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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.



AtteNzIONe tAssAtIVO
prIMA dI MOVIMeNtAre lA stuFA tOglIere le 

MAIOlIChe INdICAte  per eVItAre dANNI.

per l’AllINeAMeNtO del tOp utIlIzzAre le 2 VItI.

AteNÇÃO - OBrIgAtórIO
ANtes de MOVIMeNtAr A sAlAMANdrA, retIrAr 

As CerâMICAs INdICAdAs pArA eVItAr dANOs. 

pArA O AlINhAMeNtO superIOr use 2 pArAFu-
sOs.

AtteNtION  - COMpulsOry
BeFOre MOVINg the stOVe,  KINdly tAKe the Ce-

rAMICs OFF IN Order tO 
 AVOId ANy dAMAges.

use the 2 sCreWs tO AlIgN the tOp pArt

tÄhelepANu!
eNNe AhJu lIIgutAMIst eeMAldAge sellelt 
NÄIdAtud KerAAMIlIsed OsAd, et VÄltIdA 

KAhJustusI.

tOpI JOONdAMIseKs KAsutAge 2 KruVI.

AtteNtION  - OBlIgAtOIre
AVANt de BOuger le pOêle , FAIre AtteNtION à 

leVer les CérAMIques
  INdIquées pOur éVIter des dégâts.

pOur l’AlIgNeMeNt du tOp, utIlIser les 2 VIs

OBVezNA pOzOrNOst
prIJe pOMICANJA peĆI, uKlONIte OzNAčeNe plO-

čICe KAKO BIste IzBJeglI OšteĆeNJA.

 zA pOrAVNANJe gOrNJeg dIJelA KOrIstItI 2 
VIJKA.

VOrsICht -  OBlIgAtOrIsCh
BeVOr sIe  deN OFeN BeWegeN, BItte uNBedINgt 
dIe BezeIChNete  KerAMIK KAChelN eNtFerNeN 

uM sChÄdeN zu VerMeIdeN.

VerWeNdeN sIe dIe 2 sChrAuBeN, uM dAs OBere 
VerKleIduNgsstüCK ANzugleICheN

pOzOr OBVezNO
pred preMIKANJeM pečI OdstrANIte OzNAčeNe 

MAJOlIKe, dA preprečIte pOšKOdOVANJe. 

zA pOrAVNAVO VrhA upOrABIte 2 VIJAKA.

AteNCIóN - pereNtOrIO
ANtes de MOVer lA estuFA sACAr lAs

 MAyólICAs INdICAdAs pArA eVItAr dAñOs.

pArA el AlINeAMIeNtO de lA tApA , utIlIzAr lOs 2 
tOrNIllOs

AdVArsel - OBlIgAtOrIsK
Før du Flytter OVNeN, Bør du tAge 

KerAMIKFlIserNe AF FOr At uNdgå sKAder.

 tIl JusterINg AF tOppeN Brug de 2 sKruer.
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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.
Należy użytkować urządzenie zgodnie z wszystkimi przepisami lokalny-
mi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi.
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 

POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA I OSOBY O OGRANICZONYCH ZDOLNO-
ŚCIACH FIZYCZNYCH, ZMYSŁOWYCH I PSYCHICZNYCH LUB NIEPOSIA-
DAJĄCE WYSTARCZAJĄCEGO DOŚWIADCZENIA, POD WARUNKIEM, 

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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ŻE BĘDĄ ONE NADZOROWANE LUB ZOSTANĄ POUCZONE NA TEMAT 
BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA I ZWIĄZANYCH Z NIM 
ZAGROŻEŃ.

 � ZABRANIA SIĘ OBSŁUGI GENERATORA OSOBOM (RóWNIEŻ DZIE-
CIOM) O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH CZUCIOWYCH I PSYCHO-
-FIZYCZNYCH LUB NIEDOŚWIADCZONYM CHYBA, ŻE SĄ ONE NAD-
ZOROWANE I POUCZONE PRZEZ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ICH 
BEZPIECZEŃSTWO.

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

 � NALEŻY NADZOROWAĆ DZIECI, ABY NIE BAWIŁY SIĘ URZĄDZE-
NIEM.

 � NIE DOTYKAĆ GENERATORA, JEŻELI JEST SIĘ NA BOSO ORAZ Z 
MOKRYMI LUB WILGOTNYMI CZĘŚCIAMI CIAŁA.

 � ZAKAZUJE SIĘ DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ZMIAN NA URZĄ-
DZENIU.

 � NIE CIĄGNĄĆ, ODŁĄCZAĆ, SKRĘCAĆ KABLI ELEKTRYCZNYCH WY-
CHODZĄCYCH Z PRODUKTU, NAWET JEŻELI SĄ ONE ODŁĄCZONE OD 
SIECI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO.

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

 � PO WYKONANIU MONTAŻU WTYCZKA ZASILANIA MUSI BYĆ DO-
STĘPNA.

 � UNIKAĆ ZATYKANIA LUB ZMNIEJSZANIA OTWORóW NAPOWIE-
TRZAJĄCYCH W LOKALU ZAMONTOWANIA, OTWORY NAPOWIE-
TRZAJĄCE SĄ NIEZBĘDNE DO POPRAWNEGO SPALANIA.

 � NIE POZOSTAWIAĆ ELEMENTóW OPAKOWANIA W ZASIĘGU DZIE-
CI LUB OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTóRE NIE SĄ NADZOROWANE.

 � PODCZAS ZWYCZAJNEGO FUNKCJONOWANIA PRODUKTU, 
DRZWICZKI PALENISKA MUSZĄ POZOSTAWAĆ ZAMKNIĘTE.

 � GDY URZĄDZENIE FUNKCJONUJE JEST GORĄCE, W SZCZEGóLNO-
ŚCI ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE I DLATEGO TEŻ ZALECA SIĘ ZWRó-
CENIE MAKSYMALNEJ UWAGI

 � PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA PO DŁUŻSZYM OKRESIE NIEUŻY-
WANIA, SPRAWDZIĆ OBECNOŚĆ EWENTUALNE ZATKANIA.

 � PIEC ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DO SAMOREGULACJI W 
OKREŚLONYCH WARUNKACH DZIAŁANIA.

 � GENERATOR ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DO FUNKCJONOWANIA 
W KAŻDYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH, W PRZYPADKU SZCZE-
GóLNIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKóW (SILNY WIATR, MRóZ) 
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MOGĄ INTERWENIOWAĆ 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 ZASTO-
SOWAĆ 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 

PRODUKTU Z WORKIEM Z PELETAMI
 � MAJOLIKI SĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTAMI RZEMIEŚLNICZY-

MI I JAKO TAKIE MOGĄ POSIADAĆ MIKROPUNKCIKI, PĘKNIĘCIA PO-
WIERZCHNIOWE I ZNIEKSZTAŁCENIA CHROMATYCZNE. TAKIE WŁA-
ŚCIWOŚCI ŚWIADCZĄ O ICH WYSOKIEJ JAKOŚCI. EMALIA I MAJOLIKA, 
ZE WZGLĘDU NA ICH RóŻNY WSPóŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI 
CIEPLNEJ, WYTWARZAJĄ NIEWIELKIE ZARYSOWANIA (PĘKNIĘCIA 
POWIERZCHNIOWE), KTóRE ŚWIADCZĄ O ICH AUTENTYCZNOŚCI. 
DO CZYSZCZENIA MAJOLIK ZALECA SIĘ UŻYCIE SUCHEJ MIĘKKIEJ 
SZMATKI; W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA 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 PO-
MOCĄ TERMOSTATU CZASOWEGO LUB ZDALNIE ZA POMOCĄ OD-
POWIEDNICH APLIKACJI, SUROWO ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIANIA 
WSZELKICH ŁATWOPALNYCH PRZEDMIOTóW W ZAKRESIE ODLE-
GŁOŚCI WSKAZANYCH NA TABLICZCE DANYCH TECHNICZNYCH.

 � WYGLĄD WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI KOMORY SPALANIA MOŻE SIĘ 
POGORSZYĆ, JEDNAK NIE MA TO WPŁYWU NA PRAWIDŁOWE DZIA-
ŁANIE.

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 (pIeCe KOMINKOWe NA pelety)
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.

tylKO W przypAdKu gerMANIA
produkt może być podłączony do wspólnego kanału dymowego (tzn. z podłączeniem wielokrotnym) pod warunkiem spełnienia wymogów 
norm regionalnych i krajowych takich, jak diN eN 13384-2, diN V 18160-1, diN 18896 i mFeuV-2007 (muster-Feuerungsverordnung) oraz po 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu warunków instalacyjnych przez kominiarza. 
Ponadto użytkownik końcowy musi przestrzegać następujących zaleceń:
•	 urządzenie może być uaktywnione tylko z zamkniętymi drzwiczkami.
•	 drzwiczki i wszystkie elementy nastawcze urządzenia muszą być zamknięte podczas jego działania (z wyjątkiem czynności czyszczenia 

i konserwacji).



max 4 mt
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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.

MONtAŻ herMetyCzNy
Generator 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.

maks. 4 m
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OpIs terry plus

A Wylot powietrza do otoczenia e Przewód kanałowy z1 I
Włączony/Wyłączony
Bezpiecznik
zasilanie 230V

B dostęp do komory spalania i do 
szuflady na popiół F Wlot powietrza do spalania J Wejście ta

C zasobnik na pellet z zamknięciem 
dociskowym g Wylot spalin K karta radio/awarii

d Przewód kanałowy z2 h Wejścia termostatów przewodów 
kanałowych - -
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W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SONDY (NTC 10K)
Usunąć mostek na 1 i podłączyć sondę NTC znajdującą się w pomieszczeniu, którego warunkami chce się zarządzać, poprzez przewód 
kanałowy 1.

3 tryby zarządzania:

ChArAKterystyKA przeWOdóW KANAłOWyCh
 
Piec jest wyposażony w 2 niezależne wyjścia połączone z przewodami kanałowymi.
Przewody kanałowe 1 - 2 zostały uaktywnione fabrycznie.

dane techniczne:

 � średnica wylotu przewodu kanałowego: 2x80 mm
 � maksymalna zalecana długość przewodu kanałowego 8 m
 � przewód kanałowy zarządzany przez termostat
 � Regulację prędkości można ustawić w 3 trybach: WyŁączONy, autO, kOmFORt
 � przewody kanałowe włączane/wyłączane w sposób niezależny (WŁączONy-

WyŁączONy)

FuNKCJONOWANIe przeWOdu KANAłOWegO Według ustAWIeń FABryCzNyCh
Przewody kanałowe 1 i 2 zostały fabrycznie ustawione jako pożądane (mostki na 1 i 2 obecne) i ich praca jest dostosowywana do działania pieca.

- Nie wymagają żadnych dodatkowych ustawień.

FuNKCJONOWANIe przeWOdu KANAłOWegO zArządzANe terMOstAteM luB 
sONdą (OpCJA)
Piec jest wyposażony w dwa niezależne silniki przeznaczone dla przewodów kanałowych. Podłączenie zewnętrznego termostatu lub sondy 
temperatury (Ntc 10k) na wejściach 1 i 2 znajdujących się w tylnej części pieca, umożliwia kontrolowanie silnika przewodu kanałowego w 
sposób niezależny od funkcjonowania pieca.
Wystarczy podłączyć termostat/sondę środowiska i ustawić temperaturę na pożądanej wartości. 
Szczegółowe informacje na temat ustawień w rozdziale: „ MenU - Przewody kanałowe"

W PRZYPADKU UŻYWANIA TERMOSTATU (OPCJA)
usunąć mostek na 1 i podłączyć termostat otoczenia zainstalowany w pomieszczeniu, którym chce się zarządzać za pomocą termostatu, 
poprzez przewód kanałowy 1.

3 tryby zarządzania:

DZIAŁANIE PRZEWODóW KANAŁOWYCH Z TERMOSTATEM OTOCZENIA (OPCJA)

Set ustawiony na WyŁączONy
(ustawienie temperatury nie jest widoczne)

Silnik kanałowy pozostanie wyłączony, z wyjątkiem przypadku, gdy temperatura 
spalin nie przekroczy normalnej temperatury roboczej

Set ustawiony na autO
(ustawienie temperatury nie jest widoczne)

Po osiągnięciu i przekroczeniu określonego progu aktywacji, w temperaturze, która 
ma zostać osiągnięta (Styk zamkNięty), silnik przewodów kanałowych będzie 
podążał za przebiegiem pracy pieca.
Po osiągnięciu temperatury ustawionej na termostacie (Styk OtWaRty), silnik 
przewodów kanałowych ustawi się na WyŁączONy, a następnie uruchomi się 
ponownie, gdy wydane zostanie nowe żądanie.

Set ustawiony na kOmFORt
(ustawienie temperatury nie jest widoczne)

Po osiągnięciu i przekroczeniu określonego progu aktywacji, w temperaturze, która 
ma zostać osiągnięta (Styk zamkNięty), silnik przewodów kanałowych będzie 
podążał za przebiegiem pracy pieca,
ale przy niższej prędkości niż w trybie Set autO, aby zwiększyć komfort akustyczno-
środowiskowy.
Po osiągnięciu temperatury ustawionej na termostacie (Styk OtWaRty), silnik 
przewodów kanałowych wyłączy się, a następnie włączy ponownie, gdy pojawi się 
nowe żądanie.

Te SaMe USTawIenIa dzIałanIa dLa SILnIka kanałoweGo 2
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terMOstAt dOdAtKOWy tA (OpCJA)

urządzenie służy do kontroli temperatury otoczenia za pomocą dodatkowego termostatu (opcja). 
Po włączeniu (naciskając na przycisk 1 lub za pomocą trybu chrono) piec będzie pracował do osiągnięcia temperatury ustawionej na 
termostacie wyświetlając komunikat prACA (styk zamknięty). Sonda otoczenia wbudowana na panelu zostanie automatycznie pominięta. 

MONtAŻ MusI ByĆ WyKONANy przez WyKWAlIFIKOWANy persONel I/luB serWIs teChNICzNy prOduCeNtA

W celu WykONaNia iNStalacJi i uRuchOmieNia:

 � Należy zastosować termostat mechaniczny lub cyfrowy.
 � Wyjąć wtyczkę z gniazda prądu.
 � Powołać się na rysunek znajdujący się z boku, podłączyć dwa kable termostatu (styk czysty - nie 230 V!) 

do odpowiednich zacisków znajdujących się w tylnej części maszyny.
 � Podłączyć zasilanie do pieca.
 � Nacisnąć na przycisk (

 OK

), ustawić set temperatury na NiSka-ta.

W tym momencie piec można uznać za skonfigurowany prawidłowo.
Będzie on pracował kontrolując zewnętrzny, dodatkowy termostat w zależności od funkcji ta.

DZIAŁANIE PRZEWODóW KANAŁOWYCH Z SONDĄ NTC 10KΩ (OPCJA) 

Set ustawiony na WyŁączONy
ustawić pożądaną wartość temperatury (od 7 do 
37 °c)

Silnik kanałowy pozostanie wyłączony, z wyjątkiem przypadku, gdy temperatura 
spalin nie przekroczy normalnej temperatury roboczej

Set ustawiony na autO
ustawić pożądaną wartość temperatury (od 7 do 
37 °c)

Po osiągnięciu i przekroczeniu określonego progu aktywacji, w temperaturze, która 
ma zostać osiągnięta, silnik przewodów kanałowych będzie podążał za przebiegiem 
pracy pieca.
Po osiągnięciu temperatury ustawionej w temPeRatuRa, silnik przewodów 
kanałowych ustawi się na WyŁączONy, a następnie włączy ponownie, gdy pojawi 
się nowe żądanie.

Set ustawiony na kOmFORt
ustawić pożądaną wartość temperatury (od 7 do 
37 °c)

Po osiągnięciu i przekroczeniu określonego progu aktywacji, w temperaturze, która 
ma zostać osiągnięta, silnik przewodów kanałowych będzie podążał za przebiegiem 
pracy pieca ale przy niższej prędkości niż w trybie Set autO, aby zwiększyć komfort 
akustyczno-środowiskowy.
Gdy wartość temperatury ustawiona w temPeRatuRa zostanie osiągnięta, silnik 
przewodów kanałowych wyłączy się, a następnie włączy ponownie, gdy pojawi się 
nowe żądanie.

Te SaMe USTawIenIa dzIałanIa dLa SILnIka kanałoweGo 2

BezpIeCzNIK

W przypadku braku zasilania, powinno się zlecić wykwalifikowanemu technikowi przeprowadzenie kontroli stanu bezpiecznika.
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prOduCeNt uChylA sIę Od JAKIeJKOlWIeK OdpOWIedzIAlNOŚCI, A gWArANCJA trACI WAŻNOŚCI W 
przypAdKu stOsOWANIA pelletu O NIsKIeJ JAKOŚCI luB INNegO rOdzAJu MAterIAłu, gdyŻ tO MOŻe 
spOWOdOWAĆ uszKOdzeNIe FuNKCJI geNerAtOrA.

zAsOBNIK NA pellet - zAMKNIęCIe dOCIsKOWe.
zarówno podczas działania pieca, jak i gdy nie jest on używany, wszystkie drzwiczki (zasobnik na pellet, drzwiczki, szuflada na popiół), muszą 
być zawsze zamknięte. można je otworzyć tylko na czas załadunku paliwa i w celu wykonania konserwacji. 

„ZAMKNIJ ZBIORNIK-DRZWI" 

taka sygnalizacja wskazuje, że pozostaje 60 sekund na zamknięcie drzwiczek i pokrywy zasobnika.
Po upływie 60 sekund, w fazie włączania, piec wejdzie w stan alarmowy „alaRm POdciśNieNia" natomiast w czasie normalnego działania piec 
wejdzie w stan „OczekiWaNie chŁOdzeNia". Piec automatycznie wznowi działanie po przywróceniu odpowiednich warunków roboczych 
(zimny piec, itp.).

utrzymywać w czystości

W CZASIE ZAŁADUNKU ZASOBNIKA NIE NALEŻY USTAWIAĆ WORKA BEZPOŚREDNIO NA PIECU! 
UŻYWAĆ ZAWSZE SZUFELKI W CELU NAŁADOWANIA ZASOBNIKA. NIE OCIERAĆ I NIE KŁAŚĆ ŻADNYCH CIĘŻKICH 
PRZEDMIOTóW NA USZCZELCE ZASOBNIKA. UTRZYMYWAĆ POWIERZCHNIĘ GNIAZDA USZCZELKI POKRYWY ZBIORNIKA 
W STANIE CZYSTOŚCI. CZĘSTO SPRAWDZAĆ STAN USZCZELKI. W RAZIE JEJ ZNISZCZENIA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKIEM.

pelety I 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.
ten rodzaj paliwa jest całkowicie ekologiczny, gdyż w celu zachowania swojej zwartej struktury nie wymaga zastosowania żadnego rodzaju 
klejów. Struktura peletu pozostaje bardzo zwarta, dzięki naturalnej substancji znajdującej się w drewnie nazywanej lignina.
dzięki temu że umożliwia maksymalne wykorzystanie resztek drewna pelet jest uważany za paliwo ekologiczne, lecz posiada on również wiele 
zalet technicznych.
Wartość opałowa drewna wynosi 4,4 kWh/kg. (przy 15% wilgoci, czyli po około 18 miesiącach sezonowania), natomiast wartość opałowa 
peletów to 5 kWh/kg.
Gęstość peletów 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.
Stosowany pelet musi posiadać certyfikat klasy A1 zgodnie z IsO 17225-
2 (eNplus-A1, dIN plus lub NF 444 kategorii „NF Biopaliwo z najwyższej 
jakości peletu drzewnego”).

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 peletów o 
średnicy 6 mm.

MAgAzyNOWANIe peletóW

aby zagwarantować bezproblemowe spalanie konieczne jest, aby pelety 
był przechowywany w suchym miejscu.
Otworzyć pokrywę zasobnika i załadować pelety za pomocą szufelki. 
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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 Obecność zasilania p1 Spadek mocy

l2
led wyłączona:  piec wyłączony.
led włączona: piec w P1-2-3 i w pracy
led migająca: piec w P1-2-3 i w wyłączaniu/alarmie/stby

p2 Wzrost mocy

l3
led wyłączona:  piec wyłączony.
led włączona: piec w P3-4-5 i w pracy
led migająca: piec w P3-4-5 i w wyłączaniu/alarmie/stby

p3 On/ Off pieca.

l4 led wyłączona: funkcjonowanie normalne. 
led włączona: alarm.

l5 led wyłączona: brak komunikacji radiowej.
led włączona: komunikacja radiowej aktywna

s -

Funkcjami zarządzanymi przez kartę awaryjną są:

Nie używany



17POLSKI

rOdzAJ I WyMIANA BAterII

aby włożyć / wymienić baterie wystarczy zdjąć pokrywę 
ochronną znajdującą się w tylnej części zdalnego sterowania 
radiowego (rysunek 1).
Włożyć baterie przestrzegając symbolów na zastosowanych na 
zdalnym sterowaniu radiowym i na bateriach. 

do działania niezbędne są 3 baterie alkaliczne typu aaa.

KONFIgurACJA

PROceduRa kOdOWaNia zdalNeGO SteROWaNia RadiOWeGO:

1. Odciąć zasilanie od pieca.

2. Nacisnąć jednocześnie na przyciski 

 OK
 e OK jednocześnie, aż pojawi się ekran wyboru RadiO id.

3. za pomocą przycisków 

 OK

 e 

 OK

 wybierz nowy RadiO id (można wybrać RadiO id z zakresu od 0 do 63).

4. Podłączyć zasilanie do pieca. W przeciągu 10 sekund (na karcie radio/awaria będą migać wszystkie diody led) należy potwierdzić 

wybraną jednostkę naciskając na przycisk Ok na zdalnym sterowaniu radiowym.

5. aby potwierdzić konfigurację wszystkie led karty radio/awarii będą włączone przez 2 sekundy.

6. Jeżeli konfiguracja nie zakończy się prawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się „ ”. W takim przypadku powtórzyć procedurę.

J

sterOWANIe rAdIOWe Jest JuŻ sKONFIgurOWANe z „rAdIO Id”. JeŚlI IstNIeJe INNy pIeCe, ABy uNIKNąĆ 
zAKłóCeń NAleŻy WyKONAĆ NOWą KONFIgurACJę, MOdyFIKuJąC JedeN z dWóCh pIeCóW.

NIeKtóre urządzeNIA dzIAłAJąCe W CzęstOtlIWOŚCI rAdIOWeJ (Np. teleFONy KOMórKOWe Itp.) MOgą 
zAKłóCAĆ KOMuNIKACJę MIędzy zdAlNyM sterOWANIeM rAdIOWyM A pIeCeM.

Chronić środowisko naturalne!
Stosowane baterie zawierają szkodliwe dla środowiska metale i dlatego należy je poddawać selektywnej zbiórce odpadów 
i usuwać do odpowiednich pojemników.

zdAlNe sterOWANIe rAdIOWe

(rysunek 1)

KAlIBrACJA sONdy OtOCzeNIA pIlOtA 
rAdIOWegO

ten tryb umożliwia skalibrowanie temperatury otoczenia 
wykrytej przez zdalne sterowanie radiowe (tylko w przypadku 
gdy wentylacja jest aktywna). dla prawidłowego wykalibrowania 
powinno się ustawić pilot zdalnego sterowania w otoczeniu ze 
stałą temperaturą i odczekać przynajmniej dwie godziny.
Procedura kalibrowania jest następująca:

 � Wejść do menu i wyszukać „MENU TECH”.
 � ustawić klucz dostępu „F4”. - „ADJ SONDA TELE"
 � za pomocą przycisków 

 OK

  lub 

 OK

  ustawić żądaną 
wartość temperatury otoczenia.

 � zapisać i wyjść wciskając przycisk 

 OK

 .



2

3

1

4

5

6

7

8

18 POLSKI

ChArAKterystyKA zdAlNegO sterOWANIA rAdIOWegO

1. WyśWietlacz

2. mOc/ przeglądanie menu/ zwiększanie - wybieranie ustawienia

3. Set teRmOStatu otoczenia / przeglądanie menu / zmniejszanie – dezaktywacja ustawienia

4. Przycisk powrotu

5. Przycisk dostępu do meNu i POtWieRdzeNie 

6. Włączenie/wyłączenie pieca lub przywrócenie z trybu sleep.

7. Wejście kabla szeregowego

8. miejsce na baterie

zdalne sterowanie radiowe jest wyposażone 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 WŁączaNie/WyŁączaNie (6).

UWAGA!
Nie pozwolić na bezpośredni lub pośredni kontakt pilota z wodą. W przypadku wilgoci lub po zmoczeniu wodą pilot może działać 
nieprawidłowo.
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EKRAN DZIAŁANIA

EKRAN Z TERMOSTATEM ZEWNĘTRZNYM PODŁĄCZONYM DO ZACISKU „TA”

WyŚWIetlACz

Wizualizacja tekstu

temperatura odczytana w 
otoczeniu

Set ustawionej temperatury 
otoczenia

moc 1-5^ Godzina

chrono aktywny

STAND BY 
aktywny

Rozładowana bateria

wizualizacja tekstu

Godzina

Wskazuje styk 
dodatkowego termostatu 

zewnętrznego
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MeNu głóWNe

PRZYCISK FUNKCJA

 OK

   

 OK

zmiana parametrów
zmiana danych ustawienia

 OK

Przycisk włączenia - wyłączenia

PRZYCISK FUNKCJA

Przycisk powrotu do tyłu - wyjście

 OK Przycisk dostępu do menu

POWIETRZE PRZEDNIE SET

PRZEWóD KANAŁOWY 1 SET

SET TERMOSTATU*

PRZEWóD KANAŁOWY 2 SET

SET TERMOSTATU*

EASY SETUP SET

CHRONO AKTYWACJA

PRG1

CHRONO CAN1 AKTYWACJA PRG2

PRG1 PRG3

CHRONO CAN2 AKTYWACJA PRG2 PRG4

PRG1 PRG3

USTAWIENIA DATA / GODZ PRG2 PRG4

JĘZYK PRG3

WYŚWIETLACZ PRG4

STAND BY

PIERWSZE 
ŁADOWANIE

DELTA T

STOPNI

RESET

OSTRZEŻENIE O 
PODCIS

STAN PIECA**

*Jeśli POdŁączONa JeSt SONda temPeRatuRy

MENU TECH** ** zaStRzeżONe dla techNika
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zABrANIA sIę uŻytKOWANIA urządzeNIA Bez: przegrOdy (A) I płyty 
OgNIOWeJ (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).

AB

dAtA / gOdz 

to menu pozwala na ustawienie godziny i daty.

aby ustawić: Ok > UstaWienia > Data / GODZ.

JęzyK
to menu pozwala na ustawienie żądanego języka. 
możliwe do wyboru języki to: italiano, english, deutsch, Français, español, Português, dansk, eesti, hrvatski, Slovenscina, Nederlands, Polski 
- tcheco.

aby ustawić: Ok > UstaWienia > JęZyk.

stOpNI

takie menu umożliwia ustawienie żądanej jednostki miary.

aby ustawić: Ok > UstaWienia> stOPni

ustAWIeNIA dO pIerWszegO WłąCzeNIA

Po podłączeniu kabla zasilającego z tyłu generatora, przesuń przełącznik (jeśli jest) do pozycji (i). 
Przełącznik służy do zasilania płyty generatora.

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 lub kamienia naturalnego, 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.

 � zasobnik na pellet musi być całkowicie załadowany
 � komora spalania i palenisko muszą być czyste
 � Sprawdzić hermetyczne zamknięcie drzwiczek, szuflady na popiół i 

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

 � Sprawdzić, czy kabel zasilający jest poprawnie podłączony
 � Wyłącznik (jeżeli obecny) musi być ustawiony na pozycji „1”.
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rOzpAlANIe
Po sprawdzeniu wymienionych wyżej punktów, wcisnąć przycisk 

 OK

 na trzy sekundy w celu włączenia pieca.  Faza rozpalania zajmuje okres 
czasu równy 15 minut. W czasie trwania tej fazy wykonywana jest kontrola obecność płomienia. Po osiągnięciu temperatury kontrolnej,
piec przerywa fazę rozpalania i przechodzi do fazy PRzyGOtOWaNia.

przygOtOWANIe
W fazie przygotowania piec stabilizuje się stopniowo zwiększając zdolność spalania, następnie uruchomia wentylację i przechodzi w tryb 
PRacy

prACA
Na fazie roboczej piec ustawia się na ustawioną przez użytkownika mOc, nagrzewając otoczenie, aż do momentu osiągnięcia Set 
teRmOStatu. Patrz dalej.

regulACJA set terMOstAtu
Parametr Set teRmOStatu otoczenia można ustawić za pomocą przycisków 2 i 3, od NiSka-ta 7 - 37 ° c - GORący. Jeżeli wartość zawiera się 
w przedziale 7- 37°c piec kontroluje temperaturę otoczenia za pomocą sondy wbudowanej na zdalnym sterowaniu radiowym. Po osiągnięciu 
ustawionej temperatury, piec automatycznie zwiększa moc gwarantując idealny komfort i redukując zużycie pelletu: taki proces nazywa się 
„modulacją".

NIsKA-tA - gOrąCy
W przypadku gdy Set teRmOStatu jest ustawiony na „NiSka-ta” (poniżej progu 7°c) kontrola temperatury jest wykonywana przez styk 
termostatu dodatkowego, pomijając w ten sposób sondę temperatury wbudowaną na zdalnym sterowaniu radiowym.
Jeśli styk jest otwarty (z temperaturą osiągniętą), to piec przechodzi do minimum. 
Jeśli styk jest zamknięty (żądanie), to piec działa zawsze na ustawionej mocy.
Jeżeli piec jest ustawiony na „GORący” (set powyżej 37°c) działa zawsze i wyłącznie na ustawionej mocy, pomijając styk zewnętrzny i sondę 
temperatury.

regulACJA MOCy
moc posiada 5 poziomów funkcjonowania, Naciśnięcie na przycisk  

 OK

 umożliwia wyświetlenie ustawionej mocy, którą można zmodyfikować 
za pomocą przycisków  

 OK

  lub 

 OK

 . 
moc 1 = minimalny poziom - moc 5 = maksymalny poziom.
Potwierdzenie modyfikacji następuje poprzez naciśnięcie na przycisk  OK .

NAdMuCh AutO
Podczas etapu pracy i w regularnych odstępach czasu, piec wykonuje czyszczenie paleniska nazywane „Nadmuchem autO".
aktywacja takiej funkcji jest wskazywana na wyświetlaczu za pomocą odpowiedniego komunikatu. Podczas „Nadmuch autO" następuje 
spowolnienie załadunku pelletu i zwiększenie obrotów silnika spalin.
Po zakończeniu procesu czyszczenia, piec powróci do pracy w normalnych warunkach roboczych.

WyłąCzeNIe
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk 

 OK

 przez trzy sekundy.
Po wykonaniu takiej czynności, urządzenie automatycznie przechodzi w fazę wyłączania blokując ładowanie pelletu.
Silnik zasysania spalin i silnik wentylacji gorącego powietrza pozostają włączone aż do momentu gdy temperatura pieca nie spadnie poniżej 
progu bezpieczeństwa.

pONOWNe WłąCzANIe
Ponowne włączenie pieca jest możliwe tylko wtedy, gdy temperatura spalin jest niższa od ustalonego progu i po upływie minimalnego czasu 
bezpieczeństwa.

FuNKCJONOWANIe I lOgIKA

J BrAK WłąCzeNIA

pIerWsze WłąCzeNIe MOŻe sIę NIe udAĆ, pONIeWAŻ ŚlIMAK Jest pusty I MOŻe NIe zdąŻyĆ z WyKONANIeM 
zAłAduNKu tAKIeJ IlOŚCI peletu, KtórA uMOŻlIWI prAWIdłOWe uruChOMIeNIe płOMIeNIA.
JeŻelI prOBleM pOJAWI sIę dOpIerO pO KIlKu MIesIąCACh prACy, NAleŻy sprAWdzIĆ, Czy CzyszCzeNIe 
OpIsANe W INstruKCJI pIeCA Jest przeprOWAdzANe prAWIdłOWO

dO rOzpAlANIA NIe uŻyWAĆ płyNóW łAtWOpAlNyCh!
W FAzIe NApełNIANIA uNIKAĆ KONtAKtu WOrKA z pelleteM z gOrąCyM pIeCeM!
W przypAdKu gdy WIelOKrOtNe pOWtArzANIe FAzy rOzpAlANIA NIe przyNIesIe sKutKu, sKONtAKtOWAĆ 
sIę z upOWAŻNIONyM teChNIKIeM.



23POLSKI

pOWIetrze przedNIe

menu pozwala na ustawienie dwóch trybów funkcjonowania przedniego wentylatora: autO - kOmFORt.

aby ustawić: Ok > POWietRZe PRZeDnie >set

przeWód KANAłOWy 1

menu pozwala na ustawienie trzech trybów funkcjonowania dla przewodów kanałowych 1 oraz regulację ustawień temperatury, jeśli na 
wejściu podłączona jest sonda Ntc: WyŁączONy- autO - kOmFORt

aby ustawić: Ok > PRZeWÓD kanaŁOWy 1 > set

w celu wyregulowania temperatury: Ok > PRZeWÓD kanaŁOWy 1 > teMPeRatURa

przeWód KANAłOWy 2

menu pozwala na ustawienie trzech trybów funkcjonowania dla przewodów kanałowych 1 oraz regulację ustawień temperatury, jeśli na 
wejściu podłączona jest sonda Ntc: WyŁączONy- autO - kOmFORt

aby ustawić: Ok > PRZeWÓD kanaŁOWy 2 > set

w celu wyregulowania temperatury: Ok > PRZeWÓD kanaŁOWy 2 > teMPeRatURa

eAsy setup

ciężar objętościowy pelletu to stosunek pomiędzy jego ciężarem a objętością. taki stosunek może ulegać zmianie bez wpływania na 
jakość 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 na „- 
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 > 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

UWAGA: W przypadku, gdy takie ustawienia nie rozwiążą problemu nagromadzenia pelletu w palenisku, radzimy skontaktować się z 
najbliższym centrum serwisowym.
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ChrONO
ta funkcja umożliwia zaprogramowanie automatycznego włączania i wyłączania pieca.
Według ustawień fabrycznych, tryb 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 
czasowego, żądanej temperatury i set mocy. dla prawidłowego funkcjonowania trybu chrono, konieczne jest ustawienie 
bieżącego dnia i godziny.

Zalecenia
Przed użyciem funkcji chrono, należy ustawić bieżący dzień i godzinę, sprawdzić, czy wykonano wszystkie punkty wymienione w pod-
rozdziale „data/GOdz.”. Aby funkcja chrono prawidłowo działała, poza jej zaprogramowaniem należy ją również uaktywnić. 4 przedziały 
czasowe mogą się ze sobą pokrywać poprzez ustawienie godzin włączenia i wyłączenia. W taki sposób otrzyma się kombinację godzin, 
w których można ustawić różne temperatury i moce bez zmiany stanu pracy pieca. 
NB: jeżeli są obecne pokrywające się przedziały czasowe, piec będzie włączony, aż do najdalszej godziny wyłączenia. 

prg 1-4
Prg x umożliwia ustawienie godziny włączenia i wyłączenia, dni użytkowania przedziału czasowego i temperaturę (NiSka-ta - 07 - 37 °c - 
GORący) oraz pożądaną moc. dla prawidłowego funkcjonowania chrono jest konieczne ustawienie bieżącego dnia i godziny.

aby ustawić: Ok > chROnO > PRGx

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

aby ustawić: Ok > chROnO > aktyWacJa.

J

gdy tygOdNIOWy prOgrAMAtOr Jest AKtyWNy, NA WyŚWIetlACzu pIlOtA zdAlNegO 
sterOWANIA pOJAWI sIę OdpOWIAdAJąCA Mu IKONA.

CHRONO > AKTYWACJA > AKTYWUJ PRG 1 Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj PRG 1

>

AKTYWUJ PRG 2 Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj PRG 2

>

AKTYWUJ PRG 3 Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj PRG 3

>
AKTYWUJ PRG 4 Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj PRG 4>

PRG1 > START PRG1 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG1

>

STOP PRG1 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG1

>

PONIEDZIAŁEK...NIEDZIELA Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj dni PRG1

>

SET PRG1 niska-ta - 07- 37 °c - GORĄcy set termostatu PRG1

>

MOC PRG1 1-5 set mocy PRG1>

PRG2 > START PRG2 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG2

>

STOP PRG2 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG2

>

PONIEDZIAŁEK...NIEDZIELA Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj dni PRG2

>

SET PRG2 niska-ta - 07- 37 °c - GORĄcy set termostatu PRG2

>

MOC PRG2 1-5 set mocy PRG2>

PRG3 > START PRG3 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG13

>

STOP PRG3 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG3

>

PONIEDZIAŁEK...NIEDZIELA Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj dni PRG3

>

SET PRG3 niska-ta - 07- 37 °c - GORĄcy set termostatu PRG3

>

MOC PRG3 1-5 set mocy PRG3>

PRG4 > START PRG4 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG4

STOP PRG4 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG4

PONIEDZIAŁEK...NIEDZIELA Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj dni PRG4

SET PRG4 niska-ta - 07- 37 °c - GORĄcy set termostatu PRG4

MOC PRG4 1-5 set mocy PRG4
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Przedział czasowy 1 start 02:00
stop 23:00 moc 3 - set temp 22°c

Przedział czasowy 2 start 08:00
 stop 16:30 moc 1 - set temp 18°c

działanie pieca

Przedział czasowy

moc

Set temperatury

PRZYKŁAD CHRONO GODZIN/PRZEDZIAŁóW CZASOWYCH POKRYWAJĄCYCH SIĘ
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ChrONO CAN1

ta funkcja umożliwia zaprogramowanie automatycznego włączania i wyłączania przewodu kanałowego.
Parametr CHRONO CAN1 jest fabrycznie wyłączony.

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 oraz dni, w których zaprogramowany przedział 
czasowy ma być używany. ustawienie dnia i godziny ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania chrono.

Zalecenia
Przed użyciem funkcji chrono, należy ustawić bieżący dzień i godzinę, sprawdzić, czy wykonano wszystkie punkty wymienione w 
pod-rozdziale „data/GOdz.”. Aby funkcja chrono prawidłowo działała, poza jej zaprogramowaniem należy ją również uaktywnić. 
4 przedziały czasowe mogą się ze sobą pokrywać poprzez ustawienie godzin włączenia i wyłączenia. W taki sposób otrzyma się 
kombinację godzin, w których można ustawić różne temperatury i moce bez zmiany stanu pracy pieca. 
NB: jeżeli są obecne pokrywające się przedziały czasowe, piec będzie włączony, aż do najdalszej godziny wyłączenia. 

ChrONO CAN2

ta funkcja umożliwia zaprogramowanie automatycznego włączania i wyłączania przewodu kanałowego.
Parametr CHRONO CAN2 jest fabrycznie wyłączony.

> Więcej szczegółowych informacji w rozdziale CHRONO CAN1

prg 1-4

Prg x umożliwia ustawienie godziny włączenia i wyłączenia oraz dni, w których zaprogramowany przedział czasowy ma być używany.
dla prawidłowego funkcjonowania chrono jest konieczne ustawienie bieżącego dnia i godziny.
aby ustawić: Ok > chROnO can x > PRGx

AKtyWACJA

Pozwala na aktywację/dezaktywację chrono i różnych przedziałów czasowych pieca.
aby ustawić: Ok > chROnO can x> aktyWacJa.

CHRONO > AKTYWACJA > AKTYWUJ PRG 1 Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj PRG 1

>
AKTYWUJ PRG 2 Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj PRG 2

>
AKTYWUJ PRG 3 Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj PRG 3

>

AKTYWUJ PRG 4 Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj PRG 4

>

PRG1 > START PRG1 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG1

>

STOP PRG1 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG1

>

PONIEDZIAŁEK...NIEDZIELA Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj dni PRG1

>

PRG2 > START PRG2 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG2

>

STOP PRG2 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG2

>

PONIEDZIAŁEK...NIEDZIELA Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj dni PRG2

>

PRG3 > START PRG3 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG13

>

STOP PRG3 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG3

>

PONIEDZIAŁEK...NIEDZIELA Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj dni PRG3>

PRG4 > START PRG4 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG4

STOP PRG4 WyŁĄcZOny-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG4

PONIEDZIAŁEK...NIEDZIELA Włączony/Wyłączony aktywuj/dezaktywuj dni PRG4
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stANd By

Funkcja StaNd By jest używana tylko, jeżeli chce się uzyskać natychmiastowe wyłączenie pieca zamiast zmiany mocy.

aby ustawić: Ok > UstaWienia > stanD by.

 � DATA / GODZ
 � JĘZYK
 � STOPNI

PatRz ROzdziaŁ: uStaWieNia POPRzedzaJące WŁączaNie.

J

DLA ZAGWARANTOWANIA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA USTAWIĆ SET TERMOSTATU NA NISKA-TA 
> PATRZ W ROZDZIALE TERMOSTAT DODATKOWY

ustAWIANIA

FuNKCJA stANd By ustAWIONA NA WłąCzONy

Jeżeli funkcja StaNd By jest aktywna (WŁączONy), gdy temperatura otoczenia przekroczy wartość ustawioną w Set teRmOStatu + delta 
t WyŁ., piec ustawi się w stanie wyłączenia po ustawionym fabrycznie czasie opóźnienia, wyświetlając StaNd By.
Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż Set teRmOStatu - delta t WŁ. i po ewentualnym czasie chłodzenia, piec ponownie się włączy.

FuNKCJA stANd By ustAWIONA NA Wył. (ustAWIeNIA FABryCzNe)

W przypadku ustawienia funkcji StaNd By na (WyŁączONy), jeżeli piec osiągnie ustawioną temperaturę otoczenia, ustawi się na minimum, 
wykonując modulację i wyświetlając komunikat modulacja. Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż Set teRmOStatu, piec powraca do 
pracy na ustawionej mocy wyświetlając napis praca.

dzIAłANIe z dOdAtKOWyM terMOstAteM (OpCJA) 

FuNKCJA stANd By ustAWIONA NA WyłąCzONy (uStaWieNia FaBRyczNe)

W przypadku ustawienia funkcji StaNd By na (WyŁączONy), jeżeli piec osiągnie temperaturę otoczenia ustawioną na termostacie 
dodatkowym (styk otwarty), ustawi się na minimum i wyświetli się komunikat mOdulacJa. Gdy temperatura otoczenia jest niższa od 
ustawionej na dodatkowym termostacie (styk zamknięty), piec powróci do pracy z ustawioną mocą, wyświetlając napis PRaca.

FuNKCJA stANd By ustAWIONA NA WłąCzONy

Gdy funkcja StaNd By jest aktywna (WŁączONy), po osiągnięciu temperatury otoczenia ustawionej na termostacie dodatkowym (styk 
otwarty) piec wyłączy się po opóźnieniu ustawionym fabrycznie, wyświetlając StaNd By.
Gdy temperatura otoczenia będzie niższa od ustawionej na dodatkowym termostacie (styk zamknięty) i po upływie ewentualnego czasu 
chłodzenia, piec ponownie się włączy.

WyŚWIetlACz
menu „WYŚWIETLACZ" umożliwia:

 � Regulację kontrastu Wyświetlacza. 

 � aktywację / dezaktywację podświetlenia.

 � aktywację/dezaktywacje sygnalizatora dźwiękowego.

 � ustawić timer wyłączenia podświetlania Wyświetlacza.

 � ustawienie wyłączenia Wyświetlacza (tryb sleep).

aby ustawić: Ok > UstaWienia > WyśWietlacZ.
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pIerWsze łAdOWANIe

ta funkcja pozwala na uaktywnienie motoreduktora ładowania pelletu do pracy ciągłej.
Przed uaktywnieniem funkcji upewnić się, że piec jest zimny i w stanie „WyŁączONy". 

aby ustawić: Ok > UstaWienia > PieRWsZe ŁaDOWanie

aby przerwać załadunek w trybie ciągłym wystarczy nacisnąć na przycisk Ok przez 3 sekundy.

deltA t

Funkcja ta pozwala na ustawienie progów histerezy dla włączenia (delta t WŁ.) i wyłączenia (delta t WyŁ.) pieca, które są używane do 
generowania zakresu regulacji w przypadku gdy nie jest on zarządzany przez termostat zewnętrzny.
Wartości, które można ustawić dla delta t mieszczą się w zakresie 0,5 - 5 °c 

aby ustawić: Ok > UstaWienia > Delta t

reset

Pozwala na przywrócenie wszystkich wartości, które mogły zostać zmodyfikowane przez użytkownika, do ustawień fabrycznych.

aby ustawić: Ok > UstaWienia > Reset.

OstrzeŻeNIe O pOdCIs

umożliwia uaktywnienie sygnału dźwiękowego, który ostrzega o pozostawieniu otwartych drzwi lub zbiornika.

adnotacja: aktywacja może spowodować skrócenie okresu żywotności baterii o 30%.
Okres żywotności baterii zależy od sposobu użytkowania

aby ustawić: Ok > UstaWienia  > OstRZeŻenie O PODcis.
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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 przyKłAdOWA! zAleŻy Od JAKOŚCI uŻyWANegO pelletu OrAz 
CzęstOtlIWOŚCI uŻytKOWANIA. 
MOŻe sIę OKAzAĆ, CzęstOtlIWOŚĆ tAKICh CzyNNOŚCI sKróCI sIę

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

JeŻelI KABel zAsIlAJąCy Jest uszKOdzONy, MusI gO WyMIeNIĆ serWIs OBsługI teChNICzNeJ luB 
WyKWAlIFIKOWANA OsOBA, ABy uNIKNąĆ JAKIegOKOlWIeK ryzyKA.

uszCzelKI zAsOBNIKA NA pellet, pAleNIsKA, drzWICzeK pOŻArOWyCh gWArANtuJą prAWIdłOWe dzIAłANIe 
pIeCA. KONIeCzNe Jest ICh OKresOWe sprAWdzANIe przez uŻytKOWNIKA: JeŻelI uszCzelNIeNIe Jest zuŻyte 
luB uszKOdzONe NAleŻy Je NAtyChMIAst WyMIeNIĆ. 
te CzyNNOŚCI Muszą ByĆ WyKONyWANe przez AutOryzOWANegO teChNIKA
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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.

Po wyczyszczeniu paleniska należy się zawsze 
upewnić: 

 � Że prawidłowo ustawiono na miejscu zsyp 
pelletu w kierunku jego wyjścia (A).

 � Że zsyp pelletu prawidłowo opiera się na 
palenisku, a nie na żadnej innej powierzchni 
komory spalania.

 � że zsyp został dopchnięty do ścianki 
paleniska.

iluStRacJe maJą chaRakteR PRzykŁadOWy.

prOCedurA CzyszCzeNIA pAleNIsKA 

Aby wyczyścić palenisko, należy usunąć zsyp.
Po ponownym ustawieniu należy się upewnić:

• że zsyp pelletu prawidłowo opiera się właściwie na palenisku, a nie na żadnej innej powierzchni komory spalania.
• że zsyp został dopchnięty do ścianki paleniska (A).
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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 „set regulACJI - eAsy setup", ABy W Celu dOstOsOWAĆ 
spAlANIe dO OpIsANyCh WyMAgAń.

pOpIelNIK:

 � Wyjąć popielnik i opróżnić go do 
odpowiedniego pojemnika. 

CZĘŚCI / OKRES CO 3 DNI CO 7 DNI CO ROKU

PALENISKO (UŻYTKOWNIK) X

KOMORA SPALANIA (UŻYTKOWNIK) X

PĘCZKA RUR (UŻYTKOWNIK) X

POPIELNIK (UŻYTKOWNIK) X

CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA (TECHNICZNY) X

TRóJNIK RUROWY / KANAŁ DYMOWY (TECHNICZNY) X

iluStRacJe maJą chaRakteR PRzykŁadOWy.

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 pelletu i pyłu.

Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać konserwację zwyczajną

Przez jeden dzień mamy na myśli średnie zużycie 8h przy mocy nominalnej. 
Częstotliwość czyszczenia popielnika zależy od kilku czynników: rodzaju peletu, mocy pieca, użytkowania pieca oraz rodzaju instalacji.
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CzyszCzeNIe WyMIeNNIKA CIepłA
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iluStRacJe maJą chaRakteR PRzykŁadOWy.

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) oraz sprawdzenie uszczelki.

e kontrola rury ssawnej powietrza i ewentualne wyczyszczenie czujnika przepływu

F demontaż wentylatora powietrza otoczenia i usunięcie pyłu i resztek pelletów.

ABY UZYSKAĆ ADRES NAJBLIŻSZEGO CENTRUM SERWISOWEGO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB SPRAWDZIĆ NA STRONIE: 
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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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) oraz sprawdzenie uszczelki.

e kontrola rury ssawnej powietrza i ewentualne wyczyszczenie czujnika przepływu

F demontaż wentylatora powietrza otoczenia i usunięcie pyłu i resztek pelletów.

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

ilUstRacJe MaJĄ chaRakteR PRZykŁaDOWy.
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WIzuAlIzACJA
WyŚWIetlACz pOWód

WYŁĄCZONY Piec wyłączony

START trwa faza uruchomiania

ZAŁADUNEK PELETU trwa załadunek peletu wykonywany w trybie ciągłym w warunkach uruchomienia

ROZPALANIE trwa faza rozpalania płomienia 

PRZYGOTOWANIE trwa faza stabilizacji płomienia

PRACA Generator osiągnął warunki robocze i pracuje zgodnie z ustawieniami użytkownika

MODULACJA  Generator pracuje w warunkach minimalnych

CZYSZCZENIE PALE-
NISKA

trwa mechaniczne czyszczenie paleniska

CZYSZCZENIE KOŃ-
COWE

trwa czyszczenie niezbędne do ochłodzenia maszyny zanim nastąpi jej wyłączenie

STAND BY Generator jest wyłączony, ale w oczekiwaniu na samodzielne ponowne uruchomienie, w przypadku wydania 
odpowiedniego żądania funkcjonowania

OCZEKIWANIE 
CHŁODZENIA

Generator odbiera żądanie uruchomienia w czasie trwania fazy jego wyłączania. W przypadku uaktywnienia, 
generator automatycznie ponownie się uruchomi, jak tylko pozwolą na to warunki bezpieczeństwa maszyny

OCZEKIWANIE
BLACK OUT

Generator chłodzi się po przerwie w zasilaniu prądu. Po zakończeniu chłodzenia ponownie się uruchomi w 
sposób automatyczny

NADMUCH AUTO Wykonywana jest funkcja automatycznego nadmuchu przeznaczona do utrzymywania paleniska
w stanie czystości i do optymalizacji procesu spalania
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AlArMy
WyŚWIetlACz WyJAŚNIeNIe rOzWIązANIe

AWARIA SILNIKA
SPALIN

usterka silnika spalin Skontaktować się z centrum serwisowym

SONDA SPALIN usterka sondy spalin Skontaktować się z centrum serwisowym

WYSOKA TEMP. 
SPALIN

Wysoka temperatura spalin
Sprawdzić załadunek peletu (patrz „regulacja załadunku peletu"). W 
przypadku gdy problemu nie uda się rozwiązać, skontaktować się z 
wykwalifikowanym technikiem

BRAK 
WŁĄCZENIA

zasobnik na pellet jest pusty 
ustawienia ładowania pelletu nie są 
prawidłowe

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

BRAK 
WŁĄCZENIA
BLACK OUT

Brak zasilania w fazie włączania ustawić piec w stanie wyłączonym, za pomocą przycisku 1, i 
powtórzyć procedurę opisaną w rozdziale „Rozpalanie”.

BRAK PŁOMIENIA
zasobnik na pellet jest pusty
Niewystarczający załadunek peletu
Silnik ślimaka nie ładuje peletu

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

ALARM 
PODCIŚNIENIA

drzwi nie są zamknięte prawidłowo
Szuflada na popiół nie jest zamknięta 
prawidłowo
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.

USTERKA WŁAZU
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 się utrzymuje, skontaktować się z centrum 
serwisowym

BLOKADA ŚLIMAKA Nieprawidłowe funkcjonowanie silnika 
peletu Skontaktować się z centrum serwisowym

POLECENIE ŚLIMAKA Nieprawidłowe funkcjonowanie załadunku 
pelletu Skontaktować się z centrum serwisowym

PRĄD MAKS
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 się utrzymuje, skontaktować się z centrum 
serwisowym

ZAMKNIJ
ZBIORNIK-DRZWI

zasobnik na pellet jest otwarty
drzwi otwarte
Wlot powietrza zatkany lub brudny

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


