzie do etapu wyłączania, blokując dostarczanie pelletu.
silnik zasysania spalin i silnik wentylatora gorącego powietrza będą włączone, aż do momentu, gdy temperatura pieca nie zejdzie 
poniżej parametrów fabrycznych.

Re-iGnition

zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym ponowne włączenie kotła jest możliwe wyłącznie, gdy stan cyklu chłodzenia zostanie 
zakończony, a czas na wstępnie ustawionym zegarze dobiegnie końca. 
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set

poweR
menu umożliwia ustawienie mocy generatora. moc minimalna 1, moc maksymalna 5.

Aby ustawić: OK > Set > POwer.

Room tempeRatURe
W tym menu można ustawić temperaturę otoczenia do osiągnięcia. (musi być uaktywniona przednia 
wentylacja). zakres: off - 07 - 40°c.

Aby ustawić: OK > Set > rOOm temP..

h2o tempeRatURe
menu umożliwia ustawienie temperatury pieca. zakres: 65 - 80°c.

Aby ustawić: OK > Set > temP. H2O.

ventilation
to menu umożliwia włączenie lub wyłączenie działania silnika obwodowego i wyregulowanie prędkości 
wentylatora.

Aby ustawić: OK > Set > VentiLatiOn.

easy setUp
ciężar objętościowy pelletu to stosunek pomiędzy jego ciężarem a objętością. taki stosunek może ulec 
zmianie przy zachowaniu niezmiennej jakości pelletu. za pomocą funkcji eASy SetuP można zmienić 
ustawienie ciężaru objętościowego zwiększając lub zmniejszając ustawione wstępnie wartości.
Dostępne w programie pieca wartości wynoszą od „- 3” do „+3” i wszystkie piece są ustawiane na 
idealnej wartości, jaką jest 0

jeżeli zauważy się nadmierną ilość w palenisku, należy wejść do programu eASy SetuP i zmniejszyć wartość o jedną jednostkę „- 1”; poczekać 
jeden dzień i jeżeli nie nastąpi poprawa jeszcze raz zmniejszyć, do maksymalnie „- 3”. jeżeli natomiast okaże się konieczne zwiększenie 
ustawienia ciężaru objętościowego pelletu, należy przejść z wartości fabrycznej „0” na “+ 1, + 2, + 3”, w zależności od wymogów.

Aby ustawić: OK > Set > eaSy SetuP.

nAGromAdzenIe peLLetu W pALenISKu normALne 
FunKCJonoWAnIe nIeWIeLKA ILość peLLetu W pALenISKu

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

trzeci zAkreS 
zmniejSzeniA, 

jeżeLi PierWSze 
DWA nie Są 

WyStArczAjące

Drugi zAkreS 
zmniejSzeniA, 

jeżeLi PierWSzy 
nie jeSt 

WyStArczAjący

PierWSzy 
zAkreS 

zmniejSzeniA 
(PrzeteStoWAĆ 
Przez 1 DzieŃ)

iDeALnA WArtośĆ 
uStAWionA fABrycznie

PierWSzy 
zAkreS 

zWiĘkSzeniA

Drugi zAkreS 
zWiĘkSzeniA, 

jeżeLi PierWSzy 
nie jeSt 

WyStArczAjący

trzeci zAkreS 
zWiĘkSzeniA, 

jeżeLi PierWSze 
DWA nie Są 

WyStArczAjące

nB.: W przypadku, gdy takie ustawienia nie rozwiążą problemu nagromadzenia pelletu w palenisku, radzimy skontaktować się z 
najbliższym centrum serwisowym.
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set ChRono

enable ChRono

Pozwala na aktywację/dezaktywację chrono i różnych przedziałów czasowych pieca.
 

ta funkcja umożliwia zaprogramowanie automatycznego włączania i wyłączania.  Według ustawień fabrycznych Set cHrono jest nieaktywny.
tryb chrono pozwala na zaprogramowanie 4 przedziałów czasowych dla danego dnia, w odniesieniu do wszystkich dni tygodnia.  W 
każdym przedziale czasowym można ustawić godzinę włączenia i wyłączenia, dni zastosowania zaprogramowanego przedziału oraz żądaną 
temperaturę. Dla prawidłowego funkcjonowania chrono jest konieczne ustawienie bieżącego dnia i godziny.

J

Kiedy tyGodniowy pRoGRamatoR jest aKtywny, na wyświetlaCzU KompUteRa pRzenośneGo 
pojawi się odpowiadająCa mU iKona.

zALeCenIA przyKłAd

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 „DAtA/
goDzinA”. Aby funkcja chrono pracowała należy ją nie tylko 
zaprogramować, ale i aktywować.    

Włączenie godz. 07:00
popRawne

Wyłączenie godz. 18:00

Włączenie godz. 22:00
niepopRawne

Wyłączenie godz. 05:00

Set temperatury

Aktywne dni 
nieaktywne dni 
1= Poniedziałek
7= niedziela

Programowanie 1

godzina włączenia

godzina wyłączenia

pRG 1-4
umożliwia ustawienie godziny włączenia i wyłączenia, dni użytkowania przedziału czasowego i żądaną temperaturę wody (65 - 80°c). Dla 
prawidłowego funkcjonowania chrono jest konieczne ustawienie bieżącego dnia i godziny.

Aby ustawić: OK > Set crOnO > Set Prg1-4.

Aktywny 
nieaktywny 

Programowanie 3

Programowanie 4

Programowanie 1

Programowanie 2

Aktywacja chrono
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Ustawiania

stand-by
funkcja Stby jest stosowana w przypadku żądania natychmiastowego wyłączenia pieca lub zmiany 
za pomocą dodatkowego termostatu. na wyświetlaczu pojawi się napis StAnD-By wskazujący 
aktywną funkcję.

Aby ustawić: OK > SettingS > StanD-by.

J

taKiej FUnKCji nie zaleCa się w pRzypadKU otoCzenia o niedostateCznej izolaCji teRmiCznej lUb, Gdzie 
istnieje możliwość naGłyCh sKoKów tempeRatURy: CiąGłe otwieRanie dRzwi lUb oKien.

pReload
taka funkcja umożliwia napełnienie ślimaka, ułatwiając etapy pierwszego włączenia pieca lub, jeżeli 
zasobnik na pellet jest pusty.
gdy piec jest zimny i w stanie „off", upewnić się o wsypaniu pelletu do zasobnika i uaktywnieniu 
funkcji PreLOaD, potwierdzając poleceniem ok.

Aby przerwać ciągły załadunek wystarczy wcisnąć przycisk 

 OK

 przez 3 sekundy.

Aby ustawić: OK > SettingS > PreLOaD.J
nALeŻy zAWSze pAmIĘtAć, ABy CAłKoWICIe opróŻnIć pALenISKo przed WłąCzenIem orAz, Że ŻAdne otWory 
pALenISKA nIe Są zAtKAne. nIGdy nIe opróŻnIAć pALenISKA do zASoBnIKA nA peLLet, IStnIeJe ryzyKo poŻAru!

oUtlet aiR
taka funkcja umożliwia odprowadzenie ewentualnego powietrza z pieca. Po uaktywnieniu tej funkcji, 
pompa obiegowa będzie zasilana, na zmianę przez 15 minut etapami: 30 sekund pracy i 30" postoju. 
gdy piec jest zimy i w stanie „off", uaktywnić funkcję OutLet air potwierdzając poleceniem ok.  Aby 
przerwać, należy wyłączyć zasilanie.

Aby ustawić: OK > SettingS > OutLet air.

Reset
Pozwala na przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych, które są możliwe do zmiany przez 
użytkownika

Aby ustawić: OK > SettingS > reSet.

 � date/time
 � lanGUaGe
 � set deGRees

PAtrz rozDziAŁ: uStAWieniA PoPrzeDzAjące WŁączAnie.

wyswietlaCz
menu „WyśWIetLACz" umożliwia:

 � regulację kontrastu Wyświetlacz

 � Aktywację/dezaktywację podświetlenia.

 � Aktywację/dezaktywację sygnalizatora dźwiękowego.

 � ustawienie minutnika wyłączenia podświetlania Wyświetlacz.

 � ustawienie minutnika wyłączenia Wyświetlacz (tryb uśpienia).

Aby ustawić: OK > uStawienia > wySwietLacz.
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aUX

W przypadku stosowania dostarczonych przez producenta urządzeń PLc, podłączenia musi dokonać wykwalifikowany technik, bezpośrednio 
na karcie.
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

KalibRowanie sondy otoCzenia KompUteRa pRzenośneGo

taki tryb umożliwia wykalibrowanie temperatury otoczenia odczytanej na komputerze przenośnym (tylko z aktywną wentylacją). Dla 
prawidłowego wykalibrowania powinno się ustawić komputer przenośny w otoczeniu ze stałą temperaturą i odczekać przynajmniej dwie 
godziny.
Procedura kalibrowania jest następująca:

 � Wejść do menu i wyszukać „tecH menu”.
 � ustawić klucz dostępu „f4". - „ADj remote ProBe"
 � za pomocą przycisków 

 OK

 lub 

 OK

 ustawić żądaną wartość temperatury otoczenia.
 � zapisać i wyjść wciskając przycisk 

 OK

.

teRmostat dodatKowy

nb. : montaż musi być przeprowadzony przez upoważnionego technika
istnieje możliwość zamontowania termostatu lokalnego w pobliżu pomieszczenia, gdzie został umieszczony piec: wystarczy podłączyć 
termostat) śledząc procedurę opisana w kolejnym punkcie (zaleca się umieszczenie dodatkowego termostatu mechanicznego na wysokości 
1,50 m od podłoża). funkcjonowanie pieca z termostatem zewnętrznym podłączonym w zacisku tA może być inne w zależności od uaktywnienia 
lub dezaktywacji funkcji StAnD-By.

Fabrycznie, zacisk ta znajduje się na mostku i dlatego jest zawsze w kontakcie zamkniętym (na żądanie).

FunKCJonoWAnIe dodAtKoWeGo termoStAtu z AKtyWną FunKCJą StAnD-By
Po uaktywnieniu funkcji, na wyświetlaczu pojawi się napis StBy. gdy kontakt lub termostat zewnętrzny są zaspokojone (styk otwarty / 
temperatura osiągnięta) piec się wyłączy. jak tylko styk lub zewnętrzny termostat przejdzie do stanu “niezaspokojony” (kontakt zamknięty / 
temperatura do osiągnięcia) nastąpi włączenie.
notabene: działanie pieca zależy od jego temperatury wody oraz ustawionych fabrycznie ograniczeń. jeżeli piec znajduje się w h oFF 
(temperatura wody osiągnięta), ewentualne żądanie kontaktu lub dodatkowego termostatu zostanie ignorowane.

FunKCJonoWAnIe dodAtKoWeGo termoStAtu z WyłąCzonym StAnD-By
gdy kontakt lub termostat zewnętrzny są zaspokojone (kontakt otwarty / temperatura osiągnięta) piec ustawi się na minimum. jak tylko 
kontakt lub zewnętrzny termostat przejdzie do stanu “niezaspokojony” (kontakt zamknięty / temperatura do osiągnięcia) piec rozpocznie pracę 
z ustawioną wstępnie mocą. 
notabene: działanie pieca zależy od jego temperatury wody oraz ustawionych fabrycznie ograniczeń. jeżeli piec znajduje się w h oFF 
(temperatura wody osiągnięta), ewentualne żądanie kontaktu lub dodatkowego termostatu zostanie ignorowane.

FUnKCje dodatKowe

montaż teRmostatU dodatKoweGo

 � Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika głównego 
znajdującego się na tylnej części pieca.

 � Wyjąć wtyczkę z gniazda prądu.
 � Podłączyć dwa kable termostatu do zacisku (tA) znajdującego 

się z tyłu urządzenia. 

depRessURe notiCe
umożliwia uaktywnienie sygnału dźwiękowego ostrzegającego w przypadku otwartych drzwiczek 
lub zasobnika.
Adnotacja: Aktywacja może zredukować o 30% czas działania baterii.
Czas działania baterii zależy od użytkowania 

Aby ustawić: OK > SettingS > DePreSSure nOtice.
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CzyszCzenie 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
Aby prawidłowo funkcjonować, piec musi być poddawany, przynajmniej raz w roku, zwyczajnej konserwacji wykonywanej przez 
upoważnionego technika.
Czynności okresowej kontroli i konserwacji muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i upoważnionych techników, którzy 
będą pracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji.

okresowe CzyszCzenie wykonywane przez użytkownika
Czynności okresowej konserwacji, jak wskazano w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji, muszą być wykonywane z maksymalną uwagą po 
przeczytaniu wskazówek, procedur i terminów przedstawionych w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji.

CzyszCzenie powierzChni i obudowy zewnętrznej
nigdy nie stosować do czyszczenia chemicznie agresywnych lub ściernych środków czyszczących!
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 wskazówek może uszkodzić powierzchnie pieca i być przyczyną unieważnienia gwarancji.

CzyszCzenie szkła CeramiCznego
nigdy nie stosować do czyszczenia chemicznie agresywnych lub ściernych środków czyszczących!
Szkło ceramiczne można czyścić wyłącznie, gdy jest ono zimne. 
W celu wyczyszczenia szkła ceramicznego wystarczy użyć suchego pędzelka i papieru gazetowego zmoczonego i posypanego popiołem. 
W przypadku bardzo brudnego szkła, należy użyć wyłącznie odpowiedniego detergentu do szkła ceramicznego. Spryskać niewielką ilość 
produktu na szmatkę i wytrzeć szkło ceramiczne. Nie spryskiwać bezpośrednio szkła lub uszczelek środkiem czyszczącym lub innym płynem!
Nieprzestrzeganie wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni szkła ceramicznego i doprowadzić do unieważnienia gwarancji.

CzyszCzenie zasobnika na pellet
Po całkowitym opróżnieniu zasobnika, przed kolejnym napełnieniem należy odłączyć kabel zasilający pieca i usunąć z niego pozostałości (pył, 
wióry itp.). 

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 używanego pelletu oraz 
CzęstotliwośCi użytkowania. 
może się okazać, Częstotliwość takiCh CzynnośCi skróCi się

Codziennie

skrobaki:

Wymienniki termiczne można czyścić wyłącznie, gdy piec jest 
zimny! Czyszczenie zapewnia długotrwałą, stałą wydajność 
cieplną. Taki rodzaj konserwacji należy wykonywać przynajmniej 
raz dziennie. W tym celu wystarczy zastosować odpowiednie 
skrobaki znajdujące się w górnej części pieca, kilkakrotnie 
wykonując ruch z dołu do góry i odwrotnie.

PONIŻSZE ILUSTRACJE MAJĄ CHARAKTER PRZYKŁADOWY.

ABY UZYSKAĆ ADRES NAJBLIŻSZEGO CENTRUM SERWISOWEGO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB SPRAWDZIĆ NA STRONIE: 
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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Co 15 dni

popielnik:

 � Wyjąć popielnik i opróżnić go do 
odpowiedniego pojemnika. 

Co 30 dni 

Czyszczenie trójników rurowych z zatyczką kontrolną na zewnątrz pieca: przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić i wyczyścić

konieC sezonu 

Przy okazji konserwacji zwyczajnej na koniec 
sezonu zaleca się nasmarowanie mechanizmu 
używając dołączonej pasty, patrz rysunek.

Co 7 dni

palenisko i komora spalania:

Za pomocą mechanicznego systemu czyszczenie 
paleniska jest wykonywane w ustalonych odstępach 
czasu, w sposób automatyczny. Zawsze zaleca 
się jednak usuwanie ewentualnych pozostałości 
popiołu za pomocą odkurzacza.

 � Odkurzyć popiół, który nagromadził się 
pomiędzy przegrodą a drzwiczkami pożarowymi.

 � Wyjąć przegrodę i zsyp pelletu.
 � Całkowicie odkurzyć komorę spalania i dno 

paleniska za pomocą odpowiedniego odkurzacza.



a b

C
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J

Czyste palenisko jest gwaranCją prawidłowego funkCjonowania!

utrzymująC w CzystośCi palenisko i jego otwory gwarantuje 
się optymalne i długotrwałe spalanie, unikająC ewentualnyCh 
nieprawidłowośCi, które mogłyby wymagać interwenCji 
wykwalifikowanego teChnika.

można użyć funkCji w menu użytkownika „easy setup", aby 
dostosować spalanie do opisanyCh wymagań. 

OTWORY PALENISKA

jeżeli kabel zasilająCy jest uszkodzony, musi go wymienić serwis obsługi teChniCznej lub 
wykwalifikowana osoba, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka.

szCzegóły paleniska

Palenisko składa się z kilku części:
Palenisko (A), w którym następuje spalanie jest stałe i nie można go wyjąć. Przegroda/płyta ogniowa (B) oraz zsyp pelletu (C).

W celu wyczyszczenia paleniska, należy wyjąć przegrodę, zsyp podnosząc ją od tyłu (patrz poniższa ilustracja).
Do ponownego zamontowania, wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.
Po ustawieniu należy się upewnić:

• że zsyp pelletu prawidłowo opiera się na palenisku, a nie na żadnej innej powierzchni komory spalania.
• że zsyp został dopchnięty do ścianki (D) (w prawo).

d
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konserwaCja zwyCzajna

konserwaCja zwyCzajna wykonywana przez 
wykwalifikowanyCh teChników 
przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać konserwację zwyczajną.
Piec wykorzystując pellet jako paliwo stałe wymaga corocznej konserwacji zwyczajnej, którą musi przeprowadzać wykwalifikowany technik, 
przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Nieprzestrzeganie zaleceń może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia i doprowadzić do utraty gwarancji.
Przestrzeganie terminów czyszczenia, którego dokonuje użytkownik, opisanego w instrukcji obsługi i konserwacji gwarantuje prawidłowe 
spalanie, zapobiegając ewentualnym nieprawidłowościom i/lub awariom, które mogłyby wymagać poważniejszych interwencji technicznych. 
Gwarancja produktu nie obejmuje interwencji konserwacji zwyczajnej.

uszCzelki: pokrywa zasobnika na pellet, drzwiCzki, popielnik i palenisko
Uszczelki zapewniają hermetyczność pieca kominkowego i jego poprawne funkcjonowanie.
Konieczne jest ich okresowe sprawdzanie: jeżeli 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 kominka. Jeżeli istnieją poziome odcinki należy z nich 
usunąć pozostałości, zanim zablokują one przepływ spalin. 

wyCofanie z użytkowania (konieC sezonu grzewCzego)
Po zakończeniu każdego sezonu grzewczego, przed wyłączeniem pieca, zaleca się całkowite opróżnienie zasobnika na pellet, odkurzając z 
niego ewentualne resztki pelletów i pyłu.
NIE POWINNO SIĘ ODŁĄCZAĆ GENERATORA OD SIECI ELEKTRYCZNEJ, ABY POMPA OBIEGOWA MOGŁA WYKONYWAĆ NORMALNE CYKLE 
ZAPOBIEGAJĄCE ZABLOKOWANIU.
 Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać konserwację zwyczajną.

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

b Uszczelki, zasobnik na pellet, otwory kontrolne, popielnik i drzwiczki (wymienić i użyć sylikonu, gdzie jest przewidziany)

C Komora spalania i wymiennik (całkowite czyszczenie), łącznie z czyszczeniem kanału świecy

d Zasobnik (całkowite opróżnienie i wyczyszczenie).

e Kontrola rury ssawnej powietrza i ewentualne wyczyszczenie czujnika przepływu

f Demontaż wentylatora powietrza otoczenia i usunięcie pyłu i resztek pelletu.

RYSUNKI SĄ PRZYKŁADOWE.

ABY UZYSKAĆ ADRES NAJBLIŻSZEGO CENTRUM SERWISOWEGO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB SPRAWDZIĆ NA STRONIE: 
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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RYSUNKI SĄ PRZYKŁADOWE.

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

b Uszczelki, zasobnik na pellet, otwory kontrolne, popielnik i drzwiczki (wymienić i użyć sylikonu, gdzie jest przewidziany)

C Komora spalania i wymiennik (całkowite czyszczenie), łącznie z czyszczeniem kanału świecy

d Zasobnik (całkowite opróżnienie i wyczyszczenie).

e Kontrola rury ssawnej powietrza i ewentualne wyczyszczenie czujnika przepływu

f Demontaż wentylatora powietrza otoczenia i usunięcie pyłu i resztek pelletu.

ABY UZYSKAĆ ADRES NAJBLIŻSZEGO CENTRUM SERWISOWEGO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB SPRAWDZIĆ NA STRONIE: 
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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Wizualizacja
Display poWóD

off Piec wyłączony

sTaRT Trwa etap start

pEllET fEEDiNG Trwa ciągłe ładowanie pelletu podczas włączania

iNGNiTioN Trwa etap włączania

pREpaRaTioN Trwa etap przygotowywania

WoRk Trwa etap zwyczajnej pracy

MoDulaTioN Piec pracuje na minimum  

BuRN poT clEaNiNG Trwa czyszczenie paleniska

fiNal clEaNiNG Trwa końcowe czyszczenie

sTaND-By Piec wyłączony ze względu na zewnętrzny termostat, oczekuje na ponowne włączenie się

cooliNG 
WaiT

Następuje kolejna próba włączenia, gdy piec został wyłączony. Po wyłączeniu pieca należy poczekać do całkowitego wyłączenia 
silnika spalin, a następnie oczyścić palenisko. Tylko po wykonaniu tych czynności będzie możliwe ponowne włączenie pieca.

H-off Piec wyłączony z powodu temperatury wody wyższej od ustawionego set.

*RooM-T Wyświetla temperaturę otoczenia (w przewidzianych modelach). 

*T - off Piec wyłączony w oczekiwaniu na ponowne włączenie ze względu na spełnienie wszystkich wymogów

Black ouT 
WaiT

Piec chłodzi się po braku prądu. 
Po zakończeniu chłodzenia ponownie włączy się w sposób automatyczny

aNTi-fREEziNG Trwa funkcjonowanie zapobiegające zamarzaniu ponieważ t° H2O znajduje się poniżej progu ustawionego fabrycznie
pompa obiegowa uaktywnia się od momentu, gdy woda osiągnie ustawiony fabrycznie parametr +2°C

aNTi-Block Jest włączona funkcja zapobiegająca blokadzie pompy obiegowej, (tylko jeśli piec był wyłączony przez co najmniej 96 
godzin). Aby uniknąć jego zablokowania, pompa obiegowa włącza się na czas określony przez producenta

BloW Aktywny podmuch automatyczny

alaRMy
Display WyjaŚNiENiE RozWiĄzaNiE

Oznacza obecność alarmu.

Włączona: oznacza obecność alarmu
Migająca: oznacza dezaktywację czujnika podciśnienia.
Alarm może zostać wyresetowany wyłącznie, jeżeli silnik spalin jest wyłączony, upłynie 
15 minut od wyświetlenia i zostanie wciśnięty przycisk 1/  przez 3 sekundy.

fuMEs MoToR 
faulT 

Usterka silnika spalin Skontaktować się z centrum serwisowym

fuMEs pRoBE Usterka sondy spalin. Skontaktować się z centrum serwisowym

HoT fuMEs Nadmierna temperatura spalin Sprawdzić załadowanie pelletem (patrz “Regulacja ładowania pelletu”), w razie braku 
rozwiązania skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

No 
iNGNiTioN 

Zasobnik na pellet jest pusty.
Ustawienia ładowania pelletu są nieprawidłowe.
Uaktywniły się sondy termostatowe.

Sprawdzić obecność lub brak pelletu w zasobniku.
Wyregulować natężenie dostarczania pelletu (patrz „Regulacja ładowania pelletu”).
Sprawdzić procedury opisane w rozdziale „Włączenie”.
Sprawdzić termostaty z sondami (patrz rozdział Resetowanie)

Black ouT 
No iGNiTioN

Brak zasilania podczas etapu włączania. Wyłączyć piec Z POMOCą PRZyCiSkU 1 off i powtórzyć procedurę opisaną w 
rozdziale „Włączenie".

* w przewidzianych modelach.

ABY UZYSKAĆ ADRES NAJBLIŻSZEGO CENTRUM SERWISOWEGO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB SKONSULTOWAĆ STRONĘ WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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* w przewidzianych modelach.

No flaME 
Zasobnik na pellet jest pusty.
Brak ładowania pelletu.
Motoreduktor nie ładuje pelletu.

Sprawdzić obecność lub brak pelletu w zasobniku.
Wyregulować natężenie dostarczania pelletu (patrz “Regulacja ładowania pelletu”).

DEpREssioN alaRM 

Drzwiczki są nieprawidłowo zamknięte.
Szuflada na popiół jest nieprawidłowo 
zamknięta.
komora spalania jest brudna.
kanał odprowadzania spalin jest zatkany/brudny

Sprawdzić hermetyczne zamknięcie drzwiczek.
Sprawdzić hermetyczne zamknięcie szuflady na popiół.
Sprawdzić czystość kanału spalin oraz komory spalania.

H2o ovERTEMpERa-
TuRE

Powietrze w instalacji
Nieprawidłowy obieg

Powietrze w instalacji, odpowietrzyć instalację. Brak odpowiedniego obiegu. Brak 
strefy bezpieczeństwa lub nieodpowiednia.
Temperatura wody w piecu przekroczyła 95°C. Możliwa nieprawidłowość pompy 
obiegowej.
Jeżeli problem trwa, czynności przywracające do stanu wyjściowego muszą być 
wykonane przez autoryzowanego technika.

* TRapDooR BlockED

Automatyczne czyszczenie paleniska jest 
zablokowane. 
Palenisko jest brudne, zatkane
Drzwiczki są nieprawidłowo zamknięte.

Sprawdzić hermetyczne zamknięcie drzwiczek. Sprawdzić, czy palenisko jest czyste i 
nie jest zatkane. Automatyczne czyszczenie paleniska jest zablokowane.
Jeżeli problem trwa, skontaktować się z centrum serwisowym

MiN H20 pREssuRE 
alaRM    

Ciśnienie instalacji odczytane przez presostat 
jest zbyt niskie. 

Powietrze w instalacji, odpowietrzyć instalację. Możliwy brak wody lub wycieki 
wynikające z nieprawidłowości jednego z komponentów instalacji.
Jeżeli problem trwa, skontaktować się z centrum serwisowym

H20 pRoBE Usterka sondy H2O Skontaktować się z centrum serwisowym

MaX H20 pREssuRE 
alaRM   

Ciśnienie powietrza przekroczyło maksymalny 
próg

Powietrze w instalacji, odpowietrzyć instalację. Sprawdzić, czy naczynia 
wyrównawcze nie są uszkodzone i za małe. Sprawdzić, czy zimna instalacja ma 
prawidłowe ciśnienie.
Jeżeli problem trwa, skontaktować się z centrum serwisowym

* pREssuRE sENsoR 
DaMaGED

Czujnik różnicy ciśnienia jest uszkodzony lub 
odłączony. Skontaktować się z centrum serwisowym

* auGER coNTRol 
alaRM

Nieprawidłowe funkcjonowanie ładowania 
pelletu. Skontaktować się z centrum serwisowym

* auGER BlockED Nieprawidłowe funkcjonowanie silnika pelletu. Skontaktować się z centrum serwisowym

* DHW pRoBE Usterka sondy bojlera. Skontaktować się z centrum serwisowym

BuffER TaNk pRoBE Usterka sondy puffer. Skontaktować się z centrum serwisowym

* EMpTy HoppER

Zasobnik na pellet jest pusty. 
Drzwiczki są nieprawidłowo zamknięte.
Szuflada na popiół jest nieprawidłowo 
zamknięta.
komora spalania jest brudna.
kanał odprowadzania spalin jest zatkany.

Sprawdzić obecność lub brak pelletu w zasobniku.
Sprawdzić hermetyczne zamknięcie drzwiczek.
Sprawdzić hermetyczne zamknięcie szuflady na popiół.
Sprawdzić czystość kanału spalin, czujnika przewodu powietrza pierwotnego oraz 
komory spalania.
Skontaktować się z centrum serwisowym 

MaX ElEcTRical cuR-
RENT

Automatyczne czyszczenie paleniska jest 
zablokowane. 
Palenisko jest brudne, zatkane
Drzwiczki są nieprawidłowo zamknięte.

Sprawdzić hermetyczne zamknięcie drzwiczek.
Sprawdzić, czy palenisko jest czyste i nie jest zatkane.
Automatyczne czyszczenie paleniska jest zablokowane.
Jeżeli problem trwa, skontaktować się z centrum serwisowym

closE
HoppER - sTovE DooR

Zasobnik na pellet otwarty.
Drzwiczki otwarte.
Wlot powietrza zatkany lub brudny.

Sprawdzić prawidłowe zamknięcie zasobnika na pellet, drzwiczek i popielnika.
Sprawdzić wlot powietrza.

pWM iNTERfacE 
alaRM

interfejs wyjścia iPWM uszkodzony, w zwarciu 
lub niepodłączony Skontaktować się z centrum serwisowym

HoT pWM alaRM
Pompa działa, ale wykazuje oczekiwanych 
osiągów. Podnapięcie 160-194v.
Pompa w stanie zabezpieczenia termicznego.

Skontaktować się z centrum serwisowym

sToppED pWM alaRM
Pompa zatrzymała się, ale jeszcze działa.
Podnapięcie < 160v. Przepięcie.
Nieoczekiwany przepływ zewnętrzny.

Skontaktować się z centrum serwisowym

sToppED 2 pWM 
alaRM

Pompa zatrzymała się, ale jeszcze działa.
Problem na komponencie innym niż pompa. 
Gruz w instalacji.
Ustawienie w wysokiej temperaturze.

Skontaktować się z centrum serwisowym

BlockED pWM alaRM
Pompa zatrzymała się na stałe
Pompa zablokowana. Moduł elektroniczny 
uszkodzony

Skontaktować się z centrum serwisowym

floW pWM alaRM
Pompa zablokowana.
Ciecz o wysokiej gęstości.
Przewód zatkany.

Skontaktować się z centrum serwisowym

ABY UZYSKAĆ ADRES NAJBLIŻSZEGO CENTRUM SERWISOWEGO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB SKONSULTOWAĆ STRONĘ WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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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.


