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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που
γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας υψηλότατου επιπέδου και
ένα design πάντα μοντέρνο, με σκοπό να ικανοποιεί πάντα με απόλυτη ασφάλεια την φανταστική αίσθηση
που η θερμότητα της φλόγας μπορεί να σας δώσει.

Προειδοποιήσεις
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα μαζί με τη συσκευή ακόμη και σε περίπτωση
εκχώρησης σε άλλο ιδιοκτήτη, χρήστη, ή μεταφοράς σε άλλο μέρος. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας ζητήστε ένα άλλο αντίτυπο από την υπηρεσία τεχνικής
υποστήριξης της περιοχής σας. Αυτό το προϊόν πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σαφώς κατασκευαστεί. Αποκλείεται οποιαδήποτε
άλλη υπευθυνότητα συμβατική και εξωσυμβατική του κατασκευαστή για ζημιές που προκαλούνται σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, από λάθη εγκατάστασης,
τακτικής συντήρησης και από ακατάλληλη χρήση.
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει όλη την ευθύνη της οριστικής
εγκατάστασης και της επακόλουθης καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου προϊόντος Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλους τους εθνικούς,
περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα στην οποία εγκαθίσταται η συσκευή, καθώς και τις
οδηγίες που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο .
O κατασκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτών των προδιαγραφών.
Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και πληρότητα της συσκευής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, επικοινωνήστε με το
μεταπωλητή από όπου αγοράσατε τη συσκευή.
Όλα τα ηλεκτρικά συστατικά μέρη που αποτελούν τη συσκευή εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία θα πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια μέρη
αποκλειστικά από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Ασφάλεια
 Απαγορεύεται η χρήση της γεννήτριας από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία εκτός και αν επιβλέπονται ή εκπαιδεύονται ως προς τη
χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 Τα παιδιά θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 Μην αγγίζετε τη γεννήτρια με γυμνά πόδια και με βρεγμένα ή υγρά μέρη του σώματος.
 Απαγορεύεται να τροποποιείται τις συσκευές ασφαλείας ή ρύθμισης χωρίς εξουσιοδότηση ή τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
 Μην τραβάτε, αποσυνδέετε ή στρίβετε τα ηλεκτρικά καλώδια που προεξέχουν από τη σόμπα ακόμη και είναι
αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα.
 Συνίσταται η τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της
συσκευής.
 Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.
 Αποφεύγετε να κλείνετε ή να μειώνετε τις διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού του χώρου εγκατάστασης, τα
ανοίγματα αερισμού είναι απαραίτητα για τη σωστή καύση.
 Μην αφήνετε τα στοιχεία της συσκευασίας κοντά στα παιδιά ή σε άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς βοήθεια.
 Κατά την κανονική λειτουργία του προϊόντος η πόρτα της εστίας πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή.
 Όταν η συσκευή λειτουργεί είναι ζεστή στην επαφή, συγκεκριμένα σε όλα τα εξωτερικά μέρη, για το λόγο αυτό
συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή.
 Ελέγχετε για την παρουσία τυχόν εμποδίων πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά από μια μεγάλη περίοδο μη
χρήσης της.
 Η γεννήτρια έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε περίπτωση πολύ δυσμενών καιρικών
συνθηκών (δυνατό άνεμο, παγετό) μπορεί να επέμβουν τα συστήματα ασφαλείας τα οποία θα απενεργοποιήσουν τη
γεννήτρια. Αν επισημανθεί κάτι τέτοιο επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία υποστήριξης και σε κάθε περίπτωση μην
αποσυνδέσετε τα συστήματα ασφαλείας.
 Σε περίπτωση πυρκαγιάς του σωλήνα καπνοδόχου εξοπλιστείτε με τα κατάλληλα συστήματα για να καταπνίξετε τις
φλόγες ή ζητήστε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποτεφρωτήρας απορριμάτων.
 Μη χρησιμοποιείτε κανένα τύπο εύφλεκτου υγρού για την ανάφλεξη
 Στη φάση της πλήρωσης μη φέρνετε το σακί του πέλετ σε επαφή με το προϊόν
 Τα φαγεντιανά είναι προϊόντα υψηλής τεχνικής και ως εκ τούτου μπορεί να παρουσιάσουν πολύ μικρά σκασίματα,
ρωγμές και χρωστικές ατέλειες. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η απόδειξη της υψηλής ποιότητας. Το σμάλτο και
τα φαγεντιανά, λόγω του διαφορετικού συντελεστή θερμικής διαστολής, παράγουν μικρο-ρωγμές (ράγισμα) που
αποδεικνύουν την αυθεντικότητα. Για τον καθαρισμό των φαγεντιανών σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε ένα
στεγνό, μαλακό πανί. Αν χρησιμοποιείτε ένα οποιοδήποτε καθαριστικό ή υγρό, αυτό το τελευταίο μπορεί να εισχωρήσει
στο εσωτερικό των κοιλωμάτων τονίζοντάς τα.

Τακτική Συντήρηση
Σύμφωνα με το διάταγμα της 22 Ιανουαρίου 2008 Αρ. 37 άρθρο 2 η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει επεμβάσεις που στοχεύουν στο να περιορίζουν τη φθορά
της κανονικής χρήσης, καθώς και την αντιμετώπιση ατυχημάτων που επιφέρουν την ανάγκη των πρώτων επεμβάσεων, οι οποίες ωστόσο δεν μεταβάλλουν
τη δομή της εγκατάσταση όπου γίνεται η επέμβαση ή τον προορισμό της χρήσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών που ισχύουν και του
εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γενικά
Τα καυσαέρια και οι υδραυλικές συνδέσεις θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τεκμηρίωση συμμόρφωσης της
εγκατάστασης σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να παραδώσει στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που ενεργεί για αυτόν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη δήλωση συμβατότητας
της εγκατάστασης, που σχετίζεται με:
1) το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης της συσκευής και των συστατικών μερών της εγκατάστασης (όπως για παράδειγμα αγωγοί διοχέτευσης καπνού, τζάκι, κλπ.),
2) φωτοτυπία ή φωτογραφία της πλάκας τζακιού,
3) εγχειρίδιο εγκατάστασης (όπου προβλέπεται).
Συνιστούμε στον εγκαταστάτη να ζητήσει απόδειξη της τεκμηρίωσης που έχει παραδοθεί και να τη φυλάξει μαζί με ένα αντίγραφο της τεχνικής τεκμηρίωσης σχετικά με την
εγκατάσταση που έχει γίνει.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, θα πρέπει να ζητηθεί εκ των προτέρων η γνώμη του διαχειριστή.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο εσωτερικό χώρων με κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης απαγορεύεται η εγκατάσταση στο εσωτερικό οικιακών χώρων (με εξαίρεση τις
συσκευές με στεγανή λειτουργία):
 στους οποίους υπάρχουν συσκευές υγρών καυσίμων συνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας που λαμβάνουν τον αέρα καύσης στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένες, ή
 στους οποίους υπάρχουν συσκευές αερίου τύπου Β για τη θέρμανση των χώρων, με ή χωρίς παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και σε χώρους με τους
οποίους γειτνιάζουν και επικοινωνούν, ή
 στους οποίους ωστόσο η ύφεση που μετριέται σε λειτουργία μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερο από 4 Pa
Εγκαταστάσεις σε μπάνιο, υπνοδωμάτια και γκαρσονιέρες
Σε μπάνιο, υπνοδωμάτια και γκαρσονιέρες επιτρέπεται αποκλειστικά η στεγανή εγκατάσταση ή συσκευές κλειστής εστίας με λήψη που διοχετεύεται από εξωτερικό αέρα
καύσης.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι επιφάνειες στήριξης ή/και τα σημεία υποστήριξης θα πρέπει να έχουν μια φέρουσα
ικανότητα κατάλληλη να αντέξει το συνολικό βάρος της συσκευής, των αξεσουάρ και των
επενδύσεων της ίδιας. Αν το πάτωμα είναι κατασκευασμένο από καύσιμο υλικό, σας
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα άκαυστο υλικό προστασίας που προστατεύει το
μπροστινό μέρος από τυχόν πτώση των καυσαερίων κατά το συνήθη καθαρισμό.
Για τη σωστή λειτουργία, η γεννήτρια θα πρέπει να τοποθετείται σε αλφάδι. Τα
παρακείμενα πλευρικά και πίσω τοιχώματα και η επιφάνεια στήριξης στο πάτωμα θα πρέπει
να είναι κατασκευασμένα από μη εύφλεκτο υλικό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρακείμενη
σε υλικά καύσης ή ευαίσθητα στη θερμότητα υπό την προϋπόθεση ότι παρεμβάλλεται μια
κατάλληλη απόσταση ασφαλείας, η οποία για τις σόμπες πέλετ είναι ίση με:
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Εύφλεκτα αντικείμενα

Αντικείμενα που δεν είναι εύφλεκτα

A

200 mm

100 mm

B

1500 mm

750 mm

C

200 mm

100 mm

A
B

C

Λήψη αέρα

πλάκα προστασίας

Εγκατάσταση ένθετων
Σε περίπτωση εγκατάστασης ένθετων, θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της συσκευής και κατά τη διάρκεια της
αφαίρεσης δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτροφόρα μέρη.
Οποιαδήποτε καλωδίωση όπως για παράδειγμα το καλώδιο τροφοδοσίας ή οι αισθητήρες περιβάλλοντος θα πρέπει να τοποθετούνται με
τρόπο ούτως ώστε να μην καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του ένθετου ή να έρχονται σε επαφή με τα θερμά μέρη.
Αερισμός και εξαερισμός των χώρων της εγκατάστασης
Ο αερισμός θεωρείται επαρκής όταν ο χώρος είναι εξοπλισμένος με αεραγωγούς με βάση τον πίνακα:
Ποσοστό του τμήματος
σαφές άνοιγμα ανάλογα με το τμήμα
εξόδου των καπνών της συσκευής

Ελάχιστη καθαρή τιμή ανοίγματος
αγωγού αερισμού

Κατηγορίες των συσκευών

Πρότυπο αναφοράς

Σόμπες pellet

UNI EN 14785

-

80 cm²

Λέβητες

UNI EN 303-5

50%

100 cm²

Εν πάση περιπτώσει ο αερισμός θεωρείται επαρκής, όταν η διαφορά της πίεσης μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου είναι ίση ή
μικρότερη από 4 Pa.
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Αν υπάρχουν συσκευές αερίου τύπου Β με διακεκομμένη λειτουργία που δεν προορίζονται για θέρμανση θα πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγμα αερισμού ή/
και εξαερισμού.
Οι αεραγωγοί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 να προστατεύονται με σχάρες, μεταλλικά δίχτυα, κλπ., χωρίς να μειώνεται ωστόσο το χρήσιμο σαφές τμήμα.
 να κατασκευάζονται με τρόπο ώστε καθιστούν δυνατές τις εργασίες της συντήρησης,
 να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να φράξουν,
Η εισροή του καθαρού αμόλυντου αέρα μπορεί να ληφθεί ακόμη και σε χώρους παρακείμενους σε εκείνο της εγκατάστασης (έμμεσος αερισμός και
εξαερισμός) εφόσον η εισροή αυτή μπορεί να επιτευχθεί ελεύθερα μέσω μόνιμων ανοιγμάτων που επικοινωνούν με έξω.
Ο παρακείμενος χώρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως γκαράζ, αποθήκη εύφλεκτων υλικών ή δραστηριοτήτων με κίνδυνο πυρκαγιάς, μπάνιο,
υπνοδωμάτιο ή ως κοινόχρηστος χώρος της κατοικίας.
ΚΑΥΣΑΡΕΡΙΑ
Η γεννήτρια θερμότητας λειτουργεί υπό υποπίεση και είναι εξοπλισμένη με ανεμιστήρα στην έξοδο για την αποβολή των καπνών. Το σύστημα εξάτμισης θα
πρέπει να είναι μοναδικό για τη γεννήτρια, δεν επιτρέπονται εκκενώσεις σε καπνοδόχο από κοινού με άλλες συσκευές.
Τα εξαρτήματα του συστήματος απαγωγής καπνού πρέπει να επιλέγονται σε σχέση με τον τύπο της συσκευής που πρόκειται να εγκατασταθεί σύμφωνα με:
 UNI/ TS 11278 σε περίπτωση μεταλλικών καπνοδόχων, ιδίως σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην περιγραφή,
 UNI EN 13063-1 και UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806: σε περίπτωση μη μεταλλικών καπνοδόχων.
 Το μήκος του οριζόντιου τμήματος θα πρέπει να είναι ελάχιστο και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα, με μια ελάχιστη κλίση
του 3% προς τα πάνω.
 Ο αριθμός των αλλαγών κατεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου εκείνου που οφείλεται στη χρήση του στοιχείου σε "Τ" δεν πρέπει να είναι ανώτερο
του 4.
 Θα χρειαστεί να προβλέψετε για μια σύνδεση "Τ" με καπάκι για τη συγκέντρωση των συμπυκνωμάτων στη βάση του κάθετου τμήματος.
 Απαιτείται, αν η εξάτμιση δεν ταιριάζει σε μια υπάρχουσα καπνοδόχο, ένα κάθετο τμήμα με ένα αντιανεμικό τερματικό ( UNI 10683).
 Ο κάθετος αγωγός μπορεί να είναι εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου. Αν το κανάλι καπνού τοποθετείται σε μια υπάρχουσα καπνοδόχο, θα πρέπει
να είναι πιστοποιημένη για τα στερεά καύσιμα.
 Αν το κανάλι καπνού είναι εξωτερικά του κτιρίου θα πρέπει να είναι πάντα μονωμένο.
 Τα κανάλια καπνού θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μια υποδοχή στεγανότητας για τυχόν δειγματοληψίες καπνού.
 Όλα τα τμήματα του αγωγού καπνών θα πρέπει να επιθεωρούνται.
 Θα πρέπει να προβλεφθούν ανοίγματα επιθεώρησης για τον καθαρισμό.
ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
Οι απολήξεις καπνοδόχου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 να έχουν χρήσιμο τμήμα εξόδου όχι μικρότερο από το διπλάσιο του τζακιού/διασωληνωμένο σύστημα στο οποίο έχει εισαχθεί.
 να διαμορφώνονται έτσι ώστε να εμποδίζεται η διείσδυση της βροχής και του χιονιού στο τζάκι/διασωληνωμένο σύστημα,
 να κατασκευάζονται με τρόπο έτσι ώστε, ακόμη και στην περίπτωση ανέμων παντός κατεύθυνσης και κλίσης, να εξασφαλίζεται η εκκένωση των
προϊόντων της καύσης
Παραδείγματα σωστής σύνδεσης στο τζάκι
Προστασία από τη βροχή και τον άνεμο
Προστασία από τη
βροχή και τον άνεμο

Μονωμένος
σωλήνας
καπνοδόχου
Max 3 mt

3 - 5%

Σύνδεση σε
"T"με καπάκι
επιθεώρησης

Σύνδεση σε "T"
αντισυμπύκνωσης με
καπάκι επιθεώρησης

Σύνδεση σε
μονωμένο
"T" με καπάκι
επιθεώρησης

ΣΥΝΔΕΣΗ με το ηλεκτρικό δίκτυο.
Η γεννήτρια παρέχεται με καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που θα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα των 230V 50 Hz, κατά προτίμηση με
μαγνητοθερμικό διακόπτη. Η ηλεκτρική πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι έγκυρη. Ελέγξτε ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα του κυκλώματος γείωσης. Μια μη κατάλληλη
γείωση της εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία για την οποία ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
Διακυμάνσεις της τροφοδοσίας μεγαλύτερες του 10% μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο προϊόν.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το ένθετο παρέχεται με μια σιδερένια συρόμενη βάση που επιτρέπει την εγκατάστασή του σε μία ήδη προϋπάρχουσα καπνοδόχο.
Αυτή η συρόμενη βάση επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του ένθετου είτε για τη φόρτωση του pellet στη δεξαμενή είτε για τυχόν συντήρηση
ή καθαριότητα στο τέλος της σεζόν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καπνοδόχος μπορείτε να κατασκευάσετε χρησιμοποιώντας το ένθετο
βάθρο πόρτας (kit προαιρετικό). Αυτό το τελευταίο έχει την ιδιότητα να στερεώνει το ένθετο στο πάτωμα.

C

B

Περιγραφή μερών:
A.
Αγωγός
αναρρόφησης
πρωτογενούς αέρα
B. Αγωγός εκκένωσης καπνών
C. Πλαίσιο προσαρμογής
D.
Συρόμενη
βάση
και
σιδηροτροχιά
E. Βύσμα

A
E
D

Συναρμολόγηση με συρόμενη βάση
Πάρτε τη συρόμενη βάση και τοποθετήστε την στην καπνοδόχο που ήδη υπάρχει. Με μια κιμωλία σημειώστε τις οπές μπλοκαρίσματος της
βάσης στο δάπεδο της καπνοδόχου. Ανοίξτε τις οπές για τα ένθετα επέκτασης από χάλυβα των 8 mm.
Ακολουθείστε αντίστοιχα με τον αεραγωγό ένα άνοιγμα 60 χιλιοστών.
Προνοήστε για μια ηλεκτρική πρίζα στο πίσω μέρος του ένθετου έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο φις μετά την εκτέλεση της εγκατάστασης.
Στερεώστε τη βάση με τις βίδες μπλοκαρίσματος.
Εκτελέστε τη σύνδεση της εκκένωσης των καπνών και της πρίζας τηρώντας τα βήματα που έχουν αναφερθεί.
Πάρτε το ένθετο, δώστε κλίση έτσι ώστε οι τροχοί να εισχωρήσουν στις ειδικές σιδηροτροχιές, σύρετέ το μέχρι η σύζευξη κοχλία καπνών έχει
εισέλθει πλήρως στο κουτί μεταφοράς καπνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Συναρμολόγηση με βάθρο (προαιρετικό)
Τοποθετήστε τη βάση στο σημείο που επιθυμείτε και μέσω των ποδιών ρυθμίστε
το ύψος που επιθυμείτε (τα μπουλόνια είναι τοποθετημένα στις τέσσερις
εξωτερικές πλευρές του βάθρου στο κάτω μέρος).
Προνοήστε για μια ηλεκτρική πρίζα στο πίσω μέρος του βάθρου έτσι ώστε να
υπάρχει πρόσβαση στο φις μετά την εκτέλεση της εγκατάστασης.
Στερεώστε το βάθρο στο δάπεδο με τακάκια από ισχυρό χάλυβα διαμέτρου 8 mm.
Πάρτε τη συρόμενη βάση και στερεώστε την με μπουλόνια στο πλαίσιο.
Συνδέστε την εκκένωση καπνών και τον αεραγωγό όπως αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο.
Πάρτε το ένθετο, δώστε κλίση έτσι ώστε οι τροχοί να εισχωρήσουν στις ειδικές
σιδηροτροχιές, σύρετέ το μέχρι η σύζευξη κοχλία καπνών έχει εισέλθει πλήρως στο
κουτί μεταφοράς καπνών. Τέλος ανοίξτε την πόρτα της φωτιάς και περιστρέψτε
δεξιόστροφα, με το κλειδί Allen που παρέχεται, τη βίδα που βρίσκεται στην κάτω
αριστερή γωνία. Για να καταλάβετε αν το ένθετο είναι σωστά συνδεδεμένο στη
βάση, συνδέστε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ανάβει η
οθόνη. Συναρμολογήστε τη στήριξη χοάνης για το πέλετ και εισάγετέ το στην
ειδική σύζευξη.

A

Σημείωση: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το βάθρο μας είναι απαραίτητο να κάνετε μια ρωγμή στην καπνοδόχο που να επιτρέπει τον έλεγχο του
επιπέδου του πέλετ στη δεξαμενή αποφεύγοντας έτσι τη διαρροή κατά τη γέμιση.
Αγωγός
αναρρόφησης
πρωτογενούς αέρα

Αγωγός πρωτογενούς αέρα:
Ο αεραγωγός πρέπει να διεξάγεται εκτός της καπνοδόχου
γιατί δεν πρέπει να αναρροφήσει ζεστό αέρα.
Η μη τήρηση αυτής της σύνδεσης μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.

Μπροστινό kit φόρτωσης πέλετ (προαιρετικό)
Το προαιρετικό kit φόρτωσης πέλετ επιτρέπει τη μπροστινή
φόρτωση του πέλετ στο εσωτερικό της δεξαμενής χωρίς να είναι
αναγκαία η αφαίρεση του ένθετου (διαδικασία που απαιτεί την
απενεργοποίηση του μηχανήματος).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
www.extraflame.it/support, στην κατηγορία των "αξεσουάρ".

Αγωγοί ανακυκλοφορίας αέρα
Για μια σωστή λειτουργία είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μία ανακυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό της κατασκευής που καλύπτει το
ένθετο έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν υπερθερμάνσεις της συσκευής.
Για να εξασφαλίσετε κάτι τέτοιο είναι αρκετό να πραγματοποιήσετε ένα ή περισσότερα ανοίγματα είτε στα κάτω τοιχώματα είτε στο πάνω
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μέρος της επίστρωσης. Τα μέτρα που πρέπει να τηρήσετε είναι τα ακόλουθα:
 Κάτω μέρος (είσοδος κρύου αέρα) σε ελάχιστη συνολική επιφάνεια 550 cm².
 Πάνω μέρος (έξοδος θερμού αέρα) σε ελάχιστη συνολική επιφάνεια 500 cm².
Αυτό το σύστημα αερισμού είναι εντελώς ανεξάρτητο από τον αεραγωγό καύσης!

Τουλάχιστον 5 cm

Το ένθετο πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 1 cm από τη μαρμάρινη εστία επίστρωσης.

5 cm

5 cm

5 cm

Είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απόσταση των 5 cm και στις δύο πλευρές όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
Αναφορά A
 Ζεστός αέρας μετάδοσης: Είναι αναγκαίο να γίνει εκτόνωση της συσσωρευμένης θερμότητας στο εσωτερικό της επίστρωσης για την
αποφυγή μιας υπερβολικής υπερθέρμανσης του ένθετου.
Αναφορά B
 Αναγκαστικός αερισμός:
Ο εφαπτόμενος ανεμιστήρας παρέχει στο χώρο τη θερμότητα που αναπτύχθηκε από το ένθετο.
Αναφορά C
 Είσοδος αέρα από το χώρο:
Για να καταστεί δυνατή ή ανακύκλωση του αέρα είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα σημείο εισόδου αέρα τοποθετημένο κατά προτίμηση στο κάτω
μέρος της δομής για τη διευκόλυνση της μετάδοσης. Ο αέρα θα πρέπει να λαμβάνεται από το χώρο που λειτουργεί το μηχάνημα.
Ο σωλήνας εξόδου των καπνών πρέπει πάντα να κρατάει την ελάχιστη απόσταση των 50 mm από τα
εύφλεκτα σημεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Για μια σωστή λειτουργία του ένθετου είναι απαραίτητο, κατά τη διάρκεια της κατασκευής της καπνοδόχου, να τηρήσετε τις αποστάσεις
μεταξύ του ένθετου και των εσωτερικών τοιχών της καπνοδόχου (παρακάτω εικόνες).
Από τις συνολικές διαστάσεις της σόμπας που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας τουλάχιστον
50 mm χώρου στην κορυφή και στις 2 πλευρές.

86 mm

A

B

C

Ασφάλιση του μπλοκαρίσματος και ξεμπλοκαρίσματος του ένθετου
Ανοίξτε την πόρτα της εστίας και περιστρέψτε δεξιόστροφα, με το κλειδί Allen που παρέχεται, τη βίδα που βρίσκεται στην κάτω αριστερή
γωνία.

Για να καταλάβετε αν το ένθετο έχει συνδεθεί σωστά στη βάση, συνδέστε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί μέσω του τηλεχειριστηρίου
που παρέχεται.

Αφαίρεση ένθετου
Η αφαίρεση του ένθετου επιτρέπει τόσο τη φόρτωση του πέλετ στο
εσωτερικό της δεξαμενής όσο και την εκτέλεση των τακτικών (καθαρισμός
τέφρας του αγωγού στο τέλος του έτους) ή έκτακτων εργασιών συντήρησης
(αντικατάσταση των μηχανικών μερών σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος).
Για να αφαιρέσετε το ένθετο ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:
Ανοίξτε την πόρτα της εστίας και περιστρέψτε αριστερόστροφα, με το κλειδί
Allen που παρέχεται, τη βίδα που βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία.
Με τις κατάλληλες τσιμπίδες, γυρίστε προς το μέρος σας το μηχάνημα έως
ότου μπλοκάρει αυτομάτως.
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Συναρμολόγηση πλαισίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οποιαδήποτε ξύλινα δοκάρια που βρίσκονται πάνω από
το ένθετο προστατεύονται με πυρίμαχο υλικό.
Η τοποθέτηση του πλαισίου είναι σημαντική εφόσον επιτρέπει τη
σωστή ανακυκλοφορία του αέρα στο ένθετο και κατά συνέπεια την
τέλεια λειτουργία του προϊόντος.

 Μπροστινό πλαίσιο
 Πλευρικά πλαίσια

Το ένθετο πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 1
cm από τη μαρμάρινη εστία επίστρωσης.
Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να
εκτελούνται με σβηστό ένθετο, με το βύσμα
αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα

Η στερέωση των 2 πλάγιων πλαισίων με το επάνω
πλαίσιο γίνεται με 2 βίδες ανά πλευρά.
Οι υπόλοιπες οπές επί των πλάγιων πλαισίων
επιτρέπουν τη στερέωση ολόκληρου του
πλαισίου στα πλευρά του μηχανήματος με τις
βίδες αυτόματης διάτρησης.

Πέλετ και φόρτωση
Το χρησιμοποιημένο πέλετ θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιγράφονται από το πρότυπο:
 EN plus - UNI EN 14961 - 2 (UNI EN ISO 17225-2)
κατηγορία a1 - a2
Η Extraflame για τα προϊόντα της συνιστά πάντα τη χρήση πέλετ διαμέτρου
6 mm.

Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και φορτώστε το πέλετ με τη
βοήθεια μιας σέσουλας.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΠΕΛΕΤ Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
Για την εξασφάλιση μιας καύσης χωρίς προβλήματα είναι απαραίτητο το πέλετ να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο.
Σας συμβουλεύουμε για τα προϊόντα μας τη χρήση πέλετ διαμέτρου 6 χιλιοστών.
Για την φόρτωση του πέλετ δείτε τις εικόνες.
Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και φορτώστε το πέλετ με τη βοήθεια μιας σέσουλας.
Σε περίπτωση των ένθετων, φορτώστε μόνο με το μηχάνημα κρύο και σβηστό, αφαιρώντας το από τη θέση,
σε περίπτωση εγκατάστασης με kit φόρτωσης (προαιρετικό) το μηχάνημα δεν αφαιρείται.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

11

ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η εμφάνιση της οθόνης αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της σόμπας, ή από το μενού που εμφανίζεται.
Σε κατάσταση ανάπαυσης η οθόνη εμφανίζει τις ακόλουθες φωνές:

Οθόνη
ΩΡΑ: Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.
Η ρύθμιση του βρίσκεται στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό (δείτε μενού SET
CLOCK).

20:00

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: Εμφανίζει τη θερμοκρασία χώρου.
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: δείχνει την ισχύ λειτουργίας. Έχει ρυθμιστεί από το χρήστη
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σόμπας.

21°

P-4

Κατάσταση σόμπας: Δείχνει την κατάσταση της σόμπας.

J

Η οθόνη μετά από έναν καθορισμένο χρόνο για να μειώσει την
κατανάλωση της μπαταρίας σβήνει.
Ανάβει και πάλι αφού πατήσετε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

WORK

Το πληκτρολόγιο
Κουμπί 3 – ON/OFF
Το κουμπί, πατημένο για δύο δευτερόλεπτα, επιτρέπει τη χειροκίνητη
έναυση και σβήσιμο της σόμπας. Αν η σόμπα βρίσκεται σε συναγερμό,
επομένως σε κατάσταση μπλοκαρίσματος, το κουμπί επιτρέπει το
ξεμπλοκάρισμα και το διαδοχικό πέρασμα στην κατάσταση OFF. Κατά
τον προγραμματισμό των παραμέτρων χρήστη επιτρέπει την έξοδο και
την επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

￼

Κουμπί 4 - αναμμένο SET ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
Τα κουμπιά 1 και 2 επιτρέπουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου.
Κουμπί 5 - αναμμένο SET ΙΣΧΥΟΣ
Τα κουμπιά 1 και 2 επιτρέπουν τη ρύθμιση της ισχύος λειτουργίας από
ένα ελάχιστο 1 σε μια μέγιστη τιμή 5. Αυτή η τιμή εμφανίζεται στην
επάνω οθόνη.

￼



Κουμπί 6 - για να επιστρέψετε πίσω
Κουμπί 7 - πρόσβαση στο μενού Επιτρέπει την είσοδο και
ρύθμιση των παραμέτρων χρήστη.

Λεζάντα εικονιδίων οθόνης
Δείχνει τη λειτουργία του κινητήρα καπνών.
Σβησμένος = κινητήρας καπνού που δεν λειτουργεί
Αναμμένος = κινητήρας καπνού σε λειτουργία

Δείχνει τη λειτουργία του εβδομαδιαίου προγραμματισμού
Δείκτης αναμμένος = εβδομαδιαίος προγραμματισμός on
Δείκτης σβηστός = εβδομαδιαίος προγραμματισμός off

Δείχνει τη λειτουργία του εφαπτόμενου ανεμιστήρα
Σβηστό = δεν λειτουργεί
Αναμμένο = λειτουργεί

STBY

Δείχνει την παρουσία ενός συναγερμού.
Αναμμένο: δείχνει την παρουσία ενός συναγερμού
Σβηστό: δείχνει την απουσία συναγερμών

Κατάσταση εισόδου επιπρόσθετου εξωτερικού θερμοστάτη
Σβησμένο = επαφή ανοιχτή
Αναμμένο = επαφή κλειστή
Δείχνει τη λειτουργία του κινητήρα φόρτωσης πέλετ
Σβηστό = κινητήρας φόρτωσης πέλετ απενεργοποιημένος
Αναμμένο = κινητήρας φόρτωσης πέλετ ενεργός
Αισθητήρας δεξαμενής
Σβηστός = λειτουργία κανονική
Αναμμένος = ανωμαλία
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Δείχνει τη λειτουργία stby
Σβηστό= Stby απενεργοποιημένο
Αναμμένο = Stby ενεργοποιημένο

￼

￼
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Δείχνει την κατάσταση του T°.. Χώρος
Πρόσβαση = T° χώρου κατώτερο του επιθυμούμενο set
Σβηστό=T°χώρος ανώτερος του ρυθμιζόμενου set
Δείχνει τη διαμόρφωση της σόμπας
Αναμμένο = η σόμπα εργάζεται στην προκαθορισμένη ισχύ
Σβηστό = η ισχύς με την οποία εργάζεται η σόμπα είναι
διαφορετική από την προκαθορισμένη ισχύ, η σόμπα
διαφοροποιείται (για διάφορους λόγους)

Γενικά χαρακτηριστικά
Η διεπαφή χρήστη διαθέτει μια οθόνη Lcd οπίσθιου φωτισμού. Η Διάρκεια του οπίσθιου φωτισμού είναι περίπου 4 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης, για να εισέλθετε πατήστε τα πλήκτρα 1 και 7 ταυτόχρονα.
Αφού εκτελέσετε την πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1 ή 2 μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο σε δευτερόλεπτα από 0 έως 9.
Απευθείας εντολές για έναυση/σβήσιμο, αλλαγή ισχύς, θερμοκρασία χώρου.
Ρύθμιση εβδομαδιαίου προγραμματιστή
Το ένθετο εκπέμπει ένα "Μπιπ" με κάθε πίεση των πλήκτρων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

J

Το τηλεχειριστήριο έχει 2 δυνατότητες λειτουργίας:
 μέσω ραδιόφωνου
 μέσω καλωδίου (συνδέοντας το καλώδιο, δεν είναι απαραίτητη καμιά
διαμόρφωση)

ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ είναι Ήδη
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ με "μονάδα' 0", ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ
Inserto 700. Για να αποφύγετε
παρεμβολές είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,
αλλάζοντας ένα από τα δύο ένθετα.

Η διαδικασία κωδικοποίησης είναι η εξής:
1. Διακόψτε την τροφοδοσία στο ένθετο.
2. Πατήστε τα πλήκτρα 1 και 2 ταυτόχρονα.
3. Μέσω των πλήκτρων 1 ή 2 ή επιλέξτε τη ΜΟΝΑΔΑ (από 0 έως 7) (η επιλεγμένη μονάδα πρέπει να είναι διαφορετική από το άλλο ένθετο)
4. Τροφοδοτείστε το ένθετο. Θα ακουστεί ένα "Μπιπ", εντός 10 δευτερολέπτων, κρατείστε πατημένο το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε.
Το τηλεχειριστήριο θα δείξει "μονάδα xx φορτωμένη".
Το ένθετο είναι έτοιμο και σωστά διαμορφωμένο.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία μεταξύ τηλεχειριστηρίου και καπνοδόχου αποδεικνύεται πολύ διαταραγμένη ή ανακριβής μπορείτε να συνδέσετε
απευθείας το τηλεχειριστήριο στη συσκευή μέσω καλωδίου όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Τυπολογία και αντικατάσταση των μπαταριών
Οι μπαταρίες βρίσκονται στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
Για να αντικαταστήσετε θα πρέπει να αφαιρέσετε το καπάκι-μπαταρίας (όπως φαίνεται στην εικόνα στο
πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου), αφαιρέστε ή εισάγετε τη μπαταρία ακολουθώντας τα σύμβολα που
αναγράφονται στο τηλεχειριστήριο και στη μπαταρία την ίδια.
Για τη λειτουργία είναι απαραίτητες n° 2 μπαταρίες 1,5V μεγέθους AAA
Διαστάσεις 61 x 150 x 120 (B x H x P) mm.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες περιέχουν μέταλλα που βλάπτουν το περιβάλλον,
επομένως θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά σε ειδικούς κάδους.

Ορισμένες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων (πχ. Κινητά τηλέφωνα, κλπ…) μπορεί να διακόψουν την
επικοινωνία μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της σόμπας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Δομή Μενού
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Πλήκτρα 1 & 2: για τη ρύθμιση- ενεργοποίηση δεδομένων και
παραμέτρων
Πλήκτρο 33: για να επιβεβαιώσετε την παράμετρο και να εξέλθετε.
Πλήκτρο 4: για τη ρύθμιση του set θερμοστάτη
Πλήκτρο 5: για τη ρύθμιση της ισχύος
Πλήκτρο 6: για να γυρίσετε πίσω στο μενού.
Πλήκτρο 7: για να προχωρήσετε στο μενού.

7
Set Clock

2
*enable chrono
2
Set Chrono

7

1-2

7

Enable chrono
ΠΡΟΓ. 1 - 2 - 3 - 4
on/ off

7

Start prog 1

user

Επιβεβαιώστε με
το πλήκτρο 3

IT,EN,FR,DE,ES
1-2

7

7
Stop prog 1

Stove status

Monday - Sunday

7
Set prg1

AIR v1

1-2

1-2

7
Technic set

7
Stand-by
1-2

7

1-2

Date
1-2

7

1-2

1-2

Minutes

7

1-2

Πέλετ

7

2

7

1-2

7

2

Hours
1-2

7

2
Language

Day

7

Month
1-2

7
Year
1-2

Επαναλάβετε τα ίδια βήματα
για τις άλλες 3 χρονικές
περιόδους

Keys locked
1-2

7

Remote control probe
1-2

*Όπου υπάρχει

7

reset
off - on

Βασικές οδηγίες
Κατά τη διάρκεια των πρώτων ενεργοποιήσεων της σόμπας πρέπει να
δώσετε προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές:
 Μπορεί να παραχθούν ελαφρές οσμές οφειλόμενες στη ξήρανση
του χρώματος και της σιλικόνης που χρησιμοποιούνται. Αποφύγετε
την παρατεταμένη παραμονή.
 Μην αγγίζετε τις επιφάνειες που μπορεί να είναι ακόμη ασταθής.
 Αερίστε καλά και περισσότερες φορές το χώρο.
 Η σκλήρυνση των επιφανειών τερματίζεται μετά από μερικές
διαδικασίες θέρμανσης.
 Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την καύση
απορριμμάτων.

Πριν προχωρήσετε με την έναυση της σόμπας είναι απαραίτητο να
ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία:
 η δεξαμενή πρέπει να είναι γεμάτη με πέλετ.
 ο θάλαμος καύσης πρέπει να είναι καθαρός.
 ο θάλαμος καύσης πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερος και
καθαρός.
 ελέγξτε το ερμητικό κλείσιμο της πόρτας φωτιάς και του
συρταριού τέφρας.
 ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά.
 Ο διπολικός διακόπτης της πίσω δεξιάς πλευράς πρέπει να είναι
στη θέση 1.

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής χωρίς το διαχωριστικό
ή/και το μεταλλικό προστατευτικό φλόγας (δείτε την εικόνα
στο πλάι) θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος
και επιφέρει την άμεση άρση της περιόδου εγγύησης. Σε
περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης απαιτείται η αντικατάσταση
του μέρους από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
(αντικατάσταση που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του
προϊόντος εφόσον υπόκειται σε ιδιαίτερη φθορά).
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Ρυθμίσεις για την ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ
Αφού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της σόμπας, μεταφέρετε το διακόπτη, στη θέση (I).
Ο διακόπτης της σόμπας χρειάζεται για να δίνει τάση στην κάρτα της σόμπας.
Η σόμπα παραμένει σβηστή και στο πάνελ εμφανίζεται η πρώτη οθόνη με την επιγραφή OFF .

Συχνότητα δικτύου 50/ 60Hz

Σε περίπτωση που η σόμπα έχει εγκατασταθεί σε χώρα με συχνότητα 60Hz,, η σόμπα θα εμφανίσει "συχνότητα δικτύου εσφαλμένη".
Αλλάξτε τη συχνότητα όπως αναφέρεται στη σελίδα.
Διαδικασία εντολών




Πατήστε το πλήκτρο 7,
Επιλέξτε την αναγκαία συχνότητα με τα πλήκτρα 1 ή 2.
Πατήστε το πλήκτρο 7 για να επιβεβαιώσετε και το πλήκτρο 3 για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού μέχρι την αρχική κατάσταση.

Γεμίστε με πέλετ τη δεξαμενή
•
•

Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και φορτώστε το πέλετ με τη
βοήθεια μιας σέσουλας.
Προσέξτε ούτως ώστε να μην πέσει το πέλετ στα πλάι ή μέσα
στη σόμπα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο προηγούμενο κεφάλαιο
"πέλετ και φόρτωση"

Το κάλυμμα της δεξαμενής πέλετ πρέπει να παραμένει πάντα κλειστό. Πρέπει να ανοίγει μόνο κατά
τη διάρκεια της φάσης φόρτωσης των καυσίμων.
Οι σάκοι του πέλετ πρέπει να κρατούνται μακριά από τη σόμπα τουλάχιστον 1,5 μέτρα.
Σας συμβουλεύουμε να κρατάτε πάντα μισή δεξαμενή με πέλετ.
Πριν γεμίσετε με πέλετ τη δεξαμενή της σόμπας βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή.

Ρύθμιση ώρας, ημέρας, μήνα και έτους
Διαδικασία εντολών
 Πατήστε το πλήκτρο 7, για μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η επιγραφή Set clock.
 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 7.
 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 1 ή 2 για τον καθορισμό της ημέρας.
 Πατήστε το πλήκτρο 7 για να επιβεβαιώσετε και να συνεχίσετε.
 Χρησιμοποιείστε την ίδια διαδικασία ( 7 για να προχωρήσετε 1 για να ρυθμίσετε) για τη ρύθμιση της ώρας, των λεπτών, ημερομηνίας, μήνα
και έτους.
 Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το Μενού.

Set clock
Day

mon, tue, wed, ...sun

Hours

0...23

Minutes

00...59

Date

1...31

Month

1...12

Year

00...99

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Ρύθμιση της γλώσσας
Διαδικασία εντολών






Πατήστε το πλήκτρο 7, για μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η επιγραφή Set clock.
Πατήστε το πλήκτρο 2 δύο φορές μέχρι το set Γλώσσας.
Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 7.
Επιλέξτε τη γλώσσα μέσω του πλήκτρου 1 ή 2.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το Μενού.

Italian
English
Language

German
French
Spanish

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΥΣΗ!
ΣΕ ΦΑΣΗ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΗ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΣΑΚΟ ΤΟΥ PELLET ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΚΑΥΤΗ ΣΟΜΠΑ!
Σε περίπτωση συνεχόμενων αποτυχημένων εναύσεων επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
τεχνικό.

Σε απουσία έναυσης

J

Η πρώτη έναυση μπορεί και να αποτύχει, δεδομένου ότι ο κοχλίας είναι άδεις και δεν καταφέρνει
πάντα να φορτώσει εγκαίρως το μαγκάλι με την αναγκαία ποσότητα pellet για την κανονική έναρξη
της φλόγας.
Αν το πρόβλημα εμφανιστεί μόνο μετά από μερικούς μήνες λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι οι
τακτικές εργασίες καθαριότητας, που αναφέρονται στο εγχειρίδιο της σόμπας, έχουν εκτελεστεί
σωστά.

Enable chrono

Επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη και των διαφορετικών χρονικών φάσεων.
Διαδικασία εντολών
 Πατώντας το πλήκτρο 7 θα εμφανιστεί η γραφή set clock.
 Πατήστε το πλήκτρο 2 μέχρι να εμφανιστεί enable chrono.
 Πατήστε το πλήκτρο 7, για να επιβεβαιώσετε και πατήστε τα πλήκτρα 1 - 2 για να ενεργοποιήσετε "ON" ή να απενεργοποιήσετε "off"
το χρονοδιακόπτη.
 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 7 για να επιλέξετε την χρονική φάση που θέλετε
 Χρησιμοποιήστε 1- 2 per abilitare "ON" o disattivare "off" la fascia oraria selezionata.
 Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το Μενού.
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Λειτουργία και λογική
Έναυση
Μετά τον έλεγχο των σημείων που αναφέρονται πιο πάνω, πατήστε το
πλήκτρο 1 για τρία δευτερόλεπτα για να ανάψετε τη σόμπα. Για τη φάση της
έναυσης παρέχονται 15 λεπτά, μετά την έναυση και επίτευξη της
θερμοκρασίας ελέγχου, η σόμπα διακόπτει τη φάση έναυσης
και περνάει στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ.

20:00
21°

P-4

Start

Εκκίνηση
Στη φάση της εκκίνησης η σόμπα καθορίζει την καύση, αυξάνοντας προοδευτικά την καύση, για να αρχίσει στη συνέχεια τον αερισμό, και να περάσει σε ΕΡΓΑΣΙΑ.
Εργασία
Στη φάση της εργασίας η σόμπα μεταφέρεται στο set ισχύος που έχει ρυθμιστεί, και θα δουλέψει για να φτάσει το set θερμοκρασίας χώρου που έχει ρυθμιστεί.
Δείτε φωνή που ακολουθεί.

Ρύθμιση SET θερμοστάτη
Το set θερμοκρασίας χώρου μπορεί να ρυθμιστεί με το πλήκτρο 4
(αναμμένο) 1 και 2 ( ρύθμιση), από 07 έως 40°C.

21°
Set
Function

5
Set
Power

Ρύθμιση SET ΙΣΧΥΟΣ
Το set ισχύος έχει 5 επίπεδα λειτουργίας, μέσω του κουμπιού 5,
(αναμμένο) 1 και 2 ( ρύθμιση).
Ισχύς 1 = ελάχιστο επίπεδο - Ισχύς 5 = μέγιστο επίπεδο.

Εργασία με Αισθητήρα Χώρου ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ)
Η συσκευή ελέγχει τη θερμοκρασία χώρου μέσω του αισθητήρα χώρου που είναι ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο.
Αφού φτάσει τη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μεταφέρεται αυτομάτως στο ελάχιστο ή σε σβήσιμο ενεργοποιώντας τη λειτουργία Stand by, μειώνοντας στο
ελάχιστο την κατανάλωση του πέλετ.
Από το εργοστάσιο η λειτουργία STBY είναι πάντα καθορισμένη σε OFF (δείκτης STBY σβηστός).
Για την ενεργοποίησή και τη λογική του ακολουθείστε τις οδηγίες της επόμενης σελίδας, κεφάλαιο:
Αισθητήρας χώρου και λειτουργίας Stand by.
Καθαρισμός μαγκαλιού
Η σόμπα κατά τη φάση λειτουργίας έχει έναν εσωτερικό μετρητή, ο οποίος μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα εκτελεί τον καθαρισμό του
μαγκαλιού. Η φάση αυτή εμφανίζεται στην οθόνη, θα μεταφέρει τη σόμπα σε μια ισχύ κατώτερη και θα αυξήσει τον κινητήρα καπνών για ένα χρόνο καθορισμένο
στον προγραμματισμό. Αφού τελειώσει η φάση καθαρισμού, η σόμπα θα συνεχίσει την εργασία της μεταφερόμενη εκ νέου στην επιλεγμένη ισχύ.
Απενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα. Ακολουθώντας αυτή τη λειτουργία η συσκευή εισέρχεται αυτόματα στη φάση σβησίματος, μπλοκάροντας τον
εφοδιασμό του πέλετ.
Ο κινητήρας αναρρόφησης καπνών και ο κινητήρας αερισμού του θερμού αέρα θα παραμείνουν..αναμμένοι έως ότου η θερμοκρασία της σόμπας
φτάσει κάτω από τις παραμέτρους του εργοστασίου.
Ενεργοποίηση
Η ενεργοποίηση εκ νέου της σόμπας είναι δυνατή, μόνο αν η θερμοκρασία καπνών έχει μειωθεί, και αν ο προκαθορισμένος timer έχει μηδενιστεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Αισθητήρας χώρου και λειτουργίας STAND BY:
Η λειτουργία Stby χρησιμοποιείται σε περίπτωση που θέλετε ένα άμεσο σβήσιμο της σόμπας που έχει φτάσει την κατάλληλη θερμοκρασία.
Από το εργοστάσιο η λειτουργία STBY είναι πάντα καθορισμένη σε OFF (δείκτης STBY σβηστός).
Λειτουργία Stby ρυθμισμένη σε OFF (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)
Σε περίπτωση που η λειτουργία Stby δεν είναι ενεργοποιημένη (OFF), αν η σόμπα φτάσει την καθορισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος θα οδηγηθεί
στο ελάχιστο, διαμορφώνοντας και εμφανίζοντας modulation. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη του καθορισμένου set η σόμπα
θα αρχίσει και πάλι να δουλεύει στην ισχύ που έχει καθοριστεί στην οθόνη εμφανίζοντας work.
Λειτουργία Stby καθορισμένη σε On
Όταν η λειτουργία Stby είναι ενεργοποιημένη (ON), η σόμπα μόλις φτάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία χώρου και υπερβαίνοντάς τη κατά 2°C,
θα σβήσει μετά από μια καθυστέρηση που έχει προκαθοριστεί από το εργοστάσιο, εμφανίζοντας STAND - BY.
Όταν η θερμοκρασία χώρου θα είναι χαμηλότερη των 2°C του ρυθμιζόμενου set η σόμπα θα αρχίσει και πάλι να δουλεύει στην προκαθορισμένη ισχύ
της οθόνης εμφανίζοντας WORK.

Για την εκ νέου ενεργοποίηση STBY ακολουθείστε τις οδηγίες:







Πατήστε το πλήκτρο 7, για μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η επιγραφή Set clock.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το set user.
Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 7.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 7 για να φτάσετε το stand by.
Μέσω του πλήκτρου 2 επιλέξτε on.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το Μενού.

Η λειτουργία STAND-BY έχει ενεργοποιηθεί.

J

Η πρώτη έναυση πρέπει να γίνεται πάντα χειροκίνητα, στη συνέχεια θα γίνεται με αυτόματο τρόπο
με τον αισθητήρα χώρου.

Λειτουργία σόμπας με συμπληρωματικό εξωτερικό θερμοστάτη
(προαιρετικό)
Η συσκευή μπορεί να ελέγχει τη θερμοκρασία χώρου μέσω ενός εξωτερικού συμπληρωματικού θερμοστάτη (προαιρετικός).
Μετά την έναυση (πατώντας το πλήκτρο 1 ή μέσω της λειτουργίας chrono) η σόμπα θα δουλέψει μέχρι να φτάσει το set καθορισμένο στο
θερμοστάτη εμφανίζοντας. Work (επαφή κλειστή).
Όταν φτάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (επαφή ανοιχτή) η σόμπα θα οδηγηθεί στο ελάχιστο εμφανίζοντας modulation.

Για την εγκατάσταση και ενεργοποίηση της:
 Είναι αναγκαίος ένας μηχανικός ή ψηφιακός θερμοστάτης.
 Σβήστε τη συσκευή βγάζοντας το ένθετο και αφαιρώντας την τροφοδοσία.
 Βγάλτε το βύσμα από την αντίστοιχη ηλεκτρική πρίζα.
 Έχοντας ως σημείο αναφοράς την εικόνα στο πλάι, συνδέστε τα δύο καλώδια του θερμοστάτη
(επαφή καθαρή - όχι 220 V!) στους αντίστοιχους ακροδέκτες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του
μηχανήματος, ένα χρώματος κόκκινου και το άλλο χρώματος μαύρου (με ετικέτα STBY).
 Ξανατροφοδοτήστε τη σόμπα.
 Πατήστε το πλήκτρο 4, και μέσω του πλήκτρου 1 ρυθμίστε το set θερμοκρασίας σε LOU.

Στο σημείο αυτό η σόμπα είναι ρυθμισμένη σωστά.
Θα δουλέψει ελέγχοντας το συμπληρωματικό εξωτερικό θερμοστάτη.
Συμπληρωματικός εξωτερικός θερμοστάτης (προαιρετικό) και λειτουργία STAND BY:
Η λειτουργία Stby χρησιμοποιείται σε περίπτωση που θέλετε ένα άμεσο σβήσιμο της σόμπας που έχει φτάσει την κατάλληλη θερμοκρασία.
Η λειτουργία STBY μπορεί να ρυθμιστεί σε ON ή σε OFF μέσω της διαδικασίας που θα περιγράψουμε στη συνέχεια.
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Λειτουργία Stby καθορισμένη σε OFF (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)
Σε περίπτωση που η λειτουργία Stby δεν είναι ενεργοποιημένη (OFF), αν η σόμπα φτάσει την καθορισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος
θα οδηγηθεί στο ελάχιστο, διαμορφώνοντας και εμφανίζοντας modulation. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη του
καθορισμένου set η σόμπα θα αρχίσει και πάλι να δουλεύει στην ισχύ που έχει καθοριστεί στην οθόνη εμφανίζοντας work.
Λειτουργία Stby καθορισμένη σε On
Με τη λειτουργία stby καθορισμένη σε ON: τη στιγμή που ο συμπληρωματικός θερμοστάτης έχει ένα αίτημα (επαφή κλειστή) η σόμπα ανάβει
αυτόματα και δουλεύει για να φτάσει την καθορισμένη θερμοκρασία, εμφανίζοντας work. Όταν ο συμπληρωματικός εξωτερικός θερμοστάτης
προειδοποιεί ότι η έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία (επαφή ανοιχτή) η σόμπα σβήνει μετά από μία καθυστέρηση που έχει ρυθμιστεί από το
εργοστάσιο, εμφανίζοντας stand by est.
Για την εκ νέου ενεργοποίηση STBY ακολουθείστε τις οδηγίες:







Πατήστε το πλήκτρο 7, για μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η επιγραφή
Set clock.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το set user.
Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 7.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το stand by.
Μέσω του πλήκτρου 2 επιλέξτε on
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε και να
εξέλθετε από το Μενού.

J

Η πρώτη έναυση πρέπει να γίνεται πάντα χειροκίνητα, στη συνέχεια θα γίνεται με αυτόματο τρόπο
με τον αισθητήρα χώρου.

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΟΥ (επιλογή)
Επιπλέον είναι δυνατό, να εγκαταστήσετε απευθείας στη σόμπα έναν αισθητήρα χώρου (επιλογή).
Για την εγκατάστασή και ενεργοποίησή της επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Σημείωση:
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πάντα έναν αισθητήρα τη φορά! Ενεργοποιήστε μόνο μια διαμόρφωση :
1. Αισθητήρας του Τηλεχειριστηρίου, 2. Αισθητήρας χώρου (NTC Επιλογή); 3. Θερμοστάτης χώρου (προαιρετικό)

Μενού χρήστη
Ρύθμιση φόρτωσης πέλετ
Το μενού που ακολουθεί επιτρέπει τη ρύθμιση του ποσοστού φόρτωσης του πέλετ. Σε περίπτωση που η σόμπα παρουσιάσει λειτουργικά προβλήματα
λόγω της ποσότητας του πέλετ μπορείτε να προχωρήσετε κατευθείαν από τον πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσετε τη φόρτωση του πέλετ. Τα προβλήματα
που σχετίζονται με την ποσότητα του καύσιμου υλικού μπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες:
Έλλειψη καύσιμου υλικού:
 Η σόμπα δεν καταφέρνει σε καμιά περίπτωση να αναπτύξει την κατάλληλη φλόγα τείνοντας να παραμένει συνέχεια πολύ χαμηλά ακόμη και σε
υψηλή ισχύ.
 σε ελάχιστη ισχύ η σόμπα τείνει σχεδόν να σβήσει μεταφερόμενη σε συναγερμό “no pellets”.
 όταν η σόμπα εμφανίζει το συναγερμό “no pellets” μπορεί να είναι λόγω του πέλετ που δεν έχει καεί (μη καμένο) μέσα στο θάλαμο καύσης.
Υπερβολικά καύσιμο υλικό:
 Η σόμπα αναπτύσσει πολύ μεγάλη φλόγα ακόμη και σε χαμηλή ισχύ.
 τείνει να λερώνει πολύ το πανοραμικό γυαλί σκουραίνοντάς το σχεδόν εντελώς.
 ο θάλαμος καύσης τείνει να αναπτύσσει κρούστα φράζοντας τα ανοίγματα αναρρόφησης του αέρα λόγω του υπερβολικού πέλετ που έχει φορτωθεί
εφόσον καίγεται μόνο μερικώς.
Η ακόλουθη ρύθμιση είναι ποσοστικού τύπου, κατά συνέπεια μια τροποποίηση αυτής της παραμέτρου θα επιφέρει ανάλογη αλλαγή όλων των ταχυτήτων
φόρτωσης της σόμπας. Η φόρτωση είναι δυνατή στην τάξη του -30% έως +20%.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Για τη ρύθμιση ακολουθήστε τη διαδικασία επί της οθόνης:

J

Η πρώτη έναυση μπορεί και να αποτύχει,
δεδομένου ότι ο κοχλίας είναι άδειος και Δεν
καταφέρνει πάντα να φορτώσει εγκαίρως το
μαγκάλι με την αναγκαία ποσότητα πέλετ για
την κανονική έναρξη της φλόγας.

J

 Πατήστε το πλήκτρο 7, για μερικά δευτερόλεπτα, θα
εμφανιστεί η επιγραφή Set clock.
 Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το
set user.
 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 7.
 Θα εμφανιστεί η επιγραφή Πέλετ.
 Μέσω του πλήκτρου 1 και 2 μπορείτε να αυξήσετε (2) ή να
μειώσετε (1) το φορτίο κατά τη φάση WORK.
 Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε
και να εξέλθετε από το Μενού.

Αν το πρόβλημα εμφανιστεί μόνο μετά από
μερικούς μήνες λειτουργίας, βεβαιωθείτε
ότι οι τακτικές εργασίες καθαριότητας, που
αναφέρονται στο εγχειρίδιο της σόμπας, έχουν
εκτελεστεί σωστά.

V1 - fan
Το μενού επιτρέπει την ποσοστιαία ρύθμιση της ταχύτητας του εφαπτόμενου ανεμιστήρα.
Για τη ρύθμιση ακολουθείστε τις οδηγίες:






Πατήστε το πλήκτρο 7, για μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η επιγραφή Set clock.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το set user.
Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 7.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 7 για να φτάσετε V1 - FAN.
Μέσω του πλήκτρου 1 και 2 μπορείτε να αυξήσετε (2) ή να μειώσετε (1) την ταχύτητα του
εφαπτόμενου στην τάξη του +/-10%.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το
Μενού.



+/-10%

Stand-by
Η λειτουργία Stby χρησιμοποιείται σε περίπτωση που θέλετε ένα άμεσο σβήσιμο της σόμπας. Ενεργοποιώντας
STAND-BY στη βασική διαμόρφωση (τηλεχειριστήριο ενσωματωμένο με αισθητήρα χώρου) η σόμπα φτάνοντας τη
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία + 2°C (ρυθμιζόμενα) σβήνει, για να ανάψει εκ νέου στο χαμηλό των 2°C (ρυθμιζόμενα)
από το ρυθμιζόμενο set.
Η λειτουργία STBY μπορεί να ρυθμιστεί σε ON ή σε OFF μέσω της διαδικασίας που θα περιγράψουμε στη συνέχεια.
Από το εργοστάσιο η λειτουργία STBY είναι πάντα καθορισμένη σε OFF .
Η λειτουργία της είναι συμβατή με τον:
 Αισθητήρα Χώρου ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ)
 Αισθητήρας Χώρου (επιλογή)
 Συμπληρωματικός θερμοστάτης (επιλογή)
Για την εκ νέου ενεργοποίηση STBY ακολουθείστε τις οδηγίες:
 Πατήστε το πλήκτρο 7, για μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η επιγραφή Set
clock.
 Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το set user.
 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 7.
 Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 7 για να φτάσετε το stand by.
 Μέσω του πλήκτρου 2 επιλέξτε on.
 Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από
το Μενού.
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Keys locked
Η λειτουργία επιτρέπει το μπλοκάρισμα των πλήκτρων της οθόνης (όπως στα κινητά τηλέφωνα).
Για την ενεργοποίηση του μπλοκ πλήκτρων ακολουθείστε τις οδηγίες:







Πατήστε το πλήκτρο 7, για μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η επιγραφή set clock
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το set user.
Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 7.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το Keys locked.
Μέσω του πλήκτρου 2 επιλέξτε on.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το Μενού.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
το μπλοκ πλήκτρων πατήστε για 5 δευτερόλεπτα
το πλήκτρο 6

Αισθητήρας χώρου
Η λειτουργία επιτρέπει την επιλογή μεταξύ αισθητήρα ενσωματωμένου στο τηλεχειριστήριο ή συμπληρωματικού αισθητήρα χώρου (επιλογή)

Reset
Επιτρέπει τη μεταφορά όλων των τροποποιημένων τιμών από το χρήστη όπως από το εργοστάσιο.







Πατήστε το πλήκτρο 7, για μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η επιγραφή set clock.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το set user.
Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 7.
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 2 για να φτάσετε το reset.
Μέσω του πλήκτρου 2 επιλέξτε on
Πατήστε περισσότερες φορές το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε από το Μενού.

STATUS
Αναφορές που αφορούν τον τεχνικό

Χρονόμετρο
Το χρονόμετρο σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 4 χρονικές φάσεις μιας ημέρας που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Σε κάθε φάση μπορεί να ρυθμιστεί το ωράριο έναυσης και σβησίματος, οι ημέρες της προγραμματισμένης
φάσης και η επιθυμούμενη θερμοκρασία.
Συστάσεις
Οι ώρες έναρξης και σβησίματος πρέπει να είναι εντός μιας ημέρας, από 0
έως 24, και όχι επισωρευμένες σε περισσότερες ημέρες.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονομέτρου θα πρέπει να ρυθμίσετε
την ημέρα και την τρέχουσα ώρα, προκειμένου να ελέγχετε ότι έχετε
ακολουθήσει τα σημεία που αναφέρονται στο υποκεφάλαιο “Set ρολογιού”
έτσι ώστε να είναι ενεργή η λειτουργία χρονομέτρου, και εκτός από το να την
προγραμματίσετε πρέπει και να την ενεργοποιήσετε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παράδειγμα:
Έναυση στις 07:00 ΣΩΣΤΟ
Διακοπή στις 18:00

Έναυση στις 22:00 ΛΑΘΟΣ
Σβήσιμο στις 05:00
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Παράδειγμα προγραμματισμού
Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία εβδομαδιαίος προγραμματιστής και ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις 4
χρονικές περιόδους ως εξής:
- 1^ χρονική περίοδος: από τις 08:00 έως τις 12:00 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 19°C, εκτός Σαββάτου
και Κυριακής
- 2^ χρονική περίοδος: από τις 15:00 έως τις 22:00 μόνο το Σάββατο και την Κυριακή με θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 21°C
Διαδικασία εντολών:
Πατώντας το πλήκτρο 7 θα εμφανιστεί η γραφή SET
clock.
Πατήστε το πλήκτρο 2 μέχρι να εμφανιστεί enable
chrono
Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη
Ενεργοποιήστε τη χρονική ζώνη 1 και 2.
Πατήστε το πλήκτρο 3 για να βγείτε

Set
clock

* Όπου υπάρχει «ENABLE CHRONO» στο
μενού, η τροφοδοσία γίνεται απευθείας μέσα
στο SET CHRONO
Διαδικασία εντολών:
Πατώντας το πλήκτρο 2 θα εμφανιστεί η γραφή SET
chrono.

Πατήστε το πλήκτρο 7 για να επιβεβαιώσετε και να
συνεχίσετε με τον προγραμματισμό. Θα εμφανιστεί η
τρέχουσα επιγραφή
START PRG1

Set
crono

Start
prg1

Σβήσιμο χρονικής περιόδου 1^
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1 - 2 ρυθμίστε την ώρα
“12:00” που αντιστοιχεί στο χρόνο σβησίματος της 1^
χρονικής περιόδου, θα εμφανιστεί η επιγραφή Stop
PRG1 και στη συνέχεια η ρυθμιζόμενη ώρα.
Για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε στον
προγραμματισμό πατήστε το κουμπί 7, για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη παράμετρο πατήστε
το κουμπί 6.

Ενεργοποίηση ημερών χρονικής περιόδου 1^
Για να το κάνετε αυτό χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 1 και
2 ως εξής:
Πλήκτρο 7 - επιτρέπει το τρέξιμο των διαφόρων
ημερών, θα εμφανιστεί η επιγραφή
με την ημέρα της εβδομάδας, με την ένδειξη OFF
Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο 1 ή 2 για να ενεργοποιείτεαπενεργοποιείτε (ON/OFF) όλες τις ημέρες.

12:00
Stop
prg1

On
Monday..
prg1

Ρύθμιση της θερμοκρασίας της πρώτης
χρονικής περιόδου
Πατήστε το πλήκτρο 7, θα εμφανιστεί η επιγραφή SET
PRG1 και η θερμοκρασία.
Πατήστε το πλήκτρο 1 ή 2 για να ρυθμίσετε τη
θερμοκρασία στους 19° όπως στο παράδειγμα.

19°
Set
prg1

Πατήστε το πλήκτρο 7 για να επιβεβαιώσετε

Έναυση χρονικής περιόδου 2^
Έναυση χρονικής περιόδου 1^
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1 - 2 ρυθμίστε την ώρα
“08:00” που αντιστοιχεί στο χρόνο της έναρξης της 1^
χρονικής περιόδου, θα εμφανιστεί η επιγραφή START
PRG1 και στη συνέχεια η ρυθμιζόμενη ώρα.
Για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε στον
προγραμματισμό πατήστε το κουμπί 7, για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη παράμετρο πατήστε
το κουμπί 6.

Στο σημείο αυτό πρέπει να προγραμματίσετε τη
δεύτερη χρονική περίοδο.

08:00
Start
prg1

Η ακολουθία που πρέπει να εκτελεστεί είναι ανάλογη
και επαναλαμβάνεται όπως στην έναυση της
χρονικής περιόδου 1^.

Start
prg2

Έναυση χρονικής περιόδου 2^
Στο σημείο αυτό πρέπει να προγραμματίσετε τη δεύτερη χρονική περίοδο.
Η ακολουθία που πρέπει να εκτελεστεί είναι ανάλογη και επαναλαμβάνεται όπως στην έναυση της χρονικής περιόδου 1^. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει μόνο να ρυθμίσετε το παράδειγμα ώρας σε start στις 15:00 και σε Stop στις 22:00 και να ενεργοποιήσετε τις ημέρες
Σάββατο και Κυριακή επιλέγοντάς τες σε "ON". Η θερμοκρασία στο SET PRG2 αντίθετα θα ρυθμιστεί για παράδειγμα στους 21°C.

J
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Όταν ο εβδομαδιαίος Προγραμματιστής είναι ενεργός στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει το
τετραγωνάκι του ανάλογου εικονιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Καθαρισμός και συντήρηση.
Ακολουθείστε τις οδηγίες πάντα με τη μεγαλύτερη ασφάλεια!
 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του καλωδίου τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί καθώς ο καυστήρας μπορεί να έχει προγραμματιστεί για έναυση.
 ότι ο καυστήρας είναι κρύος σε όλα τα μέρη του.
 Οι στάχτες είναι εντελώς κρύες.
 Εξασφαλίστε κατάλληλη εναλλαγή αέρα του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
 Η κακή λειτουργία, επηρεάζει τη σωστή λειτουργία και την ασφάλεια!

συντήρηση

Για τη σωστή λειτουργία, η γεννήτρια πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό τουλάχιστον μία φορά τον
χρόνο.
Οι περιοδικές εργασίες ελέγχου και οι συντηρήσεις πρέπει να εκτελούνται πάντα από ειδικευμένους, πιστοποιημένους τεχνικούς οι οποίοι
εργάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.
Κάθε χρόνο, καθαρίστε την εγκατάσταση εξόδου καυσαερίων, τα κανάλια καπνού και τα ρακόρ “T” μαζί
με τα καπάκια επιθεώρησης - αν υπάρχουν και τυχόν οριζόντια τμήματα!
Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ καθαρισμού του καυστήρα ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ! Εξαρτάται από την ποιότητα του πέλλετ που
έχει χρησιμοποιηθεί και τη συχνότητα χρήσης.
Ενδέχεται αυτές οι εργασίες να πρέπει να ολοκληρωθούν με μεγαλύτερη συχνότητα.

Καθαρισμός και συντήρηση με ευθύνη του χρήστη

Οι εργασίες του τακτικού καθαρισμού, όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, πρέπει να εκτελούνται με τη μέγιστη
προσοχή μετά την ανάγνωση των οδηγιών, των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης
και συντήρησης.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά χημικά καθαρισμού!
Ο καθαρισμός των επιφανειών θα πρέπει να γίνει με τον καυστήρα και την επένδυση εντελώς κρύα. Για τη συντήρηση των επιφανειών και των
μεταλλικών μερών, αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανό με νερό ή νερό και ουδέτερο σαπούνι.
Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να καταστρέψει τις επιφάνειες της γεννήτριας και ν' ακυρώσει την εγγύηση.
Καθαρισμός του κεραμικού γυαλιού.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά χημικά καθαρισμού!
Ο καθαρισμός του κεραμικού γυαλιού πρέπει να γίνει με το γυαλί εντελώς κρύο. Για να καθαρίσετε το κεραμικό γυαλί αρκεί να χρησιμοποιήσετε
ένα στεγνό πινέλο και βρεγμένο χαρτί εφημερίδας περασμένο στην τέφρα. Στην περίπτωση που το γυαλί είναι πολύ βρώμικο χρησιμοποιήστε
αποκλειστικά ένα ειδικό καθαριστικό για κεραμικά γυαλιά. Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα επάνω σε ένα πανί και χρησιμοποιήστε το επάνω στο
κεραμικό γυαλί. Μη ψεκάζετε ποτέ απορρυπαντικό ή άλλο υγρό απευθείας πάνω στο γυαλί ή στις φλάντζες.
Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του κεραμικού γυαλιού και ν' ακυρώσει την εγγύηση.
Καθαρισμός της δεξαμενής πέλλετ
Όταν η δεξαμενή αδειάζει εντελώς, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της γεννήτριας και αφαιρέστε τα υπολείμματα (σκόνη, υπολείμματα
κλπ) από την άδεια δεξαμενή, πριν προχωρήσετε στην πλήρωση.

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
Αποξεστήρες:
Χρησιμοποιήστε τους αποξεστήρες ακολουθώντας μία κίνηση από κάτω προς τα πάνω (για τα μοντέλα με υψηλότερους αποξέστες) ή
τραβώντας και σπρώχνοντας τους ίδιους (για τα ένθετα και τα μοντέλα με μπροστινούς αποξέστες).
Σημείωση: η χρήση των αποξεστήρων κατά προτίμηση θα πρέπει να εκτελείται με κρύα τη σόμπα, αν χρησιμοποιούνται με ζεστή
τη σόμπα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα ειδικά γάντια για την προστασία από τη θερμότητα καθώς είναι πολύ ζεστοί.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Ανοίξτε την θύρα - Καθαρίστε το τζάμι με ένα υγρό πανί
Μην ψεκάζετε ποτέ άμεσα στο κεραμικό γυαλί το απορριπαντικό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για τον καθαρισμό.
Καθαρισμός μαγκαλιού και θαλάμου καύσης
1. Ανρροφήστε τα υπολείμματα που υπάρχουν στο μαγκάλι
2. Αφαιρέστε πλήρως το μαγκάλι από τον ειδικό χώρο.
3. Αναρροφήστε τους καπνούς από το έδρανο του μαγκαλιού και τον θάλαμο καύσης (3.1)
4. Απελευθερώστε με την ειδική τσιμπίδα του εξοπλισμού όλες τις οπές που υφίστανται στο μαγκάλι.
5. Επανατοποθετήστε το μαγγάλι στο έδρανό τους και σπρώξτε το μέχρι το τοιχίο της εστίας.
6. Αν είναι παρούσα η λεκάνη περισυλλογής στάχτης, αναρροφήστε την επικάθιση της στάχτης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αναρροφητής με ειδικό δοχείο διαχωρισμού της περισυλλεγόμενης
στάχτης.

1.

2.

3.

3.1

3.1

4.

5.

6.
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ΚΑΘΕ 3/4 ΗΜΕΡΕΣ - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Συρτάρι τέφρας
Ελέγξτε κάθε 3-4 ημέρες το περιεχόμενο του συρταριού και εκκενώστε το συρτάρι τουλάχιστον μια/δυο φορές την εβδομάδα.
Όταν προβλέπεται, ανοίξτε/αφαιρέστε την κατώτερη θυρίδα.
Αφαιρέστε το πτυσόμενο συρτάρι στάχτης και αδειάστε το σε ένα ειδικό δοχείο.
Αναρροφήστε την υποκείμνη ζώνη όπου βρίσκεται το πτυσσόμενο συρτάρι στάχτης. Όταν καθαριστεί, επανατοποθετήστε το πτυσσόμενο
συρτάρι και κλείστε/επανατοποθετήστε την εξωτερική θυρίδα.
Μερικές σόμπες έχουν το συρτάρι περισυλλογής στάχτης άμεσα στον θάλαμο καύσης, όπου αρκεί να ανοιχθεί η θυρίδα και να
αναρροφηθεί έμμεσα η στάχτη από την λεκάνη.

ΜΗΝΙΑΙΩΣ
Καθαρισμός θερμικού εναλλάκτη:
Μηνιαίως είναι απαραίτητο να καθαρίζετε το θάλαμο των εναλλακτών θερμότητας εφόσον η καπνιά που εναποτίθεται στον πίσω τοίχο της
εστίας σε χυτοσίδηρο εμποδίζει την ομαλή ροή των καπνών. , δημιουργεί πρόβλημα στην καλή λειτουργία της σόμπας.
Ανοίξτε την θυρίδα για πρόσβαση στον θάλαμο καύσης. Αφαιρέστε πλήρως το μαγγάλι από το έδρανό του.
Αφαιρέστε ή περιστρέψτε, με βάση το μοντέλο, το ανώτερο μάνταλο (A) τις βίδες (B) ή το μάνταλο τοίχου (C) του τοίχου της εστίας (D),
αφαιρέστε το τοιχίο εστίας (E) και συνεχίστε με τον καθαρισμό του, χρησιμοποιώντας την τσιμπίδα και ένα κατάλληλο αναρροφητή στάχτης
(F).
Μετά το τέλος του καθαρισμού επανατοποθετήστε το πτυσσόμενο τοιχίο της εστίας (D) και στερεώστε το και πάλι με τις ειδικές του βίδες,
περιστρέφοντας την τσιμπίδα σε αντίθετη φορά για αφαίρεση, ή επανατοποθετήστε το μάνταλο τοιχίου εστίας.
Επανατοποθετήστε το μαγκάλι στο έδρανο του.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Καθαρισμός ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΦΡΕΑΤΙΟ
(ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ)
Μερικά μοντέλα σόμπας διαθέτουν ένα
φρεάτιο επιθεώρησης, πίσω από το
συρτάρι στάχτης ή κάτω από τον θάλαμο
καύσης, όπου αρκεί να αφαιρέσετε τις
βίδες στήριξης και να αναρροφήσετε τις
στάχτες από το εσωτερικό.
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Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
Η γεννήτρια χρησιμοποιώντας πέλετ ως στέρεο καύσιμο χρειάζεται μια τακτική ετήσια επέμβαση συντήρησης που θα πρέπει να εκτελείται
από έναν αρμόδιο τεχνικό, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά.
Η μη τήρηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής και μπορεί να ακυρώσει τους όρους της εγγύησης.
Τηρώντας τη συχνότητα των εργασιών καθαρισμού που αφορούν το χρήστη και περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης,
εξασφαλίζεται η διάρκεια της σωστή καύσης της γεννήτριας, χωρίς το ενδεχόμενο ανωμαλιών ή/και δυσλειτουργιών που μπορεί να απαιτήσουν
επιπλέον επεμβάσεις του τεχνικού. Τα αιτήματα επέμβασης της τακτικής συντήρησης δεν προβλέπονται στην εγγύηση του προϊόντος.
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΟΡΤΑΣ, ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΑΛΙ
Οι τσιμούχες εξασφαλίζουν τη στεγανότητα της σόμπας και κατά συνέπεια την καλή λειτουργία της.
Θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά: σε περίπτωση που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να εκτελούνται από έναν αρμόδιο τεχνικό.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ
Ετησίως ή κάθε φορά που παρουσιάζεται η ανάγκη κάνετε αναρρόφηση και καθαρισμό του αγωγού που οδηγεί στην καπνοδόχο. Αν υπάρχουν οριζόντιες
τμήματα είναι αναγκαίο να κάνετε αναρρόφηση των υπολειμμάτων πριν αυτά μπλοκάρουν το πέρασμα των καπνών.

ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ)

Στο τέλος κάθε εποχής, πριν σβήσετε τη σόμπα, σας συνιστούμε να αδειάσετε εντελώς τη δεξαμενή του πέλετ, αναρροφώντας τα κατάλοιπα
του πέλετ και σκόνης που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό της.
Επίσης, σας συνιστούμε να αποσυνδέετε τη γεννήτρια από το ηλεκτρικό δίκτυο και, για μεγαλύτερη ασφάλεια κυρίως αν υπάρχουν παιδιά, να
βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
ΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ ΚΑΘΕ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ.
Οι εικόνες είναι για επεξηγηματικούς λόγους

A

Κινητήρας καπνών (αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός και
αγωγός καπνού), νέα σιλικόνη στα προβλεπόμενα σημεία



B

Τσιμούχες επιθεωρήσεων και πόρτα (αντικαταστήστε και
βάλτε σιλικόνη όπου χρειάζεται)



C

Θάλαμος καύσης (γενική καθαριότητα όλου του θαλάμου)
και καθαρισμός σωλήνα πόρτας στοιχείου πυρακτώσεως



A
D
F

D

E

C

A
B
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

D

Δεξαμενή (πλήρες άδειασμα και
καθαρισμός)



E

Αποσυναρμολόγηση ανεμιστήρα αέρα
περιβάλλοντος και αφαίρεση της σκόνης και
των τυχόν υπολειμμάτων πέλλετ



F

Ελέγξτε το σωλήνα αναρρόφησης αέρα
και την ενδεχόμενη καθαριότητα του
αισθητήρα ροής
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Εμφανίσεις
Display
off
Start
Pellet feeding

Αιτία

Λύση

Σόμπα σβηστή

-

Είναι σε εξέλιξη η φάση start

-

Είναι σε εξέλιξη η συνεχής φόρτωση συμπιεσμένου πέλλετ κατά τη διάρκεια της έναρξης

Ignition

Είναι σε εξέλιξη η φάση έναυση

-

BURNING

Είναι σε εξέλιξη η φάση εκκίνηση

-

OPERANT

Είναι σε εξέλιξη η φάση κανονικής
εργασίας

-

Η σόμπα διαμορφώνεται

-

Modulation

Ο αυτόματος καθαρισμός (όχι σε 1η ισχύ) του μαγκαλιού θα
εκτελείται σε προκαθορισμένα διαστήματα μετά από συνεχόμενη
λειτουργία.

Είναι σε εξέλιξη ο αυτόματος

BURN POT CLEANING καθαρισμός του μαγκαλιού.
FINAL CLEANING

Όταν η σόμπα σβήνει, βρίσκεται σε εξέλιξη ο τελικός καθαρισμός. Η φάση του τελικού καθαρισμού
διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Stand-by

Η σόμπα σβήνει όταν επιτευχθεί
η θερμοκρασία και παραμένει σε
αναμονή προς για να ανάψει ξανά.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής STAND-BY δείτε
το ειδικό κεφάλαιο.

Stand by ext

Σβηστή σόμπα λόγω εξωτερικού
θερμοστάτη, σε αναμονή να ανάψει

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής STAND-BY δείτε
το ειδικό κεφάλαιο.

Cooling stand-by

Γίνεται δοκιμή για νέα έναρξη όταν η
σόμπα έχει μόλις σβήσει

Όταν η σόμπα σβήνει θα πρέπει να περιμένετε μέχρις ότου σβήσει
εντελώς το μοτέρ καπνού και να καθαρίσετε το μαγκάλι.
Μόνο αφού προχωρήσετε σε αυτές τις διαδικασίες θα μπορείτε να
ανάψετε και πάλι τη σόμπα.

Η σόμπα ψύχεται λόγω black-out

Μόλις ολοκληρωθεί η ψύξη, θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση.

Cool. stdby black out

Low

Θερμοστάτης περιβάλλοντος έχει
ρυθμιστεί στην ελάχιστη τιμή.

Hot

Ρύθμιση θερμοκρασίας που έχει
ρυθμιστεί στη μέγιστη τιμή.

service
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Με αυτόν τον τρόπο, η σόμπα λειτουργεί μόνο στην 1^ ισχύ
ανεξάρτητα από την ισχύ που έχει ρυθμιστεί. Για να βγείτε
από αυτή τη λειτουργία αρκεί να αυξήσετε τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος από το πλήκτρο 4 και στη συνέχεια από το
πλήκτρο 2.
Η σόμπα λειτουργεί με ρυθμισμένο τρόπο, χωρίς να
διαμορφώνεται ποτέ. Για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία αρκεί
να χαμηλώσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας από το κουμπί 4 και
στη συνέχεια από το πλήκτρο 1.

Κατά την προβολή αυτού του μηνύματος, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και προχωρήστε
σε τακτικό καθαρισμό του μηχανήματος.
Αν δεν γίνει ο καθαρισμός, το μήνυμα θα εμφανίζεται σε κάθε έναρξη χωρίς να διακόπτεται η κανονική
λειτουργία της σόμπας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
ΟΘΌΝΗ

ΕΞΉΓΗΣΗ

ΛΎΣΗ

Υποδεικνύει την παρουσία ενός
συναγερμού.

Αναμμένη: υποδεικνύει την παρουσία ενός συναγερμού
Σβηστή: υποδεικνύει απουσία συναγερμών
Αναβοσβήνει: υποδεικνύει την απενεργοποίηση του αισθητήρα
υποπίεσης.
Ο συναγερμός μπορεί να ρυθμιστεί και πάλι μόνο αν το μοτέρ
καπνών έχει σταματήσει και αν έχουν περάσει 15 λεπτά από
την προβολή του συναγερμού, πατώντας το πλήκτρο 1 για 3
δευτερόλεπτα.

Fumes failure

Βλάβη που αφορά το συναγερμό
εξώθησης των καπνών.

ΟΙ εργασίες επαναφοράς θα πρέπει να γίνουν από έναν
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Fumes probe

Βλάβη που αφορά τον αισθητήρα
των καπνών.

ΟΙ εργασίες επαναφοράς θα πρέπει να γίνουν από έναν
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Η θερμοκρασία των καπνών
ξεπέρασε τους 310°C

Ελέγξτε την παροχή πέλλετ (δείτε “Ρύθμιση φόρτωσης πέλλετ”).
Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι καθαρό όπως και ο σωλήνας καπνού.
Μην ακουμπάτε πανιά στον μηχάνημα.
Άλλες εργασίες επαναφοράς θα πρέπει να γίνουν από έναν
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Ο πάτος του μαγκαλιού ή ο θάλαμος
καύσης είναι ακάθαρτα.
Η θύρα δεν έχει κλείσει σωστά.
Το συρτάρι στάχτης δεν έχει κλείσει σωστά.
Ο αισθητήρας υποπίεσης είναι
ελαττωματικός.
Ο αγωγός εκκένωσης καπνών έχει εμπόδια.
Λανθασμένη εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες στον πάτο του μαγκαλιού δεν είναι
βουλωμένες.
Ελέγξτε τον καθαρισμό τόσο του σωλήνα απαερίων όσο και του
θαλάμου καύσης.
Βεβαιωθείτε ότι πόρτα έχει κλείσει ερμητικά.
Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι στάχτης έχει κλείσει ερμητικά.
Άλλες εργασίες επαναφοράς θα πρέπει να γίνουν από έναν
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

DEPRESSION
ALARM

"Έπεσε" ο μηχανικός αισθητήρας
υποπίεσης

Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

No
Ignition

Η δεξαμενή πέλλετ είναι άδεια.
Ρύθμιση φόρτωσης πέλλετ είναι
ακατάλληλη.
Λανθασμένη εγκατάσταση

FUMES
OVERTEMP AL.

clean check up 1 - 2
(1 = in BURNING phase)
(2 = in OPERANT phase)

Ελέγξτε την παρουσία ή όχι πέλλετ μέσα στη δεξαμενή.
Ρυθμίστε την παροχή πέλλετ (δείτε “Ρύθμιση φόρτωσης πέλλετ”).
Ελέγξτε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο
“Ignition”.
Άλλες εργασίες επαναφοράς θα πρέπει να γίνουν από έναν
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Black-out no ign.

Έλλειψη ρεύματος κατά τη διάρκεια
της φάσης έναρξης.

Θέστε τη σόμπα στο off με το πλήκτρο 1 και επαναλάβετε τις
διαδικασίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο "Ignition”.
Άλλες εργασίες επαναφοράς θα πρέπει να γίνουν από έναν
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

No pellet

Κατά τη λειτουργία η θερμοκρασία t°
των απαερίων έχει κατέβει κάτω από
τις εργοστασιακές παραμέτρους

Ελέγξτε την παρουσία ή όχι πέλλετ μέσα στη δεξαμενή.
Ρυθμίστε την παροχή πέλλετ.
Άλλες εργασίες επαναφοράς θα πρέπει να γίνουν από έναν
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Δοκιμή απεμπλοκής συναγερμού με
σόμπα σε διαδικασία κρυώματος.

Κάθε φορά που η σόμπα εμφανίσει έναν συναγερμό από τους παραπάνω,
θα σβήνει αυτόματα.
Η σόμπα θα μπλοκάρει κάθε προσπάθεια απεμπλοκής συναγερμού κατά
τη διάρκεια αυτής της φάσης εμφανίζοντας στην οθόνη εναλλάξ στον
ίδιο το συναγερμό και το μήνυμα STAND-BY. Ο συναγερμός μπορεί
να ρυθμιστεί και πάλι μόνο αν το μοτέρ καπνών έχει σταματήσει και αν
έχουν περάσει 15 λεπτά από την προβολή του συναγερμού, πατώντας το
πλήκτρο 1 για 3 δευτερόλεπτα.

το εξάρτημα έχει αποσυνδεθεί ή
παρουσιάζει βλάβη

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη

Ακανόνιστη λειτουργία
Φόρτωση πέλλετ

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη

Cooling stand-by

DAMAGE DEPR
SENSOR
COMMAND AUGER
ALARM
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Η ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα της.
Το εγχειρίδιο αυτό, επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμβαση με τρίτα μέρη.
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