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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 !
durANTE lA mOvImENTAZIONE dEllA mAc-

chINA, fArE pArTIcOlArE
 ATTENZIONE AI cOmpONENTI IN dETTAglIO!

WArNINg!
durINg ThE hANdlINg Of ThE mAchINE, pAy 
AccurATE  ATTENTION TO ThE cOmpONENTs 

IN dETAIl.

ATTENTION!
pENdANT lE dEplAcEmENT dE lA mAchINE, 

fAIrE TrEs 
ATTENTION Aux cOmpOsANTs EN dETAIl.

WArNuNg!
BEI dEr hANdhABuNg dEr mAschINE 

BEAchTEN sIE  dIE KOmpONENTEN 
Im dETAIl.

ATENcION!
durANTE El dEsplAZAmIENTO dE lA

mAquINA, TENEr  muchO cuIdAdO A lOs 
cOmpONENTEs EN dETAllE.

ATENÇÃO !
durANTE A mOvImENTAÇÃO dA mÁquINA, 

prEsTAr EspEcIAl
ATENÇÃO AOs cOmpONENTEs Em dETAlhE!

OpgElET!
lET TIJdENs dE vErplAATsINg vAN dE mA-
chINE IN hET BIJZONdEr Op vOOr dE ON-

dErdElEN IN hET dETAIl!

TÄhElEpANu!
mAsINA TEIsAldAmIsE AJAl OlgE

 ErITI ETTEvAATlIK ErAldATud 
KOmpONENTIdEgA!

uWAgA !
pOdcZAs prZEmIEsZcZANIA urZądZENIA, 

ZWrócIć sZcZEgólNą
 uWAgę NA WsKAZANE KOmpONENTy!

handle with care

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. Wyklu-
cza się jakąkolwiek odpowiedzialność kontraktową i poza kontraktową produ-
centa za obrażenia na osobach i zwierzętach oraz za szkody na rzeczach wynika-
jące z błędnego 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 
rozporządzeń krajowych, regionalnych i gminnych istniejących w kraju, w któ-
rym zostało zamontowane urządzenie, oraz do wskazówek zawartych w niniej-
szej instrukcji obsługi.
w razie niezastosowania się do takich środków ostrożności, Producent 
uchyla 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 wymienia-
ne wyłącznie na oryginalne części pochodzące z autoryzowanego serwisu tech-
nicznego.

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 
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA I ZWIĄZANYCH Z NIM ZAGROŻEŃ.

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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 � 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 
ZASILANIA 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-
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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 
ODPOWIEDNIE ŚRODKI GASZĄCE PŁOMIEŃ LUB ZWRóCIĆ SIĘ DO STRA-
ŻY 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 ZASTO-
SOWANIA 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.

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 normal-
nego użytkowania jak również stawienie czoła wydarzeniom prowadzącym do 
wykonania 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
W przypadku niehermetycznego pieca i/lub niehermetycznej instalacji, otwory wentylacyjne muszą być wykonane z uwzględnieniem 
minimalnych przestrzeni wskazanych poniżej:

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.

A

B
C

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

Wlot powietrza

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

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

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

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

odPRowadZanIE SPaLIn

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

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

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

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

w nim zjawiska kondensacji.

naSada koMInowa

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

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

Ochrona przed 
deszczem i wiatrem

Trójnik rurowy do ochrony 
przed kondensatem z 
korkiem kontrolnym 

Kanał dymowy 
izolowany

Trójnik rurowy 
izolowany 
z korkiem 
kontrolnym

Ochrona przed deszczem i wiatrem

Trójnik 
rurowy z 
korkiem 
kontrolnym

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

A Dostęp do komory spalania e Zasobnik na pellet z zamknięciem 
dociskowym i Wlot powietrza 

spalania

B Wyświetlacz f Wylot powietrza do otoczenia j Wejście szeregowe

C Część odległościowa g Górny wylot spalin
k

On/Off
Bezpiecznik

d Sonda otoczenia h Wylot spalin tylny Zasilanie 230v
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CzęśCi odległośCiowe 

W tylnej części maszyny znajdują się 2 części odległościowe, które ograniczają minimalną odległość, którą należy zachować od wszelkiej 
tylnej podpory. 
Nie wolno usuwać elementów odległościowych.

BezpieCznik

W przypadku braku zasilania, sprawdzić stan 
bezpiecznika znajdującego się w skrzynce 
pomiędzy wyłącznikiem pieca a podłączeniem 
kabla zasilającego.
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pozyCjA pieCA kominkowego
W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania zaleca się ustawienie produktu tak, aby był idealnie poziomy, używając do tego celu 
poziomicy.

uwAgi nA temAt pRAwidłowego dziAłAniA 

Pokrywa zasobnika 
na pellet

Drzwiczki

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

Podczas działania, pokrywa zasobnika oraz drzwiczki muszą być 
zawsze zamknięte.
W przypadku nieprzestrzegania takich zaleceń podczas działania 
pieca, na wyświetlaczu pojawi się:

„CLOSE HOPPER- STOvE DOOR"
(ZamkNąć ZBiORNik - DRZWiCZki PiECa)

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

Po upływie 60 sekund, podczas etapu włączenia, piec ustawi się 
w stanie alarmowym „DEPR aLaRm" (aLaRm PODCiśNiENia) 
natomiast podczas normalnego działania w „COOLiNG STaND BY" 
(OCZEkiWaNiE Na CHłODZENiE) aby następnie automatycznie 
wznowić działanie po przywróceniu odpowiednich warunków 
(zimny piec itp.).

zASoBnik nA pellet - zAmknięCie doCiSkowe.
Podczas działania pieca, pokrywa zasobnika musi być zawsze zamknięta.

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

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

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

en PlUS, Uni en 14961-2, (Uni en iSo 17225-2), Klasy A1 lub A2
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. 

zachowaj czystość
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WyśWietlacz i opis poDstaWoWycH poleceń i symboli

1 PRZYCISK ON/OFF 

2 ZWIĘKSZENIE SET MOCY

3 ZMNIEJSZENIE SET POTENZA

4 ZMNIEJSZENIE SET TERMOSTATU

5 ZWIĘKSZENIE SET TERMOSTATU

2

1

1

2

3

4

5

opis ikon WyśWietlacza

Oznacza pojawienie się alarmu.
Włączona: oznacza pojawienie alarmu
Wyłączona: oznacza brak alarmów
Migająca: drzwiczki paleniska lub otwarty zasobnik na pellet

Wskazuje stan set temperatury
Led włączona: piec osiąga ustawioną temperaturę. (temperatura otoczenia jest jeszcze niższa od temperatury ustawionej)
Led wyłączona: piec osiągnął ustawioną temperaturę

wskazuje połączenie ze zdalnym sterowaniem
LED włączona: połączenie odebrane przez wielofunkcyjne zdalne sterowanie

Wskazuje funkcję programowania tygodniowego
Kontrolka włączona = aktywne zaprogramowanie tygodniowe
Kontrolka wyłączona = nieaktywne zaprogramowanie tygodniowe.
Kontrolka migająca = aktywna funkcja „wyłączenie opóźnione"

1

Wskazuje stan silnika obwodowego 
Kontrolka wyłączona: silnik nieaktywny 
Kontrolka włączona: silnik aktywny 

2

Nieużywana
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menu głóWne

poDstaWoWe instrukcje 

Podczas pierwszych włączeń pieca należy wziąć pod uwagę 
następujące zalecenia:

 � Może wydobywać się zapach wynikający z wysychania 
zastosowanej farby i sylikonu. Unikać dłuższego przebywania w 
otoczeniu.

 � Nie dotykać powierzchni, ponieważ mogą być jeszcze 
niestabilne.

 � Kilkakrotnie dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
 � Stwardnienie powierzchni nastąpi po kilku procesach 

ogrzewania.
 � Urządzenie nie może być stosowane do spalania odpadów.

Przed przystąpieniem do włączenia pieca konieczne jest 
sprawdzenie następujących punktów:

 � Zasobnik musi być naładowany pelletem
 � Komora spalania musi być czysta
 � Palenisko musi być puste i czyste
 � Sprawdzić hermetyczne zamknięcia zasobnika, drzwiczek i 

popielnika
 � Sprawdzić, czy kabel zasilający jest poprawnie podłączony
 � Dwubiegunowy wyłącznik znajdujący się w tylnej części musi 

być ustawiony na 1.

air 
(Wentylacja)

rPm
(Prędkość)

EaSY
(Ustawienia pelletu)

Crno 
(Chrono)

aBiL
(Aktywuj)

Prg1
(PROGRAMOWANIE 1)

Prg2
(PROGRAMOWANIE 2)

SEt
(Ustawienia)

datE
(Data)

Prg3
(PROGRAMOWANIE 3)

daY
(Dzień)

Prg4
(PROGRAMOWANIE 4)

 timE
(Godzina)

Lng
(Język)

StBY
(Stand-by)

dELt
(Delta-T)

*Stat
(Stan)

C-f
(Celsjusza/Fahrenheita)

rES
(Reset)

*tylko dla technika
*tECh

(Menu Techniczne)

1 PRZYCISK ON/OFF - WYJDŹ Z MENU

2 PRZEWINIĘCIE DO GÓRY - POTWIERDZENIE

3 PRZEWINIĘCIE NA DÓŁ

4 DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE POZWALA NA WEJŚCIE DO MENU - 
DOSTĘP DO WYBRANEGO MENU - ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI

5 ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI

2

1

1

2

3

4

5
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roDzaj i Wymiana baterii

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

Do funkcjonowania potrzebna jest 1 litowa Bateria buforowa 
CR2025 3V 

pilot zDalnego steroWania
Za pomocą pilota zdalnego sterowania można wyregulować moc ogrzewania, żądaną temperaturę otoczenia temperaturę otoczenia oraz 
włączyć/wyłączyć urządzenie.

2

3

1

4

5

1 on / off Dłuższe wciśnięcie powoduje ustawienie pieca w stanie 
włączenia lub wyłączenia.

2 Wzrost mocy Zwiększa moc działania

3 spaDek mocy Zmniejsza moc działania

4 Wzrost t° Zwiększa Set Termostatu.

5 spaDek t° Zmniejsza Set Termostatu.

J jeżeli pilot zDalnego steroWania jest Wyłączony z poWoDu braku baterii, można steroWać piecem 
kominkoWym za pomocą panela steroWniczego znajDującego się W jego Dolnej części. poDczas 
Wymiany baterii należy zWrócić uWagę na biegunoWość i zastosoWać się Do oznaczeń znajDującycH 
się We Wnęce pilota.

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
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ustaWienia Do pierWszego Włączenia

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 pozostaje wyłączony, a na panelu pojawia się pierwsze okno z napisem OFF.

częstotliWość sieci 50/ 60Hz
Jeżeli piec zostanie zainstalowany w kraju, w którym częstotliwość wynosi 60Hz, wyświetli się "POWER FREQUENCY ERROR" (BŁąD 
CZĘSTOTLIWOŚCI ZASILANIA). Zmienić częstotliwość na 60 Hz.
Przez dłuższą chwilę wcisnąć 4, aby wejść do menu częstotliwości błędnej sieci, użyć przycisków 4 i 5, aby wybrać prawidłową częstotliwość, 
2 aby potwierdzić i wyjść.

datE (Data)
To menu pozwala na ustawienie daty.

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do SEt (UStaWiEnia) i wejść przyciskiem 4.
 � Wcisnąć przycisk 3 aż do datE (data) i wejść przyciskiem 4.
 � Używać przycisków 2 i 3, aby wybrać pozycję DAY, MNTH lub YEAR w celu ustawienia dnia, miesiąca i roku. 
 � Wejść przyciskiem 4.
 � Zmienić za pomocą przycisków 4 i 5 i potwierdzić przyciskiem 2
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.

daY (Dzień)
W tym menu można ustawić dzień. (daY1 = poniedziałek - daY7 = Niedziela)

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do SEt (UStaWiEnia) i wejść przyciskiem 4.
 � Wcisnąć przycisk 3 aż do daY (dZiEŃ) i wejść przyciskiem 4.
 � Za pomocą przycisków 4-5 ustawić dzień i potwierdzić przycisk 2.
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.

timE (goDzina)
W tym menu można ustawić godzinę.

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do SEt (UStaWiEnia) i wejść przyciskiem 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do timE (godZina) i wejść przyciskiem 4.
 � Przyciskami 2 i 3 wybrać HOUR lub MIN, aby ustawić kolejno godziny i minuty
 � Przycisk 4 aby wejść, 4 i 5 w celu dokonania zmiany, 2 aby zapisać
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.

Lng (język)
To menu pozwala na ustawienie żądanego języka. Możliwe do wyboru języki to: Italian, English, German, French, Spanish, Portuguese.

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do SEt (UStaWiEnia) i wejść przyciskiem 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do Lng (JĘZYK) i wejść przyciskiem 4.
 � Za pomocą przycisków 4-5 ustawić język i potwierdzić przyciskiem 2.
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.

C-f (celsjusza/faHrenHeita)
Takie menu umożliwia ustawienie żądanej jednostki miary. „C" Stopień Celsjusza (°C) - „F" stopień Fahrenheita (°F) 

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do SEt (UStaWiEnia) i wejść przyciskiem 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do C-f (CELSJUSZa-fahrEnhEita) i wejść przyciskiem 4.
 � Za pomocą przycisków 4-5 ustawić jednostkę miary i potwierdzić przyciskiem 2.
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.
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ignition (Włączenie)
Po sprawdzeniu wymienionych wyżej punktów, wcisnąć przycisk 1 na trzy sekundy w celu włączenia pieca.  Na etap włączenia jest do 
dyspozycji 15 minut, w ciągu których następuje sprawdzenie obecność płomienia. Po osiągnięciu temperatury kontrolnej, piec przerywa etap 
włączenia i przechodzi do PREPARATION (PRZYGOTOWYWANIE).

preparation (przygotoWyWanie)
Na etapie przygotowania piec stabilizuje spalanie, stopniowo je zwiększając, aby następnie uruchomić wentylację i przejść do trybu WORK 
(PRACA).

Work (praca)
Na etapie pracy, piec ustawia się w Set Power (Ust. Mocy) określonym przez użytkownika, nagrzewając otoczenie, aż do osiągnięcia SET 
thermostat (Ust. termostatu). Patrz dalej.

set tHermostat (ust. termostatu)
Set termostatu otoczenia jest ustawiany za pomocą przycisków 4 i 5, na LOU - 7°C - 40°C - HOT. Jeżeli wartość zawiera się w przedziale od 07°C 
do 40°C, piec kontroluje temperaturę otoczenia za pomocą sondy znajdującej się na urządzeniu. Po osiągnięciu ustawionej temperatury, piec 
automatycznie zwiększa moc gwarantując idealny komfort i redukując zużycie pelletu: taki proces nazywa się „modulacją".

lou - Hot (temperatura min.-maks.)
W przypadku gdy Set Termostatu jest ustawiony na  „LOU" (set poniżej progu 7°C) kontrolę temperatury wykonuje styk termostatu 
dodatkowego, ignorując sondę temperatury zamontowaną na urządzeniu.
Jeżeli styk jest otwarty (zaspokojony), to piec ustawia się na minimum. 
Jeżeli styk jest zamknięty (żądanie), to piec działa zawsze na ustawionej mocy.
Jeżeli piec jest ustawiony na „HOT” (set powyżej 40°C) działa zawsze i wyłącznie na ustawionej mocy, ignorując styk zewnętrzny i sondę 
temperatury.

set poWer (ust. mocy)
Set Power (Ust. Mocy) posiada 5 poziomów działania. Moc można zmienić za pomocą przycisków 2 lub 3.
Moc 1 = minimalny poziom - Moc 5 = maksymalny poziom.
Zmiana jest zapisywana po wyjściu za pomocą przycisku 1.
Aby ustawić moc 1 należy przytrzymać przycisk 3 przez 3 sekundy.

auto bloW (automatyczny poDmucH)
Podczas etapu pracy i w regularnych odstępach czasu, piec przeprowadza czyszczenie paleniska nazywane „AUTO BLOW" (Automatyczny 
podmuch).
Aktywacja takiej funkcji jest wskazywana na wyświetlaczu za pomocą odpowiedniego komunikatu. Podczas „AUTO BLOW" (Automatyczny 
podmuch) następuje zwolnienie ładowania pelletu i zwiększenie obrotów silnika spalin.
Po zakończeniu procesu czyszczenia, piec powróci do pracy w normalnych warunkach roboczych.

sWitcH-off (Wyłączenie)
Nacisnąć na przycisk 1 i przytrzymać przez trzy sekundy.
Po wykonaniu takiej czynności, urządzenie automatycznie przechodzi do etapu wyłączania, blokując ładowanie pelletu.
Silnik zasysania spalin i silnik wentylacji gorącego powietrza pozostają włączone do momentu, dopóki temperatura pieca nie spadnie poniżej 
progu bezpieczeństwa.

re-ignition (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

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.
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air (Wentylacja)

Menu umożliwia wyregulowanie prędkości (-2, -1, 0, +1, +2) przedniego wentylatora. 

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wejść przyciskiem 4 air (WEntYLaCJa).
 � Wejść przyciskiem 4 do pozycji rPm (PrĘdKość).
 � Ustawić prędkość za pomocą przycisków 4-5 i potwierdzić przyciskiem 2.
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.

easy (kalibracja pelletu)

Ciężar objętościowy pelletu to stosunek pomiędzy jego ciężarem a objętością. Taki stosunek może ulec zmianie przy zachowaniu niezmiennej 
jakości pelletu. Za pomocą funkcji EaSY (UStaWiEnia PELLEtU) 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 (UStaWiEnia PELLEtU) 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.

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do EaSY (UStaWiEnia PELLEtU) i wejść przyciskiem 4.
 � Ustawić przyciskami 4-5 i potwierdzić przyciskiem 2.
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.

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.

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).

A
B
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crno (cHrono)

Ta funkcja umożliwia zaprogramowanie automatycznego włączania i wyłączania pieca.
Według ustawień fabrycznych, tryb Chrono jest nieaktywna.
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 konieczne jest ustawienie bieżącego dnia i godziny, należy więc sprawdzić, czy wykonano wszystkie 
punkty wskazane w pod-rozdziale „datE, daY i timE”  (data, dZiEŃ i godZina). 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 (programoWanie 1-4)
Prg x pozwala na ustawienie godziny włączenia (Strt) i wyłączenia (StoP), dni (daY1= Poniedziałek / daY7 = Niedziela) stosowania 
zaprogramowanego przedziału czasowego i temperatury (tEmP) (lou - 7° - 40° - hot) oraz żądanej mocy (PoW.). Dla prawidłowego 
funkcjonowania chrono jest konieczne ustawienie bieżącego dnia i godziny.

PROCEDURA POLECEń 
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do Chrono i wejść przyciskiem 4.
 � Wybrać przedział za pomocą przycisków 2-3 i wejść przyciskiem 4.
 � Wybrać żądaną pozycję z pośród Strt, StoP, daY, tEmP i PoW (Start, StoP, dZiEŃ i godZina) i wejść przyciskiem 4.
 � Ustawić za pomocą przycisków 4-5 i potwierdzić przyciskiem 2.
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.

abil (aktyWuj)
Pozwala na aktywację/dezaktywację chrono i różnych przedziałów czasowych pieca.

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do Chrono i wejść przyciskiem 4.
 � wcisnąć przycisk 4, aby wejść do ABIL; 4-5, aby wybrać ON i OFF oraz 2 aby potwierdzić.
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.

stat (stan)

odniesienia dla technika
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J

gDy jest aktyWny programator tygoDnioWy, na WyśWietlaczu jest Włączona kontrolka.

Crno
(Chrono) > aBiL

(aKtYWUJ)
Aktywuj/dezaktywuj cały set chrono

>

Prg1
(ProgramoWaniE 1) > aBiL

(aKtYWUJ)
On/Off Aktywuj/dezaktywuj PRG 1

> Strt
(Start)

OFF-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG1

>

StoP OFF-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG1

> daY1...daY7
(dZiEŃ1...dZiEŃ7)

On/OFF Aktywuj/dezaktywuj dni PRG1

> tEmP
(tEmPEratUra)

LOU - 07- 40 °C - HOT Set termostatu PRG1

> PoW
(moC)

1-5 Set mocy PRG1

>

  

Prg2
(ProgramoWaniE 2) > aBiL

(aKtYWUJ)
On/Off Aktywuj/dezaktywuj PRG 2

> Strt
(Start)

OFF-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG2

>

StoP OFF-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG2

> daY1...daY7
(dZiEŃ1...dZiEŃ7)

On/OFF Aktywuj/dezaktywuj dni PRG2

> tEmP
(tEmPEratUra)

LOU - 07- 40 °C - HOT Set termostatu PRG2

> PoW
(moC)

1-5 Set mocy PRG2

>
Prg3

(ProgramoWaniE 3) > aBiL
(aKtYWUJ)

On/Off Aktywuj/dezaktywuj PRG3

> Strt
(Start)

OFF-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG3

>

StoP OFF-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG3

> daY1...daY7
(dZiEŃ1...dZiEŃ7)

On/OFF Aktywuj/dezaktywuj dni PRG3

> tEmP
(tEmPEratUra)

LOU - 07- 40 °C - HOT Set termostatu PRG3

> PoW
(moC)

1-5 Set mocy PRG3

>

Prg4
(ProgramoWaniE 4) > aBiL

(aKtYWUJ)
On/Off Aktywuj/dezaktywuj PRG 4

Strt
(Start)

OFF-00:00-23:50 Godzina włączenia PRG4

StoP OFF-00:00-23:50 Godzina wyłączenia PRG4

daY1...daY7
(dZiEŃ1...dZiEŃ7)

On/OFF Aktywuj/dezaktywuj dni PRG4

tEmP
(tEmPEratUra)

LOU - 07- 40 °C - HOT Set termostatu PRG4

PoW
(moC)

1-5 Set mocy PRG4
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Przedział 1 start 02:00
stop 23:00 moc 3 - set temp 22°C

Przedział 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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stby (stanD-by)
Funkcja stand-by jest używana tylko, jeżeli chce się uzyskać natychmiastowe wyłączenie pieca zamiast zmiany mocy.

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do SEt (UStaWiEnia) i wejść przyciskiem 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do StBY (Stand-BY) i wejść przyciskiem 4.
 � Uaktywnić/dezaktywować przyciskami 4-5 i potwierdzić przyciskiem 2.
 � Kilkakrotnie wcisnąć przycisk 1, aby wyjść z menu.

 � datE (data)
 � daY (dZiEŃ)
 � timE (godZina)
 � Lng (JĘZYK)
 � C-f (CELSJUSZa-fahrEnhEita)

PATRZ ROZDZIAŁ: USTAWIENIA POPRZEDZAJąCE WŁąCZANIE.

J

dLa ZagWarantoWania PraWidłoWEgo dZiałania UStaWić SEt tErmoStatU na LoU
> PatrZ W roZdZiaLE tErmoStat dodatKoWY

set (ustaWienia)

funkcja stby ustaWiona na on

Jeżeli funkcja Stand-by jest aktywna (ON), jeżeli temperatura otoczenia przekracza wartość SEt thErmoStat + dELt (USt. tErmoStatU 
+ dELta-t), piec ustawia się w stanie wyłączania, po upływie czasu ustawionego fabrycznie, wyświetlając StBY (Stand-BY).
Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż SEt thErmoStat - dELt (USt. tErmoStatU - dELta-t) i po ewentualnym czasie chłodzenia, 
piec ponownie się włącza.

funkcja stby ustaWiona na off (ustaWienia fabryczne)

Jeżeli funkcja Stand-by nie jest uaktywniona (OFF), jeżeli piec przekracza ustawioną temperaturę otoczenia, ustawia się on na minimum, 
dokonując modulacji i wyświetlając napis modULation (modULaCJa). Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż SEt thErmoStat 
(USt. tEmrmoStatU), piec powraca do pracy na ustawionej mocy wyświetlając napis WorK (PraCa).

Działanie z DoDatkoWym termostatem (opcja) 

funkcja stby ustaWiona na off (USTAWIENIA FABRYCZNE)

Jeżeli funkcja Stand-by nie jest uaktywniona (OFF), jeżeli piec przekroczy temperaturę otoczenia ustawioną na dodatkowym termostacie 
(styk zamknięty), ustawi się on na minimum wyświetlając napis modULation (modULaCJa). Gdy temperatura otoczenia jest niższa od 
ustawionej na dodatkowym termostacie (styk otwarty), piec powróci do pracy z ustawioną mocą, wyświetlając napis WorK (PraCa).

funkcja stby ustaWiona na on

Gdy funkcja Stand-by jest aktywna (ON), po osiągnięciu temperatury otoczenia ustawionej na dodatkowym termostacie (styk zamknięty), piec 
ustawi się w stanie wyłączenia po upływie czasu ustawionego fabrycznie, wyświetlając StBY (Stand-BY).
Gdy temperatura otoczenia będzie niższa od ustawionej na dodatkowym termostacie (styk otwarty) i po upływie ewentualnego czasu 
chłodzenia, piec ponownie się włączy.

Delt (Delta-t)
Funkcja ta umożliwia ustawienie histerezy do włączenia i wyłączenia pieca, używanej jako zakresu regulacji temperatury otoczenia w 
przypadku, jeżeli zarządzana przez termostat zewnętrzny. Dokładna temperatura włączenia to SSEt thErmoStat + Delta-T (USt. 
tErmoStatU + Delta-T). Natomiast temperatura wyłączenia to SEt thErmoStat + Delta-T (USt. tErmoStatU + Delta-T). 
Wartości możliwe dla Delta-T: 0,5 - 5°C

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do SEt (UStaWiEnia) i wejść przyciskiem 4.
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do dELt (dELta-t) i wejść przyciskiem 4.
 � Ustawić za pomocą przycisków 4-5 i potwierdzić przyciskiem 2.
 � Kilkakrotnie nacisnąć na przycisk 1, aby potwierdzić i wyjść z menu.



24 POLSKI

res (reset)
Pozwala na przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych, które mogą być zmieniane przez użytkownika.

PROCEDURA POLECEń
 � Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk 4.
 � Wcisnąć przycisk 3 aż do SEt (UStaWiEnia) i wejść wciskając 4
 � Wcisnąć przycisk 3, aż do rES (rESEt) i wejść przyciskiem 4.
 � Użyć przycisku 4 i 5, wybrać ON lub OFF i potwierdzić wciskając 2.

W przypaDku zainstaloWania DoDatkoWego termostatu, poDłączenia musi Dokonać 
WykWalifikoWany tecHnik, bezpośreDnio na karcie. W celu uzyskania DalszycH informacji należy 
skontaktoWać się ze sprzeDaWcą.

funkcje DoDatkoWe

key lock

Menu pozwala na zablokowanie przycisków wyświetlacza (jak w telefonach komórkowych). 

Użycie blokady klawiatury po aktywacji:

Aby zablokować klawiaturę, należy nacisnąć jednocześnie na przycisk 1 i 5, aż do pojawienia się na wyświetlaczu: "keys locked" 
Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć jednocześnie na przycisk 1 i 5, aż do pojawienia się na wyświetlaczu: "keys unlocked"

first loaD (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 „OFF". 

Jednocześnie wcisnąć przyciski 2 + 5 na dwie sekundy, aż do wyświetlenia przesuwającego się komunikatu „firSt Load" (PiErWSZE 
ładoWaniE). 
Aby przerwać ciągłe ładowanie wystarczy przytrzymać wciśnięty przez 3 sekundy przycisk 1

Delay sWitcH-off (Wyłączenie opóŹnione)

Urządzenie może opóźnić wyłączenie, poprzez jego zaprogramowanie. Na przykład, jeżeli jest godzina 20:00 i opóźnione wyłączenie jest 
ustawione na 1h, o godzinie 21:00 piec automatycznie wyłączy się.

Wciskając na dłuższy moment przyciski 2+4 wchodzi się na ekran „dELaY SWitCh-off” (WYłąCZEniE oPóŹnionE) na zmianę z 
countdown (takiego ustawienia można dokonać tylko, jeżeli urządzenie znajduje się w stanie przygotowania lub pracy).
Za pomocą przycisków 4 i 5 można zwiększyć/zmniejszyć liczbę godzin, po których piec ustawi się w stanie końcowego czyszczenia.
Możliwe godziny znajdują się w zakresie od OFF, 1 do 9.
Wciskając przycisk 1 dokonuje się potwierdzenia i powraca się na stronę home.
Jest wskazywany pozostający czas pracy wyświetlając każdą minutę „WYŁąCZENIA POMIĘDZY GODZINAMI" i wartość „xx:xx".

instalacja termostatu DoDatkoWego (opcja)

Urządzenie ma możliwość 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 WORK (styk otwarty). Sonda 
otoczenia znajdująca montowana standardowo, jest ignorowana.

Po osiągnięciu temperatury na termostacie (styk zamknięty) piec ustawia się na minimum 
wyświetlając MODULATION (MODULACJA).
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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

aby uzyskać adres najbliższego Centrum serwisowego skontaktować siĘ ze sprzedawCą lub sprawdzić na stronie: 
www.lanordiCa-eXtraFlame.Com
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Codziennie

palenisko i komora spalania:

 � Odkurzyć resztki znajdujące się w palenisku.
 � Całkowicie wyjąć palenisko z odpowiedniej wnęki.
 � Odkurzyć popiół z miejsca na palenisko, rurki na świecę i komory spalania.
 � Za pomocą odpowiedniego pogrzebacza oczyścić otwory w palenisku.
 � Umieścić palenisko na miejscu i popchnąć je w kierunku ścianki.

UWAGA: Użyć specjalnego odkurzacza do popiołu z odpowiednim pojemnikiem na popiół.
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Co 30 dni 

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

Co 30 dni 

CzyszCzenie pęCzka rur

 � Odkurzyć resztki znajdujące się w palenisku
 � Całkowicie wyjąć palenisko z wnęki (A);
 � Odkurzyć popiół z miejsca na palenisko, rurki na świecę i 

komory spalania.
 � Za pomocą odpowiedniego pogrzebacza oczyścić otwory w 

palenisku.
 � Odczepić środkową ściankę paleniska z zaczepów, posuwając 

ją do góry (B).

 � Wyjąć żeliwną ściankę, pochylając ją (C).
 � Wyjąć środkową żeliwną ściankę i wyczyścić pęczek rur (D).

Po zakończeniu czyszczenia, zamontować żeliwną ściankę i umieścić 
palenisko na miejscu, popychając ją w kierunku ścianki paleniska.

UWAGA: Użyć specjalnego odkurzacza do popiołu z odpowiednim 
pojemnikiem na popiół.

a b

C d
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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. 

szCzegóły paleniska

Palenisko składa się z kilku części:
Palenisko + przegroda (A) gdzie następuje spalanie oraz płyta ogniowa (B).

W celu wyczyszczenia i wyjęcia paleniska należy wyjąć płytę ogniową (B), podnosząc ją.
Do ponownego zamontowania, wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.
Po ustawieniu należy się upewnić:

• że płyta ogniowa prawidłowo opiera się na palenisku.
• że palenisko zostało dopchnięte do ścianki (D) (w lewo).

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.

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

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.
poza tym, powinno się odłączyć piec od sieci elektrycznej i dla zagwarantowania większego bezpieczeństwa w przypadku obecności 
dzieci, odłączyć kabel zasilający.
Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać konserwację zwyczajną.

aby uzyskać adres najbliższego Centrum serwisowego skontaktować siĘ ze 
sprzedawCą lub sprawdzić na stronie: 

www.lanordiCa-eXtraFlame.Com
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konserwaCja zwyCzajna
RYSUNKI SĄ PRZYKŁADOWE.

RYSUNKI SĄ PRZYKŁADOWE.

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

b Uszczelki, zasobnik na pellet i drzwiczki (wymienić i umieścić sylikon, gdzie jest to przewidziane)

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

d Zasobnik (całkowite opróżnienie i wyczyszczenie) oraz sprawdzić uszczelkę.

e Kontrola rurki zasysania powietrza i kontrola/czyszczenie presostatu mechanicznego

f Demontaż wentylatora powietrza otoczenia i usunięcie pyłu i resztek pelletu.
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konserwaCja zwyCzajna
RYSUNKI SĄ PRZYKŁADOWE.

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

b Uszczelki, zasobnik na pellet i drzwiczki (wymienić i umieścić sylikon, gdzie jest to przewidziane)

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

d Zasobnik (całkowite opróżnienie i wyczyszczenie) oraz sprawdzić uszczelkę.

e Kontrola rurki zasysania powietrza i kontrola/czyszczenie presostatu mechanicznego

f Demontaż wentylatora powietrza otoczenia i usunięcie pyłu i resztek pelletu.
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Wizualizacja
WYŚWiETlacz PoWód

off Piec wyłączony

STaRT Trwa etap start

PEllET loadiNG
(ŁadoWaNiE PEllETu)

Trwa ciągłe ładowanie pelletu podczas włączania

iGNiTioN
(WŁączaNiE)

Trwa etap włączania

PREPaRaTioN
(PRzYGoToWYWaNiE)

Trwa etap przygotowywania

WoRk (PRaca) Trwa etap zwyczajnej pracy

ModulaTioN
(Modulacja)

Piec pracuje na minimum  

fiNal clEaNiNG
(końcoWE czYSzczENiE)

Trwa końcowe czyszczenie

STaNd-bY
(oczEkiWaNiE)

Piec jest wyłączony i oczekuje na ponowne włączenie ze względu na termostat.

cooliNG 
STaNd-bY

(oczEkiWaNiE chŁodzENia)

Następuje ponowna próba włączenia, po tym jak przed chwilą piec został wyłączony. Po wyłączeniu generatora, 
należy poczekać na zakończenie wyłączania silnika spalin, następnie przeprowadzić czyszczenie paleniska. Tylko po 
wykonaniu tych czynności będzie możliwe ponowne włączenie pieca.

black ouT 
STaNd-bY

(oczEkiWaNiE black ouT)

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

auTo bloW
(auToMaTYczNY PodMuch)

Aktywny podmuch automatyczny

alaRMY
WYŚWiETlacz WYjaŚNiENiE RozWiązaNiE

Oznacza obecność alarmu.

Włączony: oznacza obecność alarmu
Alarm może zostać wyresetowany wyłącznie, jeżeli silnik spalin jest 
wyłączony, upłynie 15 minut od wyświetlenia, zostanie wciśnięty przycisk 
1 przez 3 sekundy.

E00 Usterka silnika spalin Skontaktować się z centrum serwisowym

E01 Usterka sondy spalin. Skontaktować się z centrum serwisowym

E02 Nadmierna temperatura spalin Sprawdzić załadowanie pelletem (patrz „Easy ”), w przypadku 
nierozwiązania błędu skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

E03
NO IGNITION (BrAk WłączENIA)
zasobnik na pellet jest pusty.
Ustawienia ładowania pelletu są 
nieprawidłowe.

Sprawdzić obecność lub brak pelletu w zasobniku.
Wyregulować dostarczanie pelletu (patrz „Easy”).
Sprawdzić procedury opisane w rozdziale „Włączenie”.

E04
NO flAmE (BrAk PłOmIENIA)
zasobnik na pellet jest pusty.
Brak ładowania pelletu.
motoreduktor nie ładuje pelletu.

Sprawdzić obecność lub brak pelletu w zasobniku.
Wyregulować dostarczanie pelletu (patrz „Easy”).

E05

DEPr AlArm (AlArm PODcIśNIENIA) 
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.

E06
NO IGNITION BlAck OUT (BrAk WłączENIA BlAck OUT)
Brak prądu podczas etapu
włączania.

Ustawić piec w stanie off za pomocą przycisku 1 i powtórzyć procedury
opisane w rozdziale „Włączanie”.
Inne czynności przywracające do stanu wyjściowego muszą być 
wykonane przez autoryzowanego technika.

E07
Triac (Triak)
Nieprawidłowe funkcjonowanie ładowania 
pelletu.

Skontaktować się z centrum serwisowym
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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 



34 POLSKI

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.
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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
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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.


