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19-PIERWSZE URUCHOMIENIE

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

OSTRZEŻENIA PRZED WŁĄCZENIEM
OSTRZEŻENIA OGÓLNE
Z rusztu paleniskowego i szyby zdjąć wszystkie komponenty, które mogłyby ulec spaleniu (instrukcja, różne etykiety samoprzylepne oraz 
ewentualnie styropian).
Sprawdzić, czy kosz paleniskowy jest prawidłowo ustawiony i czy dobrze opiera się o podstawę.

Pierwsze włączenie może się nie udać ze względu na fakt, iż ślimak jest pusty i nie zawsze zdąży napełnić na czas kosz 
paleniskowy odpowiednią ilością pelet, wystarczającą do prawidłowego rozpalenia płomienia.

SKASOWAĆ STAN ALARMOWY BRAKU WŁĄCZENIA Z PANELU PIECA LUB W APLIKACJI.
USUNĄĆ PELETY POZOSTAŁE W KOSZU I WŁĄCZYĆ PONOWNIE. 

Jeżeli po kilkukrotnym, nieudanym zapłonie płomień się nie pojawi pomimo regularnego podawania pelet, sprawdzić, czy ruszt 
paleniskowy umieszczony został w odpowiednim miejscu, czyli idealnie przylega do własnego gniazda wtykowego. Jeżeli 
taka kontrola nie wykaże nieprawidłowości, oznacza to, że problem prawdopodobnie dotyczy komponentów w produkcie lub jest 
spowodowany złą instalacją.

USUNĄĆ PELETY Z KOSZA I ZAMÓWIĆ USŁUGĘ AUTORYZOWANEGO SERWISU TECHNICZNEGO.

Należy unikać dotykania pieca w czasie pierwszego włączenia, ponieważ farba ulega w tej fazie twardnieniu. Po 
dotknięciu farby stalowa powierzchnia może ulec odsłonięciu.

Podczas pierwszego włączenia dobrze jest zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, ponieważ z pieca 
wydobywa się wtedy nieco spalin oraz zapach lakieru.

W razie potrzeby odświeżyć farbę za pomocą spray’u w odpowiednim kolorze.
Nie pozostawać w pobliżu pieca oraz, jak już wspomniano, wywietrzyć pomieszczenie. Spaliny i zapach lakieru przestaną być wyczuwalne 
po około godzinie pracy, przypominamy jednak, iż nie są szkodliwe dla zdrowia. 

Podczas włączania i chłodzenia produkt będzie się rozszerzać i kurczyć, dlatego też może lekko skrzypieć. Zjawisko to 
jest całkowicie normalne, ponieważ konstrukcja jest wykonana z blachy. Nie należy uważać tego za wadę.

Po pierwszym włączeniu, mniej więcej przez czas potrzebny na spalenie pierwszego zbiornika peletu, zaleca się włączyć piec z 
maksymalną mocą, w ten sposób konstrukcja pieca szybciej dostosuje się do pracy i zniknie zapach farby.
Zaleca się zamontowanie płyt ceramicznych lub płyt z serpentynitu po prawidłowym pierwszym włączeniu pieca.

NIE STARAĆ SIĘ OSIĄGNĄĆ MAKSYMALNYCH PARAMETRÓW GRZEWCZYCH BEZPOŚREDNIO PO URUCHOMIENIU!!!
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20 - PANEL GRAFICZNY

PANEL GRAFICZNY MAESTRO
„Wysuwany” panel znajduje się w tylnej części produktu. Chwycić panel po bokach i wysunąć do góry. Panel zablokuje się w pozycji 
wysunięcia. Wyświetlacz jest wyłącznie wyświetlaczem graficznym i posiada przyciski dotykowe „soft touch”

Uwaga! Zaleca się pozostawienie panelu w pozycji „SCHOWANEJ” podczas załadunku peletu.
Aby ustawić panel w pozycji „SCHOWANEJ”, zamknięcie go nie jest konieczne..
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20 - PANEL GRAFICZNY

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

FUNKCJE PRZYCISKÓW

PRZYCISKI REGULACJI I PRZEWIJANIA MENU MENU REGULACJI WENTYLATORÓW

NAWIGACJA MIĘDZY RÓŻNYMI TRYBAMI 
PRACY (PROGRAMY)

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE I 
POTWIERDZANIE WYBORÓW MENU

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE START I STOP

WYŚWIETLACZ GRAFICZNY

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE CRONO / SLEEP



6

21 - WYŚWIETLENIA

WYŚWIETLENIE PO PIERWSZYM WŁĄCZENIU PRODUKTU
Tylko przy pierwszym załączeniu zasilania produktu na wyświetlaczu pojawia się dodatkowa sekwencja względem opisanej w następnym 
punkcie instrukcji, która pozwala na nastawienie / potwierdzenie aktualnego czasu i daty (aby przeprowadzić tę nastawę później, patrz 
punkt dotyczący menu użytkownika).

WYŚWIETLENIE PRZY KOLEJNYM ZAŁĄCZENIU ZASILANIA PRODUKTU
Za każdym razem, gdy załącza się zasilanie produktu, na wyświetlaczu pojawia się następująca sekwencja:

Czujnik Bluetooth (jeżeli jest aktywny) wyszukuje przypisane wcześniej urządzenia (patrz rozdział poświęcony Bluetooth).
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21 - WYŚWIETLENIA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

Obraz wyświetlacza przy wyłączonym produkcie

1.   Wi-Fi aktywne i podłączone, ikona  jest obecna tylko wtedy, gdy produkt jest podłączony do routera lub sieci.

2.   Bluetooth aktywny i/lub podłączony. Ikona  jest obecna, jeżeli Bluetooth został aktywowany i zmienia kolor na niebieski, jeżeli jest 
połączony ze   
       sparowanym urządzeniem.
3.   Temperatura otoczenia rejestrowana przez czujnik lokalny lub pilota (OPCJA)
4.   Bieżąca godzina 
5.   Programowanie czasowe aktywne
6.   Ikona wskazująca konieczność przeprowadzenia konserwacji posezonowej (2000 h)
7.   Kontrolka zapasu peletu (OPCJA)
8.   OFF / STANDBY w przypadku aktywnego START I STOP. 

Wszystkie przyciski są podświetlone, ponieważ na tym etapie każdy przycisk może umożliwiać włączenie funkcji lub wejście do specjalnych 
menu.
Ikona  jest biała i świeci stale, jeżeli produkt jest wyłączony i zimny. Pozostałe stany podświetlenia przycisku opisano w rozdziałach 
poświęconych wyłączaniu.

Po 2 minutach (czas standardowy, który można zmienić w menu) wyświetlacz przechodzi do trybu czuwania / oszczędności energii (patrz 
rozdz.  „WYŚWIETLENIA”). 
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21 - WYŚWIETLENIA

Obraz wyświetlacza przy włączonym produkcie

1.     Włączony
2.     Krąg trybów działania
3.     Wi-Fi aktywne i połączone
4.     Bluetooth aktywny i połączony
5.     Zbiornik akumulacyjny
6.     Kocioł
7.     Temperatura otoczenia
8.     Kontrolka zapasu peletów (OPCJA)
9.     Temperatura wody w kotle
10.   Temperatura otoczenia
11.   Grzejniki
12.   Aktywna funkcja Crono lub Sleep (patrz punkt dotyczący prawidłowych ikonek dla wszystkich funkcji)
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21 - WYŚWIETLENIA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

WŁĄCZANIE PRODUKTU

WYŚWIETLENIE PRZY WYŁĄCZONYM PRODUKCIE
Kiedy wyświetlacz jest w trybie czuwania i produkt jest 
wyłączony, wyświetlana jest temperatura pokojowa, aktualny 
czas i napis OFF; znajdujące się poniżej przyciski gasną. 
Aby „wybudzić” wyświetlacz z tego stanu, wystarczy nacisnąć 
dowolny przycisk.
Panel przechodzi do trybu CZUWANIA automatycznie po upływie 
2 minut (limit ten można zmienić z poziomu menu panelu). 
Tryb czuwania sygnalizuje jednak zmiany stanu działania 
urządzenia (np. rezerwa peletów, wyłączenie lub chłodzenie) 
oraz zmiany temperatury otoczenia w odstępie 60 sekund.

WYŚWIETLENIE PRZY WŁĄCZONYM PRODUKCIE
Kiedy wyświetlacz jest w trybie czuwania, a produkt jest włączony, 
wyświetlana jest temperatura pokojowa, aktualny czas, napis ON 
oraz ikona związana z trybem działania urządzenia.
Aby „wybudzić” wyświetlacz z tego stanu, wystarczy nacisnąć 
dowolny przycisk.
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21 - WYŚWIETLENIA

WŁĄCZANIE
WŁĄCZANIE PODAJNIKA ŚLIMAKOWEGO (PIERWSZE WŁĄCZENIE LUB PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA)
Wsypać pelety do zbiornika.
Przed pierwszym włączeniem produktu należy załadować paliwo i dokonać wstępnego napełnienia peletem podajnika ślimakowego 
podającego paliwo do kosza paleniskowego.

W tym celu wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 10 sekund, 
włączy się „napełnianie podajnika ślimakowego”.
Przycisk  zmienia kolor na czerwony aż do zakończenia lub przerwania tego 
kroku.

Aby włączyć tę funkcję, produkt musi być WYŁĄCZONY i ZIMNY (przycisk 
 musi być biały i NIE może migać).

Na wyświetlaczu pojawia się ikona podajnika ślimakowego i odliczanie od 
maksymalnej liczby sekund przewidzianej dla cyklu napełniania wstępnego (np. 
120 sekund).

Od razu po zauważeniu opadania peletu do pieca zaleca się 
przerwanie podawania przez naciśnięcie przycisku .

Włączanie należy rozpoczynać przy pustym palenisku, bez 
wstępnego napełnienia.

                                       CZERWONA IKONA

Obraz wyświetlacza podczas włączania
Wyświetlenie na wyświetlaczu przy pierwszym włączaniu:
•	 Nacisnąć i przytrzymać przycisk (RYSUNEK) przez co najmniej 2 sekundy (po wybudzeniu wyświetlacza); produkt przejdzie do stanu 

włączania, a przycisk (RYSUNEK) będzie migał do momentu zakończenia fazy włączania. Pojawia się krąg i należy ustawić się na 
ikonie u góry odnoszącej się do ogólnego działania.

•	 Pojawia się wykrywana temperatura otoczenia.
•	 Przy pierwszym włączaniu aktywne są tylko trzy ikony (ogólne działanie/temperatura otoczenia/temperatura instalacji), pozostałe 

są wyświetlane, ale nie są aktywne.
•	 Jeśli w późniejszym czasie uaktywni się wyjścia zbiornika akumulacyjnego lub bojlera, pozostałe ikony również będą aktywne (patrz 

rozdz. „Menu użytkownika”).
•	 Pojawia się ikona pieca i te, które odnoszą się do zapotrzebowania na moc z różnych grzejników/zbiorników akumulacyjnych/

zasobników/wody użytkowej.
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21 - WYŚWIETLENIA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

 
Uwaga! Przykład tylko ze wszystkimi ikonami kręgu, aktywacje można znaleźć w kolejnych rozdziałach.

Poniżej znajduje się szereg przykładów:

PIECE WŁĄCZONE Z WŁĄCZONĄ POMPĄ I 
WYMAGANE PRZEZ SYSTEM

WŁĄCZONY PIEC Z WŁĄCZONĄ POMPĄ I NA 
ZAMÓWIENIE SŁUŻBY SANITARNEJ

PIECE WŁĄCZONE Z WŁĄCZONĄ POMPĄ NA 
ZAMÓWIENIE KOTŁA

1

PIECE WŁĄCZONE Z WŁĄCZONĄ POMPĄ I 
NA ŻYCZENIE ROZDYSZACZA

PIECE WŁĄCZONE Z WŁĄCZONĄ POMPĄ 
(BEZ ŻĄDANIA - PIECE NA MINIMUM)

WYBÓR KOMPONENTÓW INSTALACJI (ZASTOSOWANIA) JAK ZBIORNIK AKUMULACYJNY/BOJLER
Aktywacji tych funkcji można dokonać z odpowiedniego MENU panelu na piecu. Regulację należy przeprowadzić tylko raz, gdy instalacja 
jest instalowana przez wykwalifikowanego technika.
Regulacja histerezy powinna być wykonana przez instalatora za pomocą APLIKACJI.
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22 - WYBÓR TRYBU DZIAŁANIA

Nawigacja odbywa się za pomocą przycisku . Po wciśnięciu przycisku podświetla się kolejna ikona na kręgu. Kolor ikony i kresek 
zmienia się na czerwony. Potwierdzenie następuje automatycznie po 3 s od wyboru. Użyć przycisków , aby wybrać żądaną 
temperaturę.

EKRAN OGÓLNEGO DZIAŁANIA

Po zakończeniu fazy włączania wyświetlany jest ekran informacyjny o stanie temperatury otoczenia 
i instalacji oraz o tym, co wykonuje piec (np.: pompa włączona i żądanie ciepła z wody użytkowej).
Podczas działania przycisk  pozostaje stale podświetlony na biało.

 TEMPERATURA WODY PIECA
 TEMPERATURA OTOCZENIA
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22 - WYBÓR TRYBU DZIAŁANIA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

EKRAN REGULACJI TEMPERATURY KOTŁA PIECA -KONFIGURACJA NASTAWY INSTALACJI 1

•	 Przycisk  służy do uzyskania dostępu do regulacji temperatury kotła pieca. 
•	 Bieżąca temperatura wody w kotle pieca jest wyświetlana w dużym formacie, a żądana 
temperatura w małym formacie poniżej.
•	 Przyciski  umożliwiają zmianę temperatury, a w przypadku wciśnięcia przycisków 
pośrodku wyświetlacza, znikają wszelkie napisy, pozostawiając miejsce na bieżącą regulację.

•	 Pierwsze wciśnięcie służy jedynie do wejścia do trybu zmiany, a kolejne wciśnięcia przycisków  służą do zmiany wartości . 
Wyświetlanie trwa 3 sekundy i jeśli nie podano dodatkowych wskazówek, powraca się do wyświetlania kręgu i zaktualizowanej 
temperatury. 

EKRAN REGULACJI TEMPERATURY OTOCZENIA

•	 Przycisk  służy do uzyskania dostępu do regulacji temperatury otoczenia.
•	 Bieżąca temperatura otoczenia jest wyświetlana w dużym formacie, a żądana temperatura w 
małym formacie poniżej (jak w APLIKACJI).
•	 Przyciski  umożliwiają zmianę temperatury, a w przypadku wciśnięcia przycisków 
pośrodku wyświetlacza, znikają wszelkie napisy, pozostawiając miejsce na bieżącą regulację.
•	 Pierwsze wciśnięcie służy jedynie do wejścia do trybu 
zmiany, a kolejne wciśnięcia przycisków  służą do 
zmiany wartości. Wyświetlanie trwa 3 sekundy i jeśli nie 
podano dodatkowych wskazówek, powraca się do wyświetlania 
kręgu i zaktualizowanej temperatury.
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22 - WYBÓR TRYBU DZIAŁANIA

EKRAN REGULACJI TEMPERATURY WODY UŻYTKOWEJ (TYLKO MODELE W WERSJI C.W.U.) - KONFIGURACJA 
NASTAWY INSTALACJI 2
•	 Przycisk  służy do uzyskania dostępu do regulacji temperatury wody użytkowej.
•	 Bieżąca temperatura wody użytkowej jest wyświetlana w dużym formacie.
•	 Przyciski  służą do zmiany temperatury.
•	 Pierwsze wciśnięcie służy jedynie do wejścia do trybu zmiany, a kolejne wciśnięcia przycisków  służą do zmiany wartości. 

Potwierdzenie następuje automatycznie. 

WYŚWIETLANIE Z TERMOSTATEM ZEWNĘTRZNYM (patrz rozdz. „Menu użytkownika”)

ON/OFF na przemian z T.EXT [T. ZEW.]
gdzie ON i OFF wskazują, czy żądanie występuje, 
czy nie (a nie, czy zewnętrzny termostat jest 
aktywny, czy nie).

Jeśli dostępny jest termostat zewnętrzny, ekran regulacji temperatury otoczenia wygląda 
następująco:

Podczas ustawiania konfiguracji AUX [POM] (2-3 patrz rozdz. „Menu użytkownika”), aby ustawić 
temperaturę styku AUX [POM] obecnego na NTC1, należy zawsze korzystać ze strony ekranu 
dotyczącej ustawiania temperatury otoczenia, w której się znajduje:
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22 - WYBÓR TRYBU DZIAŁANIA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

EKRAN REGULACJI TEMPERATURY BOJLERA - NTC3 AKTYWNA - KONFIGURACJA NASTAWY INSTALACJI 3-4
(PATRZ KONFIGURACJA INSTALACJI W MENU UŻYTKOWNIKA)

Przycisk  służy do uzyskania dostępu do regulacji temperatury bojlera.

 

Wyświetlenie ekranu BOJLER z czujnikiem 
pojawia się, gdy jest aktywna KONFIGURACJA 
NASTAWY INSTALACJI 4.
Wyświetlacz pokazuje na dole NASTAWĘ 
temperatury, a na górze temperaturę bojlera 
zarejestrowaną przez NTC.

Jeśli ustawiono KONFIGURACJĘ NASTAWY 
INSTALACJI 3 BOJLER z termostatem (styk 
beznapięciowy), na dole będzie wyświetlane 
tylko ON/OFF.
ON jest wyświetlane na czerwono. OFF na szaro.

•	 Przyciski  służą do zmiany temperatury. W przypadku wciśnięcia przycisków ze środka wyświetlacza znikają wszelkie 
napisy, pozostawiając miejsce na bieżącą regulację. 

•	 Pierwsze wciśnięcie służy jedynie do wejścia do trybu zmiany, a kolejne wciśnięcia przycisków  służą do zmiany wartości. 
Wyświetlanie trwa 3 sekundy i jeśli nie podano dodatkowych wskazówek, ponownie wyświetla się krąg i zaktualizowana 
temperatura.
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22 - WYBÓR TRYBU DZIAŁANIA

EKRAN REGULACJI TEMPERATURY ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO - NTC2 AKTYWNA - KONFIGURACJA NASTAWY 
INSTALACJI 5-6
(PATRZ KONFIGURACJA INSTALACJI W MENU UŻYTKOWNIKA)

Przycisk  służy do regulacji temperatury zbiornika akumulacyjnego. 

Wyświetlenie ekranu ZBIORNIK AKUMULACYJNY z czujnikiem pojawia się po 
włączeniu KONFIGURACJI NASTAWY INSTALACJI 6.
Ekran wyświetla na dole NASTAWĘ temperatury, na górze temperaturę czujnika 
GÓRNEGO próbkującego (NTC2), a jeśli zdecydowano się włączyć również NTC3 
(TYLKO DO WGLĄDU), pojawia się wskazanie T.MED [T. ŚRED.] (temperatura 
średnia lub w połowie zbiornika akumulacyjnego), aby zrozumieć stopień 
stratyfikacji (NTC3 = T.MED [T. ŚRED.]).

Jeśli natomiast wybrano KONFIGURACJĘ NASTAWY INSTALACJI 5 ZBIORNIKA 
AKUMULACYJNEGO z termostatem, na dole będzie wyświetlany tylko napis ON/
OFF..
ON jest wyświetlane na czerwono. OFF na szaro.

Jeśli NTC 2 jest ustawiony na T.EXT [T. ZEW.], NTC 3 można tak czy inaczej ustawić 
na T.MED [T. ŚRED.], aby umożliwić odczyt temperatury średniej zbiornika 
akumulacyjnego (bez możliwości regulacji), aby zrozumieć stopień stratyfikacji.

•	 Przyciski  służą do zmiany temperatury. W przypadku wciśnięcia 
przycisków, wszystkie napisy na środku wyświetlacza znikną, z wyjątkiem trwającej 
regulacji.
•	 Pierwsze wciśnięcie powoduje tylko wejście do trybu zmiany, pokazując 
prześwietlony ekran, a kolejne wciśnięcie przycisków  służy do zmiany 
wartości. Potwierdzenie następuje automatycznie po kilku sekundach braku aktywności.
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REGULACJA WENTYLATORÓW (TYLKO MODELE PRZYSTOSOWANE)

Jeśli z bazy danych włączono wentylator, włącza się przycisk  i można dokonać tych regulacji.

1 wciśnięcie przycisku

(wentylator styczny)

•	 Pierwsze wciśnięcie powoduje wyświetlenie, które umożliwia zmianę.
•	 Przyciski  służą do zmiany prędkości wentylacji.
•	 Wyświetlenie trwa 3 sekundy, a w przypadku braku dodatkowych 

poleceń powraca się do wyświetlania kręgu i poprzedniego trybu 
działania.

Pamiętaj: Jeśli produkt nie jest wyposażony w wentylator otoczenia, 
przycisk jest wyłączony.

LOW AIR

Ustawienie wentylatora na LOW AIR [NISKIE POWIETRZE] 

Jeśli wentylator zostanie ustawiony na 0 (zero), ikona wentylatora zmienia 
się na  LOW AIR [NISKIE POWIETRZE] - minimalną dopuszczalną wartość 
wentylacji zgodnie z mocą.
W związku z tym na wyświetlaczu pojawi się LOW AIR [NISKIE POWIETRZE].
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START&STOP 

Funkcja START I STOP służy do wyłączenia produktu, gdy osiągnie on wymaganą temperaturę pokojową i gdy zachowana jest również 
zadana histereza temperatury.

Wciśnięcie przycisku  aktywuje funkcję START I STOP, na wyświetlaczu ikona wyświetli się na 3 s, a następnie powraca się do 
poprzedniego wyświetlenia, na którym ikona domku w pobliżu temperatury zamienia się w ikonę , wskazując na jej aktywację. 

Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość, a wszystkie pozostałe parametry są 
zachowane (patrz kolejny punkt instrukcji), urządzenie wyłącza się, a na wyświetlaczu pojawia się 
temperatura pokojowa, aktualny czas oraz wskazanie STANDBY, sygnalizujące stan czuwania, który 
umożliwia ponowne włączenie produktu, gdy tylko temperatura spadnie poniżej ustawionego progu 
lub gdy żądana temperatura pokojowa zostanie podniesiona.

Po włączeniu panelu przycisk  świeci się ciągłym zielonym światłem. 

Aby ją wyłączyć, wystarczy nacisnąć przycisk po raz drugi, a ikona domku powróci do poprzedniego 
stanu.

Funkcja START I STOP jest zalecana w przypadku pomieszczeń z dobrą izolacją termiczną, w których nawet praca z mocą 
minimalną powoduje wzrost temperatury.
Nie zaleca się jej natomiast, gdy produkt musi się często włączać i wyłączać (np. po co najmniej jednej godzinie pracy), 
ponieważ w ten sposób oprócz przedwczesnego zużycia świecy produkt nigdy nie osiąga pełnej sprawności i temperatury, 
co powoduje większe gromadzenie się popiołu lub nawet kondensatu.
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OPÓŹNIENIE ZADZIAŁANIA (REGULACJE HISTEREZY TEMPERATURY FUNKCJI START I STOP)

Po osiągnięciu temperatury pokojowej następuje czas oczekiwania na zadziałanie, zapobiegający nagłemu włączeniu lub wyłączeniu 
urządzenia w przypadku obniżenia lub wzrostu temperatury otoczenia, co może mieć miejsce np. przy otwarciu drzwi zewnętrznych lub 
okna. Dzięki temu czasowi oczekiwania można mieć pewność, że temperatura w pomieszczeniu rzeczywiście spadła w określonym czasie 
(np. 5 minut).

Istnieje również próg temperatury, powyżej którego urządzenie reaguje podczas włączania i wyłączania i jest to tak zwana histereza.
Histereza UJEMNA określa deltę temperatury, po przekroczeniu której urządzenie musi się włączyć.
Histereza DODATNIA określa deltę temperatury, po przekroczeniu której urządzenie musi się wyłączyć.
Obie histerezy są obecne w menu użytkownika.

Przykład 1: Produkt jest włączony a histereza DODATNIA wynosi 2°C. Temperatura pokojowa wynosi 21°C a temperatura zadana 22°C. 
Produkt pozostanie włączony aż do przekroczenia o 2°C temperatury otoczenia, czyli kiedy T>23,0°C

Przykład 2: Produkt jest włączony a histereza UJEMNA wynosi 2°C. Temperatura pokojowa wynosi 19°C a temperatura zadana 20°C. 
Produkt pozostanie wyłączony aż do obniżenia o 2°C temperatury zadanej, czyli kiedy T<18,0°C

Parametry fabryczne: DODATNIA HISTEREZA = 0
                                           UJEMNA HISTEREZA    = 2°

WYMUSZENIE PONOWNEGO WŁĄCZENIA PO FUNKCJI START I STOP Z UŻYCIEM PRZYCISKU LUB TEMPERATURY

Jak wspomniano powyżej, w stanie, w którym następuje wyłączenie związane z funkcją START I STOP, wyświetlacz pokazuje stan 
wyłączenia za pomocą ikony , przycisk  pozostaje zielony, jeśli wyświetlacz jest aktywny i wyświetlany jest napis STAND BY [TRYB 
CZUWANIA].

Przy takim wyświetleniu produkt można włączyć w jeden z następujących sposobów:

1. Poczekać na obniżenie temperatury otoczenia poniżej temperatury żądanej, tak aby 
nastąpiło ponowne włączenie dzięki funkcji START I STOP.

2. Wyłączyć funkcję START I STOP za pomocą 
odpowiedniego przycisku  i przystąpić do 
ponownego włączenia.

3. Zmienić żądaną temperaturę naciskając przyciski 
.

W takim przypadku pojawia się ekran modyfikacji 
temperatury. Urządzenie włączy się, kiedy nastawa 
będzie wyższa niż temperatura otoczenia + 
histereza DODATNIA. 
Pozostanie natomiast w trybie CZUWANIA, jeżeli 
nastawa jest niższa niż temperatura otoczenia + histereza DODATNIA, a urządzenia nie 
można włączyć nawet przyciskiem .

                                 ZIELONA IKONA
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REGULACJA TEMPERATURY WODY
W przypadku pieców hydro można również ustawić temperaturę wody w kotle/zbiorniku akumulacyjnym/bojlerze w celu ewentualnego 
ponownego uruchomienia pieca poprzez wciśnięcie przycisków.
W niektórych konfiguracjach instalacji ponowne uruchomienie z trybu czuwania (poprzez zmianę ustawienia temperatury wody) 
następuje, gdy warunki temperatury - histerezy nie są już spełnione (ΔT ZBIORNIK AKUMULACYJNY=10°C, ΔT BOJLER=10°C).
Ewentualnie, aby ponownie uruchomić, można zwiększyć NASTAWĘ temp. H20 (zbiornik akumulacyjny lub kocioł) lub użyć termostatu 
zewnętrznego.
W trybie CZUWANIA, wciskając przyciski  można poruszać się za pomocą przycisku  między różnymi regulacjami temperatury 
BOJLERA/ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO/KOTŁA/OTOCZENIA, aby móc ewentualnie zmienić nastawę nawet z piecem w trybie CZUWANIA 
i w razie potrzeby ponownie włączyć.
Za pomocą przycisku ON/OFF można całkowicie wyłączyć piec nawet w trybie CZUWANIA, ponowne włączenie jest możliwe tylko przez 
ponowne wciśnięcie przycisku ON/OFF. 

AKTYWACJA FUNKCJI START I STOP PRZY URZĄDZENIU OFF

W przypadku, gdy urządzenie jest wyłączone (OFF), a wystąpi konieczność włączenia funkcji START I STOP, po naciśnięciu przycisku  
następują poniższe zdarzenia:

•	 Wyświetlacz przechodzi ze stanu OFF do CZUWANIA.
•	 Ikona domku zmienia się , a przycisk  zaświeca się stałym zielonym światłem.
•	 W każdym razie produkt pozostaje wyłączony, ale:

o   Jeżeli ustawiona wcześniej temperatura jest już niższa niż temperatura otoczenia, produkt pozostaje wyłączony, a przycisk 
on/off  zaświeca się stałym zielonym światłem. Piec ewentualnie włączy się ponownie, kiedy temperatura otoczenia 
spadnie, lub w przypadku zmiany nastawy temperatury, jak objaśniono powyżej, za pomocą przycisków . 
W żadnym wypadku nie można włączyć ponownie produktu, kiedy T NASTAWY<T OTOCZENIA.
o   Jeżeli ustawiona poprzednio temperatura już przekracza temperaturę otoczenia, urządzenie pozostaje 
wyłączone, ale przycisk   zaczyna migać na zielono, aby poinformować użytkownika o konieczności wydania 
dodatkowego polecenia w celu pozwolenia na włączenie produktu (przycisk on/off wciśnięty przez 2 sekundy).

 
 

DODATKOWE WYŚWIETLENIE

W porównaniu do standardowego ustawienia, w którym ikona  zmienia kolor na zielony, istnieją przedstawienia, w których ikona 
znika, aby umożliwić inne ustawienia, takie jak AUX2 [POM2] - AUX3 [POM3] - AUX4 [POM4].
W tym przypadku napis AUX [POM] zmieni kolor na zielony, aby pokazać, że funkcja START I STOP jest aktywna.
W konfiguracjach, w których nie można wyłączyć funkcji START I STOP (patrz 5 i 6) przycisk jest nieaktywny.
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DZIAŁANIE FUNKCJI CRONO I SLEEP

Naciskając na przycisk  można aktywować bezpośrednio funkcję TERM.ZEG. lub SLEEP.

Po pierwszym wciśnięciu przycisku pojawia się: CRONO OFF

Za pomocą przycisków  wybrać CRONO ON

Jeśli funkcja Crono została włączona, na wyświetlaczu pojawia się czerwona ikona , dzięki czemu aktywacja funkcji jest zawsze 
widoczna.

Aby wyłączyć CRONO., wcisnąć przycisk  i przejść do ekranu CRONO ON.

Za pomocą przycisków  wybrać CRONO OFF.

Po pierwszym wciśnięciu przycisku pojawia się: SLEEP OFF

Tryb SLEEP, w odróżnieniu od CRONO, służy do 
zaprogramowania wyłączenia improwizowanego produktu 
poza programowaniem CRONO.

Za pomocą przycisków  wybiera się czas, po którym chce się wyłączyć produkt. Można 
wybrać czas zawarty w przedziale od 10 minut do 8 godzin, w 10-minutowych odstępach. 
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Na wyświetlaczu pojawia się czerwona ikona, dzięki czemu aktywacja funkcji jest zawsze widoczna.

W celu wyłączenia funkcji SLEEP wcisnąć dwukrotnie przycisk , aby przejść do ekranu z napisem 
SLEEP i pozostałym czasem funkcji.
Przyciskami  ustawić odliczanie na 00:00 co odpowiada funkcji SLEEP OFF (timer na 
00:10+ przez wciśnięcie przycisku - przechodzi się na OFF, a nie na 00:00).

AKTYWACJA KOMBINACJI FUNKCJI CRONO I SLEEP

Jeżeli oba tryby CRONO i SLEEP są ON, wyświetlana ikona stanowi połączenie ich obu: 
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DOSTĘP DO PROGRAMOWANIA CRONO
Aby uzyskać dostęp do trybu programowania crono z panelu, wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przez 5 sekund przycisk 

. 

Pojawia się ekran z boku, na którym można ustawić:

            o   Programy crono na dni tygodnia,
            o   Temperatury T1/T2/ T3/T4

Przyciskami  można wybrać pozycję menu, a przyciskiem  OK przechodzi się do 
programowania codziennego, natomiast przyciskiem  ESC powraca się do poprzedniego menu.

Wszystkie menu są w języku angielskim i nie ma możliwości zmiany języka w celu wyświetlania pozycji.

PROGRAMOWANIE CRONO
Wybierając SET CHRONO [NASTAWA CRONO] (patrz rysunek powyżej) przechodzi się do trybu wyboru dnia do zaprogramowania.
Przyciskami  można wybrać pozycję menu, a przyciskiem  SET [NASTAWA] wybrać pozycję, przechodząc do programowania.

Wcisnąć przycisk  OK, aby powrócić do poprzedniego menu, potwierdzając bieżące programowanie tygodniowe.
Pozycje do wyboru to:
•	 MONDAY (poniedziałek)
•	 TUESDAY (wtorek)
•	 WEDNESDAY (środa)
•	 THURSDAY (czwartek)
•	 FRIDAY (piątek)
•	 SATURDAY (sobota)
•	 SUNDAY (niedziela)
•	 COPY PROG. (kopiuj program)
•	 MODIFY PROG. (zmień program)

•	 DELETE PROG. (usuń program)

Po wybraniu dnia (MONDAY [PONIEDZIAŁEK]) uzyskujesz dostęp do programowania tego dnia i 
wyświetlane jest podsumowanie zaprogramowanego już na ten dzień programowania. Krąg ma 48 
sektorów odpowiadających 24 godzinom plus pół godziny oraz krąg ma inny kolor w zależności od 
zaprogramowanej temperatury i tego, czy crono jest aktywny lub nie. 
Pośrodku kręgu znajduje się mały opis, który podsumowuje kolory odpowiadające temperaturom, 
które można ustawić w odpowiednim menu (patrz odpowiedni rozdz.).

Za pomocą przycisku  SET [NASTAWA] uzyskuje się dostęp do programowania NOWEGO 
PRZEDZIAŁU CZASOWEGO dla dnia MONDAY [PONIEDZIAŁEK], jak pokazano pośrodku kręgu.
Jeśli chcesz potwierdzić programowanie, jak pokazano i powrócić do menu wyboru dnia (nie do 
końca, ale tylko o jeden krok), wcisnąć przycisk  OK.
Aby zmienić lub usunąć istniejące przedziały czasowe, należy wrócić do menu głównego i wybrać 
MODIFY PROG. (ZMIANA PROGRAMU CRONO).
Z boku przykład kręgu bez programu z wszystkimi sektorami w pozycji OFF.
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PROGRAMOWANIE PRZEDZIAŁU CZASOWEGO

Na początku programowania pierwsze pole START zmienia kolor na czerwony. Za pomocą 
przycisków  można ustawić godzinę STARTU w przedziale czasowym crono. 

Przedziały są w 30 MINUTOWYCH ODSTĘPACH (00:00/00:30/01: 00…).

Wcisnąć przycisk  SET [NASTAWA] aby potwierdzić wybraną godzinę i przejść do następnej 
regulacji END [KONIEC], które z kolei zaświeci się na czerwono. Regulacja END [KONIEC] jest 
wykonywana za pomocą  i potwierdzana za pomocą . Następnie należy przejść do 
regulacji żądanej temperatury, ustawiając w tym przypadku T1 lub T2 lub T3 lub T4  T3 i T4 w 
przypadku PIECÓW HYDRO). Temperatura odpowiadająca T1 lub T2 jest wyświetlana obok T1 lub 
T2. Jeśli natomiast chcesz, aby piec był wyłączony, wybrać OFF.

Na tym ekranie nie można zmienić T1 lub T2 lub T3 i T4, co można wykonać tylko z ekranu głównego 
poprzez SET TEMP. [NASTAWA TEMP.].

Kontynuując programowanie, można ustawić tryb wybrany dla tego przedziału czasowego, a następnie 
wentylację. Należy pamiętać, że wentylację można wybrać tylko podczas programowania trybu AUTO. W 
przypadku wybrania trybu COMFORT lub OVERNIGHT obok pola wentylacji  pojawią się kreski - - - i 
nie ma możliwości zmiany.
Po wyregulowaniu wentylacji (tylko w trybie AUTO) lub trybu, możliwe jest kontynuowanie cyklicznego 
wprowadzania zmian poprzez dodatkowe naciskanie na przycisk  SET [ NASTAWA].
Aby potwierdzić całe programowanie i wyjść z ekranu, należy wcisnąć przycisk  OK, pojawi się okno 
z pytaniem, czy potwierdzić przedział czasowy (CONFIRM [POTWIERDŹ]), czy wyjść bez zapisu (EXIT 
[WYJŚCIE]).
Po wyjściu z ekranu następuje powrót do ekranu podsumowania zmienianego dnia (MONDAY 
[PONIEDZIAŁEK]) w celu ewentualnego zaprogramowania innego przedziału czasowego.
Jeśli chcesz potwierdzić wszystkie ustawienia zaprogramowanego dnia, wcisnąć ponownie  OK, 
następuje powrót do menu wyboru dni tygodnia (MONDAY, [PONIEDZIAŁEK], TUESDAY, [WTOREK] itp.).

•	
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•	 Po ustawieniu nowego przedziału czasowego nigdy nie można go podzielić na tylko 30 minut, ale co najmniej 
na 1 godzinę, aby pozostawić produktowi czas na wykonanie całego cyklu wyłączenia. Dzięki zaprogramowaniu 
nowego przedziału czasowego nie będzie zatem możliwości wybrania tylko pół godziny po ostatnim wyłączeniu.

•	  Zamiast tego można zaprogramować dwa określone przedziały czasowe (jak w przedstawieniu graficznym), 
ponieważ w tym przypadku piec nie wyłączy się, ale może być tak, że chce się tylko zmienić NASTAWĘ temperatury 
(z T1 na T2 lub odwrotnie) lub tryb dzialania (na przykład z AUTO na COMFORT).

•	 W przypadku ustawiania nowego przedziału czasowego, który „zakłóca” istniejącemu przedziałowi, zakłada 
się, że użytkownik chce zmienić oba, więc nowy przedział czasowy częściowo lub całkowicie nadpisze istniejący.

•	
Przykład: 
JUŻ ISTNIEJĄCY PRZEDZIAŁ CZASOWY
od 06:00 do 12:00                      T1 i AUTO i V3

WPROWADZANY NOWY PRZEDZIAŁ CZASOWY
od 04:00 do 09:00                     T2 i COMFORT

PROGRAMOWANIE WYNIKOWE:
od 04:00 do 09:00                   T2 i COMFORT
od 09:00 do 12:00                   T1 i AUTO (V3)

•	 Jeśli chcesz tylko usunąć lub zmienić istniejący przedział czasowy, użyć to tego celu odpowiedniego menu 
opisanego poniżej.

•	 Przedział czasowy nigdy nie może przekroczyć północy, dlatego jeśli chcesz pracować w trybie ciągłym w nocy, 
wybrać godzinę KONIEC 00:00, a w kolejnym dniu ustawić przedział czasowy ze START o 00:00.
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PROGRAMOWANIE PRZEDZIAŁU CZASOWEGO W PRZYPADKU TERMOSTATU ZEWNĘTRZNEGO
Jeśli jest aktywny termostat zewnętrzny, oczywiście nie ma możliwości wyboru T1/T2/T3/T4, ale można wybrać tylko ON/OFF.

Ekran główny programowania zmienia się, jak pokazano z boku:

                    Pole temperatury wyświetla ON i T.EXT [T. ZEW.], co wskazuje, że w tym dniu 
                     przedziału czasowego termostat żąda mocy.

Ekran podsumowania dnia zmienia się w następujący sposób:

PROGRAMOWANIE CAŁEGO TYGODNIA LUB KOPIOWANIE PROGRAMÓW
Jak wyjaśniono, można zaprogramować każdy dzień tygodnia, a także skopiować cały programu dzienny w ciągu innego dnia . W 
tym celu nalezy wybrać z menu opcję COPY PROG. [KOPIUJ PROGRAM].

Z tego menu należy wybrać dzień, który należy skopiować i wcisnąć przycisk  SET [NASTAWA]. 
Wybrany dzień zmieni kolor na czerwony, a po 1” uzyskuje się dostęp do następnego menu z 
pytaniem, w które dni wykonać kopię.
Z kolei przyciskiem  powraca się do poprzedniego menu, skutecznie potwierdzając stan 
techniki.

Zgodnie z przykładem, jeśli zdecydujesz się skopiować dzień MONDAY (poniedziałek), skrót dnia, 
który jest kopiowany, będzie zaznaczony na czerwono na górze i pod listą innych dni oprócz tego, 
z którego kopiujesz (MONDAY [PONIEDZIAŁEK]).
Można wybrać jeden lub więcej dni, aby skopiować program PONIEDZIAŁEK (poniedziałek).
Listę można przewijać za pomocą przycisków , a przyciskiem  SET [NASTAWA] 
można wybrać dni, w których chcesz wykonać kopię. Wcisnąć ponownie przycisk , aby wybrać 
i odznaczyć dni. 
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Po wybraniu wszystkich dni, w które należy skopiować program MONDAY [PONIEDZIAŁEK], należy potwierdzić przyciskiem  OK.

Aby zobaczyć wykonaną czynność, ekran po lewej 
stronie pojawia się na 3” i następuje powrót do 
pierwotnego ekranu, jeśli chcesz wykonać inne kopie.

ZMIANA PROGRAMU CODZIENNEGO

Aby zmienić program codzienny, wybrać w menu początkowym MODIFY PROG [ZMIEŃ 
PROGRAM].

Pojawia się ekran umożliwiający wybór dni tygodnia.
UWAGA! Ikona ekranu to ikona zmiany , a nie

 programowania nowego przedziału czasowego!!

Użyć przycisku  SET [NASTAWA ], aby wybrać dzień i przejść do ekranu związanego z 
istniejącymi przedziałami czasowymi. Jeśli nie wybrano żadnego dnia, wciśnięcie przycisku 
OK powoduje powrót do poprzedniego menu bez wprowadzania zmian.

Jeśli uzyskuje się dostęp do zmian przedziałów czasowych, jak zwykle przyciskami  
można wybrać program, a przyciskiem  SET [NASTAWA] wybrać ten, którego dotyczy zmiana.
Jeśli natomiast nie wybrano żadnego przedziału czasowego, przyciskiem  OK można w 
zasadzie powrócić do poprzedniego menu bez wprowadzania zmian.

 Jeśli chcesz zmienić przedział czasowy, pierwsze pytanie dotyczy tego, czy chcesz usunąć 
(DELETE) lub zmienić (MODIFY) przedział czasowy za pomocą tego menu:

Jeśli chcesz usunąć przedział czasowy, należy uzyskać 
dostęp do tego podwójnego ekranu potwierdzenia, a 
jeśli tak, następuje usunięcie przedziału czasowego 
i powrót do poprzedniego menu, w którym 
wyświetlane są wszystkie przedziały czasowe dnia 
MONDAY [PONIEDZIAŁEK], oczywiście bez tego właśnie 
usuniętego.
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ZMIANA TEMPERATUR T1/T2/T3/T4

Aby ustawić temperatury NASTAWY T1 - T2 - T3 - T4 (T3 i T4 tylko dla pieców Hydro), należy wejść 
do menu SET TEMP [NASTAWA TEMP.] i wybrać pozycję przyciskami  i potwierdzić 
przyciskiem  OK.

Z kolei przyciskiem ESC  powraca się do STRONY GŁÓWNEJ. 

Wchodząc do menu zmiany temperatury, można przeglądać następujące ustawienia.

Naciskając na przycisk  SET [NASTAWA] pierwsza temperatura (T1) zmienia kolor na 
CZERWONY i przyciskami  można kontynuować zmianę w odstępach co 0,5°C. Jak 
zwykle, przy dłuższym naciskaniu na przyciski  uzyskuje się zmiany temperatury w 
wyższych stopniach, zgodnie z tą samą filozofią zmian temperatury na panelu.

Ponowne wciśnięcie przycisku  SET [NASTAWA] powoduje zmianę drugiej temperatury (T2), 
która z kolei zmienia kolor na CZERWONY. Proces ten trwa dla wszystkich temperatur lub do 
momentu wciśnięcia przycisku  SET [NASTAWA].

Aby potwierdzić i wyjść z ekranu, wcisnąć przycisk  OK.

Pamiętaj: W przypadku pieca POWIETRZNEGO temperatury T3 i T4 albo nie pojawiają się, albo pozostają niezmienne.
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WARIANT CRONO DO PIECÓW HYDRO

ZARZĄDZANIE T3 I T4

Jeśli zostaną wybrane temperatury T3 i T4, wyświetlanie podsumowujące po prostu zmienia 
kolor, a opis zostanie zaktualizowania, ponieważ nie ma możliwości ustawienia przedziałów 
czasowych crono, w których zarówno dostępne są temperatury POWIETRZA (T1 i T2), jak i WODY 
(T3 i T4).
Gdy w programowaniu wybierane są temperatury T3 i T4, wyświetlany dzień przyjmie kolory 
T3 i T4.

PROGRAMOWANE PARAMETRY W PRZEDZIALE CZASOWYM

W porównaniu do produktów POWIETRZE jest mniej możliwych ustawień, a są to tylko START, 
END [KONIEC] oraz temperatura wody w kotle/zbiorniku wyrównawczym/bojlerze.
Ponieważ nie ma możliwości ustawienia trybów i wentylacji parametry te znikają.
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WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE BLUETOOTH

BLUETOOTH jest niezależny od Wi-Fi i włącza się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund 
przycisku . 

Jednocześnie z aktywacją włącza się „parowanie”, a po powrocie do ekranu głównego pojawia się 
ikona, która miga w oczekiwaniu na połączenie z już zarejestrowanym urządzeniem. 

Połączenie Bluetooth nie wyłącza się, ale pozostaje zawsze w oczekiwaniu na połączenie (z 
zarejestrowanymi wcześniej urządzeniami) w taki sposób, że jeżeli jedno z przypisanych urządzeń 
znajdzie się w zasięgu działania o różnej porze dnia, automatycznie łączy się z produktem (tak samo 
jak w przypadku telefonu komórkowego przy wsiadaniu do samochodu).

W celu wyłączenia Bluetooth należy zawsze nacisnąć przez 5 sekund .
Jeżeli Wi-Fi zostało już aktywowane, oba działają jednocześnie, w przeciwnym razie aktywny będzie 
tylko Bluetooth.

WYŚWIETLANIE BLUETOOTH I WI-FI

Tylko bluetooth jest włączony i w oczekiwaniu na 
połączenie z zarejestrowanymi już urządzeniami

Tylko bluetooth jest włączony i połączony (niebieska ikona)

Wi-Fi jest włączone i połączone, a bluetooth czeka na 
połączenia z zarejestrowanymi już urządzeniami

Wi-Fi jest włączone i podłączone a bluetooth połączony 
(niebieska ikona)

IERWSZE POŁĄCZENIE BLUETOOTH
Zgodnie ze standardową praktyką połączeń Bluetooth, wyszukać w urządzeniu (smartfonie) sieć Bluetooth urządzenia wskazaną na 
etykiecie produktu.



x
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WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE WI-FI I WPS
Domyślnie produkt ma włączoną sieć Bluetooth i Wi-Fi aktywne, ale nie połączone: oznacza to że Wi-Fi nie jest widoczne, dopóki nie 
zostanie nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi / siecią domową.
MENU WI-FI:
Z panelu należy przejść do osobnego menu, naciskając jednocześnie przyciski .
W zależności od stanu połączenia można wybrać:
•	 „OFF”: gdy urządzenie Wi-Fi jest połączone ze skonfigurowaną już siecią domową, a zatem można je wyłączyć, przerywając 

połączenie produktu z siecią.
•	 „ON”: gdy urządzenie Wi-Fi zostało wcześniej wyłączone, a zatem ponownie się uaktywnia, próbując się połączyć siecią, z którą było 

wcześniej połączone. Jest widoczne i można je wybrać, tylko gdy nie ma połączenia z żadną siecią.
•	 „WPS”: gdy urządzenie Wi-Fi nie było nigdy połączone z żadną siecią lub zostało zresetowane, wówczas można aktywować procedurę 

połączenia produktu.
•	 „RESET”: zawsze i niezależnie od stanu Wi-Fi rozłącza produkt z siecią i/lub kasuje zapisaną sieć, jeśli jest obecna.
W przypadku zaznaczenia żądanej opcji w menu, przez 3 sekundy na całym ekranie pokazywana jest wybrana opcja, a następnie powraca 
się do wizualizacji poprzedzającej naciśnięcie przycisków .
Menu wyboru jest ograniczone czasowo do 60 sekund. W przypadku braku wyboru lub potwierdzenia przyciskiem ON/OFF, sytuacja 
pozostaje bez zmian, tak jak przed naciśnięciem .
Kiedy Wi-Fi jest włączone i połączone z routerem lub innym urządzeniem, symbol  pozostaje wyświetlony w kręgu.
Symbol pokazuje również moc sygnału Wi-Fi poprzez wyświetlenie mniejszej lub większej liczby „łuków” w symbolu, wskazując na zmianę 
mocy sygnału zgodnie z następującym schematem:

MOC NISKA MOC ŚREDNIA MOC MAKSY-
MALNA x

APLIKACJA POŁĄCZONA 
Z SIECIĄ, ALE NIE Z 
PIECEM

Produkt można połączyć z siecią Wi-Fi na dwa sposoby:
•	 funkcja WPS
•	 poprzez aplikację (w systemie Android lub IOS) z wykorzystaniem połączenia Bluetooth

POŁĄCZENIE WPS
Z panelu sterowania należy przejść do osobnego menu, naciskając jednocześnie przyciski , a następnie wybrać pozycję „WPS” 
(dostęp do menu można uzyskać zarówno przy działającym, jak i wyłączonym produkcie).
Po włączeniu opcji WPS, ikona  zmienia kolor na czerwony i miga przez czas przewidziany na połączenie (2 minut).
Jeżeli procedura zakończy się powodzeniem, symbol  zostanie trwale wyświetlony, w przeciwnym razie, po upływie limitu czasu WPS 
symbol  zniknie.
NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA ZA POMOCĄ APLIKACJI (W SYSTEMIE ANDROID LUB IOS) Z WYKORZYSTANIEM 
POŁĄCZENIA BLUETOOTH
Aby połączyć się z siecią domową, należy przede wszystkim upewnić się, że połączenie Bluetooth jest aktywne. Po uruchomieniu aplikacji pojawi 
się ekran pierwszego połączenia Bluetooth, należy nacisnąć na pole oznaczone „+”, aby dodać nowe urządzenie.



MCZ_EP_123456
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Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń w okolicy. Może się zdarzyć, że zostanie znaleziona nie tylko sieć Bluetooth 
pieca, ale również innych urządzeń; piec można jednoznacznie zidentyfikować za pomocą nazwy MCZ_EP_123456, gdzie 6 ostatnich cyfr 
to 6 ostatnich cyfr numeru seryjnego pieca podanego na etykiecie znajdującej się na urządzeniu lub w instrukcji obsługi.

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth aplikacja przedstawi listę dostępnych sieci domowych, których dane uwierzytelniające należy 
wprowadzić.
Po wybraniu sieci dane pieca, z którym nawiązywane jest połączenie, są zestawiane, a po naciśnięciu przycisku DALEJ rozpoczyna się 
procedura łączenia z siecią, która zidentyfikuje wszystkie fazy, które powiodły się lub nie. 

Jeśli procedura przebiegła prawidłowo, po naciśnięciu przycisku „Dalej” można rozpocząć zdalną interakcję z urządzeniem poprzez sieć 
Wi-Fi.
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WYŁĄCZANIE (w różnych stanach)
Tak samo jak w przypadku włączania, nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy , a wyświetlacz przełączy się w tryb wyłączenia/
czuwania.

Wyświetlenie ze zgaszonego wyświetlacza.
•	 Temperatura otoczenia
•	 Bieżąca godzina
•	 OFF
•	 Ikona  jest obecna tylko wtedy, gdy produkt jest podłączony do routera, w przeciwnym razie jest zgaszona, natomiast ikona  

jest obecna, jeżeli włączony jest bluetooth.
•	 W stanie wyłączenia przycisk  zmienia kolor w zależności od fazy wyłączania:

•	 MIGAJĄCY na czerwono: Pierwszy etap wyłączania. 
•	 MIGAJĄCY na niebiesko: Etap chłodzenia; na wyświetlaczu pojawia się ikona . W przypadku urządzenia wyposażonego w 

samoczyszczący kosz paleniskowy, podczas fazy chłodzenia pojawia się ikona czyszczenia kosza paleniskowego .
•	 STAŁE białe światło: Produkt zimny w trybie czuwania, na wyświetlaczu napis OFF
•	 STAŁE zielone światło: Produkt wyłączony przez funkcję START I STOP w oczekiwaniu na polecenie.

UWAGA: Jeśli pompa nadal pracuje, ikona pompy jest widoczna nawet na ekranie w trybie czuwania.

CZERWONA IKONA CZERWONA IKONA NIEBIESKA IKONA NIEBIESKA IKONA

WYŁĄCZENIE WYŁĄCZENIE Z DZIAŁAJĄCĄ 
POMPĄ

CZYSZCZENIE KOSZA 
PALENISKOWEGO (PIECE MATIC)

CHŁODZENIE

BIAŁA IKONA ZIELONA IKONA CZERWONA IKONA

WYŁĄCZONY WYŁĄCZONY PRZEZ EKOSTOP WYŁĄCZONY PRZEZ ALARM
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ZARZĄDZANIE INNYMI IKONAMI POWIADOMIEŃ
Istnieją inne ikony powiadomień, które muszą pojawić się na tarczy i są to odpowiednio:

Ikona rezerwy peletu, pojawia się, kiedy zainstalowany jest 
specjalny czujnik (opcja). Symbol pojawia się wewnątrz kręgu, 
kiedy poziom peletu spada poniżej czujnika: w kolorze szarym 
podczas działania, w kolorze czerwonym kiedy urządzenie jest 
wyłączone OFF, lub w trybie CZUWANIA w związku z funkcją 
START I STOP
W trakcie wyłączania i chłodzenia ikona nie jest wyświetlana

Jeżeli panel znajduje się w trybie CZUWANIA, wyświetla się ikona 
rezerwy na przemian z ikoną wskazującą tryb działania (albo 
TRYB CICHEJ PRACY), w 10-sekundowych odstępach.

Czerwona ikona  wskazuje, że minęła maksymalna 
liczba godzin pracy, po przekroczeniu której należy przeprowadzić 
nadzwyczajne prace konserwacyjne (np. 2000 godzin pracy). 
Na ekranie pojawia się napis STAND-BY i OFF (PRODUKT 
WYŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY PRZEZ START I STOP)
W trakcie wyłączania i chłodzenia ikona nie jest wyświetlana

  Czyszczenie rusztu paleniska samoczyszczącego

Ikona pojawia się po fazie wyłączania i przed fazą chłodzenia 
w przypadku produktów wyposażonych w palenisko 
samoczyszczące.
Ikona jest wyświetlana przez cały cykl ruchu paleniska. 

AUTOMATYCZNE ODBLOKOWANIE PODAJNIKA 
ŚLIMAKOWEGO

 ŻÓŁTA IKONA

Jeżeli w trakcie działania przycisk ON-OFF zmieni kolor na żółty, to 
oznacza, że podajnik ślimakowy wykonuje cykl obrotu w kierunku 
przeciwnym do zwykłego kierunku pracy, aby odblokować pelety 
w ślimaku.
Cykl ten jest wykonywany automatycznie i nie wymaga 
interwencji użytkownika.
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IKONA CHŁODZENIA

Obraz wyświetlacza w stanie CHŁODZENIA po wyłączeniu.

  CRONO i SLEEP

Przykład wyświetlenia ikony CRONO/SLEEP w stanie OFF oraz 
przykład wyświetlenie CRONO przy wyświetlaczu w trybie 
CZUWANIA i włączonym produkcie. Ikony są czerwone.

Przykład wyświetlenia kilku ikon w stanie OFF lub CZUWANIA z 
powodu START I STOP.

W takim przypadku wszystkie ikony są czerwone

Piec jest wyłączony przy włączonej pompie, ponieważ temperatura 
w instalacji jest niższa niż 5°C, a funkcja zapobieganiu zamarzaniu 
uruchamia się automatycznie.

Piec jest wyłączony, ponieważ w kotle została osiągnięta 
temperatura bezpieczeństwa. Pojawia się napis DWN wskazujący 
wyłączenie w celu chłodzenia (pompa jest włączona).
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MENU UŻYTKOWNIKA
Wciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisku  powoduje przejście do przewijanego menu użytkownika z 
przyciskami .
TIME OUT [LIMIT CZASOWY] wyjścia z tego ekranu jest równy 2 minuty, o ile nie wymusi się wyjścia za pomocą . 
Pole wyboru wskazuje pozycję, którą wybiera się i przesuwa za pomocą .
W celu wyboru opcji menu wcisnąć .
Aby potwierdzić wybory i wyjść, wcisnąć  .

Opcje menu użytkownika są następujące:
•	 INFO = Wyświetlenie najważniejszych parametrów działania.
•	 SW/FW: Wyświetlanie wersji SW/FW
•	 DATE AND TIME [DATA I GODZINA] = Ustawianie daty i godziny
•	 NTC 1: czujnik otoczenia lub termostat otoczenia
•	 NTC 2: Wyświetlanie stanu czujnika NTC2 (czujnik GÓRNY zbiornika akumulacyjnego) zgodnie z ustawieniami w menu NASTAWY 

INSTALACJI. Wyjściem może być styk beznapięciowy (T.EXT [T. ZEW.]), w danym przypadku zamiast temperatury wyświetlane jest 
ON/OFF.

•	 NTC 3: Wyświetlanie stanu czujnika NTC3 (czujnik BOJLERA) zgodnie z ustawieniami w menu NASTAWY INSTALACJI. Wyjściem może 
być styk beznapięciowy (T.EXT [T. ZEW.]), w danym przypadku zamiast temperatury wyświetlane jest ON/OFF.
Może służyć również jako czujnik do odczytu temperatury średniej zbiornika akumulacyjnego (T.MED) [T. ŚRED.] w przypadku 
NASTAWY INSTALACJI 5-6.

•	 AUX: Konfiguracja wyjść zacisku tylnego (styki 7-8-9) według 4 różnych zastosowań:
o OFF = Nieaktywny - DOMYŚLNA dla wszystkich konfiguracji instalacji.
o AUX 1 = Alarm zdalny.
o AUX 2 = Pompa zbiornika akumulacyjnego.
o AUX 3 = Styk nagrzany.
o AUX 4 = Styk termostatu.

•	 PURGE [USUWANIE]: aby aktywować funkcję usuwania pęcherzyków powietrza instalacji.
•	 MAX POWER [MOC MAKS.]: aby ustawić maksymalną moc w przypadku „wywołania” przez czujnik/termostat.
•	 WINTER/SUMMER [ZIMA/LATO]: ustawianie w okresie ogrzewania LATO/ZIMA. Zawór 3-drożny jest zawsze przekierowywany do 

wody użytkowej w przypadku trybu LATO.
•	 INSTALLATION SET [NASTAWA INSTALACJI] = menu do szybkiej konfiguracji rodzaju instalacji z poziomu panelu. Konfigurowalne 

pozycje odpowiadają numeracji instalacji. Dostępnych jest 6 wyborów:
o    1. OGRZEWANIE
o    2. OGRZEWANIE PRZY UŻYCIU C.W.U. (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA)
o    3. BOJLER Z TERMOSTATEM LISTWY ZACISKOWEJ POZYCJA 5-6
o    4. BOJLER Z SONDĄ NTC LISTWY ZACISKOWEJ POZYCJA 5-6
o    5. ZBIORNIK AKUMULACYJNY Z TERMOSTATEM LISTWY ZACISKOWEJ POZYCJA 1-2
o    6. ZBIORNIK AKUMULACYJNY Z CZUJNIKIEM NTC LISTWY ZACISKOWEJ POZYCJA 1-2

•	 ΔT START I STOP= ustawianie histerezy DODATNIEJ i UJEMNEJ w celu działania funkcji START I STOP.
•	 CLEAN GRATE [WYCZYŚĆ KOSZ PALENISKOWY]: polecenie otwierania i zamykania samoczyszczącego kosza paleniskowego (tylko 

produkty MATIC).
•	 ADAPTIVE MODE [TRYB ADAPTACYJNY] = ON/OFF (wartość domyślna OFF).
•	 TONE [DŹWIĘK]:

o    SILENT [CICHY]: cichy BIP tylko przy potwierdzaniu poleceń
o    NORMAL [NORMALNY]: BIP słyszalny tylko przy potwierdzaniu poleceń (NASTAWA FABRYCZNA).
o    HIGH [WYSOKI]: BIP słyszalny przy każdym wciśnięciu przycisku.

•	 BRIGHTNESS [JASNOŚĆ] = możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza.
•	 DISPLAY SET [NASTAWA WYŚWIETLACZA] = możliwość regulacji wycentrowania wyświetlacza
•	 STANDBY DISPLAY [WYŚWIETLACZ TRYBU CZUWANIA] = służy do regulacji czasu, po którym wyświetlacz przechodzi w tryb Czuwania 

(patrz poprzedni paragraf). Regulacja w sekundach poprzez wciskanie i przytrzymywanie wciśniętych przycisków, krokami 
5-sekundowymi (wartość domyślna 120 s). Wartość graniczna 600 s (10 minut). Kolejne wciśnięcie przycisku po przekroczeniu 600 s 
prowadzi do przełączenia trybu czuwania w stan OFF, tj. stan czuwania ekranu nigdy nie występuje podczas działania



37

29 - MENU UŻYTKOWNIKA

Serwis Techniczny - Prawa zastrzeżone - Zakaz powielania

POLECENIA

WYŚWIETLENIE POLECENIA

INFO

INFO
LIVE SET
2142 2100

745 750
181 180

183° 100%
9999h A

ACTIVE

Tylko wgląd
Przycisk  lub , aby wyjść (+bip)
LIMIT CZASU tego ekranu wynosi 2 minuty

DATE AND TIME Po wejściu do menu dzień zmienia kolor na czerwony, wskazując na moment, od którego 
rozpoczyna się regulacja wartości. Przyciski  są podświetlone, tak samo jak 
, wskazując przyciski aktywne dla regulacji podczas gdy pozostałe są wyłączone.
Za pomocą  wybiera się dzień, a przyciskiem  potwierdza się go i przechodzi 
do ustawienia miesiąca, który tym razem zmienia kolor na czerwony. W ten sam sposób 
następnie przechodzi się do ustawienia bieżącego roku.
Następnie naciskając przycisk  przechodzi się do ustawiania zegara. Numer godzin 
zmienia kolor na czerwony.
Ustawić numer godzin za pomocą , zatwierdzić  i przejść do ustawiania 
minut. Ta sama procedura obowiązuje przy ustawianiu minut.
Po naciśnięciu przycisku  dla potwierdzenia liczby minut wszystkie znaki powracają do 
koloru szarego, odczekać 3 s, aby uzyskać kompletny ogląd wykonanych ustawień i wyjść 
z menu, powracając do wyświetlenia obecnego przed wejściem do menu.
Ustawienie daty i godziny można wykonać zarówno na produkcie włączonym, jak i 
wyłączonym (lub podczas pierwszego włączania).

ΔT START&STOP (HISTEREZA DODATNIA I UJEMNA)

  	•	  do zmiany wartości
		•	Dostępne	wartości	-	od	+5	do	-5
	 •	  do potwierdzenia i powrotu do poprzedniej 
strony (+bip)
		•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)
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TONE

•	  do zmiany wartości
•	Dostępne	wartości	-	SILENT	/	NORMAL	/	HIGH
•	  do potwierdzenia i powrotu do poprzedniej strony (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)

NORMAL jest ustawieniem fabrycznym

ADAPTIVE MODE [TRYB ADAPTACYJNY] •	  do zmiany wartości
•	Dostępne	wartości	-	ON	i	OFF
•	  do potwierdzenia i powrotu do poprzedniej strony (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)

Po włączeniu funkcji (zaznaczenie ON), piec dostosowuje własne działanie w przypadku 
szczególnego rodzaju instalacji lub używania peletów niskiej jakości.

Poniżej znajduje się kilka przykładów, w których zalecana jest aktywacja:
•	 powstawanie pozostałości po spalaniu,
•	 tworzenie się skroplin w kanale dymowym podczas działania przy minimalnej mocy,
•	 w celu poprawy czystości szyby podczas działania przy minimalnej mocy.

BRIGHTNESS [JASNOŚĆ]
•	  do zmiany wartości
•	Dostępne	wartości	-3	-2	-1	0	+	1	+2	+3
•	  do potwierdzenia i powrotu do poprzedniej strony (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)

DISPLAY SET [USTAWIENIE 
WYŚWIETLACZA]

•	  do zmiany wartości
•	Dostępne	wartości	-3	-2	-1	0	+	1	+2	+3
•	  do potwierdzenia i powrotu do poprzedniej strony (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)
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STAND-BY DISPLAY [WYŚWIETLACZ 
TRYBU CZUWANIA]

•	  do zmiany wartości
•	Dostępne	wartości	od	0	do	600	s.	Krokiem	następnym	po	600	s	jest	OFF,	tj.	wyświetlacz	
NIGDY nie przełącza się w tryb czuwania.
•	  do potwierdzenia i powrotu do poprzedniej strony (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)

CLEAN GRATE (solo MATIC) Funkcję można aktywować tylko wtedy, gdy piec jest wyłączony.
•	  do zmiany wartości
•	 Dostępne wartości - ON-OFF (OPEN/CLOSED)
•	  do potwierdzenia i powrotu do poprzedniej strony (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)
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NTC 1 Czujnik otoczenia - listwa zaciskowa pozycja 3-4
•	  do zmiany wartości
•	 Dostępne wartości-ON-OFF-T.EXT [T. ZEW.]
•	  do potwierdzenia i powrotu na poprzednią stronę (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)

W przypadku konfiguracji NASTAWY INSTALACJI 5 i 6, NTC1 jest OFF, ponieważ liczy się 
tylko żądanie temperatury wody przez zbiornik akumulacyjny.

Można aktywować, wchodząc do menu - 
NTC1 - ON: w tym przypadku służy tylko do 
wyświetlania temperatury otoczenia
Patrz menu AUX1 [POM1] dla innych funkcji.

NTC 2 Czujnik zbiornika akumulacyjnego – listwa zaciskowa pozycja 1-2
•	 Wartości, które można wyświetlić -ON-OFF-T.EXT [T.ZEW.] ustawione w konfiguracji 

NASTAWY INSTALACJI

NTC 3 Czujnik bojlera – listwa zaciskowa pozycja 5-6
•	 Wartości, które można wyświetlić -ON-OFF-T.EXT [T.ZEW.] ustawione w konfiguracji 

NASTAWY INSTALACJI

Można aktywować za pomocą instalacji 5-6, aby wyświetlić T.med [T. śred.] zbiornika 
akumulacyjnego
•	  do zmiany wartości
•	 Dostępne wartości-ON-OFF-T.EXT [T. ZEW.]
•	  do potwierdzenia i powrotu na poprzednią stronę (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)
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AUX [POM] •	  do zmiany wartości
•	 Dostępne wartości-OFF-1 -2-3-4
•	  do potwierdzenia i powrotu na poprzednią stronę (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)
AUX [POM] = Konfiguracja wyjść 230 V zacisku tylnego 10/11/12 według 4 różnych 
zastosowań:

OFF = Nieaktywny - DOMYŚLNA dla wszystkich konfiguracji instalacji. W tym przypadku 
wyświetlanie na wyświetlaczu pierwszego wiersza jest standardowe na podstawie tego, 
co zostało wybrane na NTC1.

 

AUX 1 [POM 1] = Alarm zdalny. W przypadku alarmu pieca odwraca stan przekaźnika 
na stykach 7/8/9. Wyświetlanie w pierwszym wierszu jest standardowe w zależności od 
tego, co jest wybrane na NTC1, chociaż to ustawienie pozostaje aktywne w tle.

AUX 2 [POM 2] = pompa zbiornika akumulacyjnego w konfiguracji do NASTAWY 
INSTALACJI 5 i 6. Zdalne sterowanie zewnętrzną pompą w zależności od temperatury 
otoczenia regulowanej z panelu. Jeśli temperatura otoczenia jest wystarczająca, 
przekaźnik zaworu 3-drożnego doprowadzający prąd do złącza 10/11/12 zmienia stan.
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Jeśli w menu NTC1 T.EXT [T. ZEW.] została aktywowana, ma taką samą funkcję jak NTC1, 
ale oczywiście wyświetlanie na wyświetlaczu będzie ON/OFF.

AUX 3 [POM 3] = Styk nagrzany. Jest to żądana temperatura wody, powyżej której 
zmienia się stan przekaźnika na stykach 7/8/9.
Może służyć do wyrażenia zgody do generatora ciepła znajdującego się poza piecem. Do 
skonfigurowanego progu (zakres 30 – 60°) generatory ciepła mogą pracować razem, po 
osiągnięciu nastawy stan przekaźnika się zmienia.W przypadku konfiguracji instalacji 
1/2/3/4 wyświetlanie w pierwszym wierszu zmienia się w zależności od wyboru w NTC1, 
a ustawienie AUX3 [POM3] pozostaje aktywne w tle.

Natomiast w przypadku konfiguracji instalacji 5/6 wyświetlanie może wyglądać tak, gdy 
NTC1 nie jest już aktywny.
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Regulacja temperatury nastawy AUX3 [POM3] odbywa się bezpośrednio, gdy ta regulacja 
jest aktywowana zgodnie z następującą kolejnością:

AUX 4 [POM 4] = Styk stanu. Przekaźnik w pozycji 7/8/9 zmienia się w zależności od 
tego, czy piec jest w stanie alarmu/wyłączony/brak zasilania. W takim przypadku inny 
generator ciepła może zadziałać w celu nagrzania instalacji.  Wyświetlanie w pierwszym 
wierszu jest standardowe w zależności od tego, co jest wybrane na NTC1, chociaż to 
ustawienie pozostaje aktywne w tle.

W PRZYPADKU KONFIGURACJI 5 i 6
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MAX POWER [MOC MAKS.] Funkcja ustawiania maksymalnej mocy, gdy ciepło jest wymagane przez czujnik/
termostat:
•	  do zmiany wartości
•	 Dostępne wartości -1-2-3-4-5 (wartość DOMYŚLNA 5)
•	  do potwierdzenia i powrotu na poprzednią stronę (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)

WINTER/SUMMER •	  do zmiany wartości
•	 Dostępne wartości-WINTER/SUMMER [ZIMA/LATO]
•	  do potwierdzenia i powrotu na poprzednią stronę (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)

INSTALLATION SET [USTAWIENIE INSTALACJI]
Ekrany te służą do ustawiania instalacji zgodnie z zamierzonymi ustawieniami domyślnymi. Wybór instalacji aktywuje/dezaktywuje 
odpowiednio wejścia/wyjścia, start i stop itp.
To, co pojawia się na ekranach, odpowiada ustawieniom dokonanym podczas aktywacji konfiguracji.
W niektórych konfiguracjach wejścia i wyjścia można włączać/wyłączać indywidualnie, zgodnie z poprzednimi menu. Te zmiany NIE 
pojawią się na tych ekranach, ponieważ są to ustawienia domyślne dla konfiguracji 1/2/3/4/5/6.
Wchodząc do MENU NASTAWY INSTALACJI, uzyskuje się dostęp do aktywnego ekranu (w przypadku pierwszej instalacji, domyślnej).
•	 POLE po lewej stronie pokazuje numer aktywnej konfiguracji - Powyżej schemat rodzaju instalacji (grzejnik - grzejnik/woda 

użytkowa - grzejnik/bojler itp.).
•	 Na środku znajdują się wszystkie ustawienia, które zostaną zastosowane.
•	 Na dole przycisk do potwierdzenia wyboru.

Polecenia:
 do zmiany wartości

Dostępne wartości 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Domyślna NASTAWA INSTALACJI 1 w przypadku BAZY DANYCH HYDRO lub NASTAWY INSTALACJI 2 w przypadku BAZY DANYCH HYDRO 
C.W.U.

 do potwierdzenia i powrotu do poprzedniej strony (+bip)
 do wyjścia bez potwierdzania (+bip)
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Wyświetlanie zgodnie z wybraną instalacją:

KONFIGURACJA OGRZEWANIA KONFIGURACJA H2O UŻYTKOWEJ KONFIGURACJA BOJLERA Z TERMOSTATEM

KONFIGURACJA BOJLERA Z CZUJNIKIEM KONFIGURACJA ZBIORNIKA 
AKUMULACYJNEGO Z T.EXT [T. ZEW.].

KONFIGURACJA ZBIORNIKA 
AKUMULACYJNEGO Z CZUJNIKIEM

Aby odróżnić bojler/zbiornik akumulacyjny sterowany czujnikiem wewnętrzną lub termostatem, zewnętrznym, termometr został 
umieszczony odpowiednio wewnątrz lub na zewnątrz ikony bojlera/zbiornika akumulacyjnego. 
Wartości NTC mogą być OFF/ON/T.EXT [T. ZEW.], gdzie ON oznacza, że NTC jest czujnikiem, a T.EXT [T. ZEW.] jest termostatem.
Jeśli chodzi o NTC 1, dostępne są opcje OFF/ON/T.EXT [T- ZEW.], gdzie AUX [POM] umożliwia sterowanie temperaturą za pomocą 
zewnętrznego NTC. Z tym rodzajem ustawienia piec nie zmienia swojej mocy w przypadku osiągnięcia lub nie osiągnięcia temperatury, 
a jedynie wyraża zgodę na użytkowanie zewnętrzne poprzez zacisk 7/8/9. Ta konfiguracja jest możliwa przy ustawionej konfiguracji 
5/6, w której piec jest sterowany przez zbiornik akumulacyjny, a piec może sterować np. pompą zewnętrzną nagrzaną..
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PURGE [OCZYSZCZANIE] •	  do zmiany wartości
•	 Dostępne wartości -ON-OFF
•	  do potwierdzenia i powrotu na poprzednią stronę (+bip)
•	  do wyjścia bez potwierdzania (+bip)

Posiada funkcję aktywacji funkcji oczyszczania instalacji.

TERMOSTAT ZEWNĘTRZNY (patrz NTC1 menu użytkownika)
W przypadku podłączenia termostatu zewnętrznego nie można już pokazywać temperatury otoczenia zarejestrowanej przez czujnik 
lokalny i ustawiać żądanej temperatury z poziomu panelu. Wyświetlanie na wyświetlaczu będzie więc wyglądało następująco:

ON wskazuje, że styk termostatu jest ZAMKNIĘTY i występuje 
zapotrzebowanie na moc. Produkt będzie zatem pracował z 
maksymalną mocą do momentu osiągnięcia temperatury, a 
następnie zredukuje swoje działanie do minimum.

OFF wskazuje, że styk termostatu jest OTWARTY i nie występuje 
zapotrzebowanie na moc. Piec będzie zatem pracował z mocą 
minimalną, dopóki temperatura nie spadnie poniżej temperatury 
ustawionej na termostacie zewnętrznym.

ON wskazuje, że styk termostatu jest ZAMKNIĘTY i występuje 
zapotrzebowanie na moc, a więc piec będzie pracował z mocą 
maksymalną aż do osiągnięcia temperatury, po czym wyłączy 
się zgodnie z logiką funkcji START I STOP. W takim przypadku, 
ponieważ nie ma możliwości zarządzania histerezą temperatury 
(zarządzaną przez termostat zewnętrzny), czasy reakcji na 
ponowne uruchomienie lub wyłączenie przez funkcję START I 
STOP są powiązane tylko z opóźnieniami WEJŚCIA/WYJŚCIA ze 
stanu (patrz rozdz. START I STOP).

OFF wskazuje, że styk termostatu jest OTWARTY i NIE występuje 
zapotrzebowanie na moc, a więc piec będzie pracował z mocą 
minimalną, aż do zakończenia czasu WEJŚCIA do funkcji START 
I STOP. W takim przypadku, ponieważ nie ma możliwości 
zarządzania histerezą temperatury (zarządzaną przez termostat 
zewnętrzny), czasy reakcji na ponowne uruchomienie lub 
wyłączenie przez funkcję START I STOP są powiązane tylko z 
opóźnieniami WEJŚCIA/WYJŚCIA ze stanu (patrz rozdz. START I 
STOP).
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MONTAŻ CZUJNIKA POZIOMU   PELET (opcja)

Czujnik peletu jest wskaźnikiem rezerwy paliwa, 
którego zadaniem jest ostrzeganie użytkownika, 
że pelet jest na wyczerpaniu.
Przy pustym zbiorniku podnieść pokrywę 
załadunku peletu i ręką, od wewnątrz, wyjąć 
zamontowaną już zaślepkę „J” i włożyć od 
wewnątrz zbiornika czujnik poziomu peletu „K”.
Czujnik jest mocowany do zbiornika poprzez 
założenie od zewnątrz uszczelki „s” i solidne 
zabezpieczenie pierścieniem „t”.
Następnie należy podłączyć czujnik za pomocą 
dostarczonego kabla do płytki drukowanej w 
pozycji 23.
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•	 Termostat zbiornika akumulacyjnego
W celu aktywowania niniejszej opcji, należy przyłączyć termostat do styku Normalnie Otwartego (N.O.) w punkcie 1 i 2 tylnej, 
12-biegunowej listwy zaciskowej. Również w tej konfiguracji zadaniem czujnika otoczenia w piecu jest wyłącznie sterowanie pompą 
układu grzewczego, sterowaną przez styk beznapięciowy na zaciskach 7-8-9, jeżeli zostanie aktywowana pompa układu w Aux out.

Tabela połączeń

NR ZACISKU NAZWA NA KARCIE FUNKCJA

1-2 NTC2 CZUJNIK GÓRNY ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO - TERMOSTAT 
ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO

3-4 NTC1 CZUJNIK OTOCZENIA/TERMOSTAT OTOCZENIA

5-6 NTC3 CZUJNIK BOJLERA - TERMOSTAT BOJLERA - CZUJNIK ŚREDNIA 
ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO

7-8-9 PRZEKAŹNIK POMOCNICZY (styk beznapięciowy - 
maks. napięcie dotykowe - 24 V AC/DC)

7- NORMALNIE ZAMKNIĘTY
8- NORMALNIE OTWARTY
9- WSPÓLNY

10-11-12 PRZEKAŹNIKI 3-DROŻNE (styki napięcia 
sieciowego)

POZ.10 - C.W.U. (F)
POZ.11 - WSPÓLNY (N)
POZ.12 - OGRZEWANIE (F)

Aby uzyskać dostęp do listwy zaciskowej „W”, wyjąć korek, jak pokazano w części 1 instrukcji (w paragrafie dotyczącym demontażu tylnej 
ścianki), następnie obluzować 
dwie śruby „z” i wyjąć listwę 
zaciskową „W”. Wykonać 
niezbędne połączenia i 
ponownie zamontować 
wszystkie elementy.

Czujniki NTC muszą być typu 10 
K Ω B3435. Termostaty muszą 
mieć styk beznapięciowy.
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ZABEZPIECZENIA
Produkt posiada następujące zabezpieczenia:

ACTIVE +
Oprócz regulacji funkcjonowania kotła jego zadaniem jest blokowanie ślimaka załadunkowego pelet, w przypadku zapchania wylotu lub 
wystąpienia znacznego przeciwciśnienia.

CZUJNIK TEMPERATURY DYMU
Wykrywa temperaturę spalin zezwalając na uruchomienie lub zatrzymując produkt, gdy temperatura spalin
spada poniżej ustawionej wartości.

TERMOSTAT KONTAKTOWY W ZBIORNIKU PALIWA
Jeśli temperatura przekracza bezpieczną ustawioną wartość, następuje natychmiastowe zatrzymanie kotła.

TERMOSTAT WODY
Jeśli temperatura przekracza bezpieczną ustawioną wartość, następuje natychmiastowe zatrzymanie kotła.

CZUJNIK TEMPERATURY WODY
Jeśli temperatura wody zbliża się do temperatury blokady (85°C), czujnik wydaje polecenie automatycznego wyłączenia kotła
„OFF Stand-by”.

ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE
Kocioł jest zabezpieczony przed gwałtownymi spadkami napięcia bezpiecznikiem głównym, znajdującym się na panelu sterowania, z tyłu
kotła. Pozostałe bezpieczniki chroniące karty elektroniczne, znajdują się na kartach.

WENTYLATOR ODPROWADZAJĄCY DYM
Wentylator zatrzymuje się, karta elektroniczna jednocześnie blokuje dostarczanie peletów i pojawia się komunikat o alarmie.

MOTOREDUKTOR
Jeśli motoreduktor zatrzyma się, kocioł nadal działa do momentu zgaśnięcia płomienia na skutek braku paliwa i dopóki
nie zostanie osiągnięty minimalny poziom chłodzenia.

CHWILOWY BRAK NAPIĘCIA
Jeśli brak zasilania elektrycznego trwa krócej niż 10”, kocioł powraca do stanu sprzed przerwy w zasilaniu; jeśli przerwa jest dłuższa, 
następuje cykl chłodzenia/ ponownego zapłonu.

PIEC NIE WŁĄCZA SIĘ
Jeśli w trakcie zapłonu nie pojawia się płomień, pojawia się alarm.

FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWKO ZAMARZANIU
Jeśli czujnik znajdujący się w kotle wykryje temperaturę wody poniżej ustawionej wartości, automatycznie uruchamia się pompa 
obiegowa, zapobiegając zamarznięciu instalacji.

FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWKO BLOKOWANIU POMPY
W przypadku długotrwałej nieaktywności pompy, aktywuje się ona co jakiś czas na parę sekund, aby nie dopuścić do jej
zablokowania.
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ZAKAZ USUWANIA ZABEZPIECZEŃ.
Jeżeli kocioł NIE jest używany zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji, Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za obrażenia osób i uszkodzenia mienia, jakie mogłyby być skutkiem takiego zaniedbania. 
Ponadto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia osób spowodowane niepodporządkowaniem się 
zasadom przedstawionym w instrukcji.
•	 Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, czyszczenia i napraw należy stosować wszystkie niezbędne 

środki ostrożności.
•	 Zakaz ingerowania w zabezpieczenia.
•	 Zakaz usuwania zabezpieczeń.
•	 Podłączyć kocioł do skutecznego systemu odprowadzania spalin.
•	 Wcześniej należy sprawdzić czy pomieszczenie, w którym będzie instalowany, ma zapewnioną odpowiednią 

wymianę powietrza.

Dopiero po usunięciu przyczyny, która doprowadziła do reakcji systemu bezpieczeństwa, możliwe jest włączenie 
kotła, przywracając automatyczne działanie czujnika. Aby ustalić rodzaj nieprawidłowości, należy zapoznać się 
z niniejszą instrukcją, w której zostało wyjaśnione, w zależności od komunikatu alarmowego przesyłanego przez 
kocioł, jakie prace należy wykonać w jego obrębie.

ALARMY

W przypadku alarmu krąg zmienia kolor na czerwony w celu wskazania „uwagi”.

Pojawia się symbol  i kod alarmu.
 
Przycisk  zmienia kolor na czerwony i szybko miga 

Wszystkie pozostałe przyciski są wyłączone.

Pamiętaj:  Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez co najmniej 3 s, aby zresetować alarm.
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SYGNALIZOWANIE ALARMÓW
W razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu piec wchodzi w fazę wyłączania na skutek alarmu. Aplikacja wskazuje rodzaj alarmu.
W poniższej tabeli przedstawiono możliwe alarmy sygnalizowane przez piec, z przypisanymi do nich kodami pojawiającymi się na panelu 
awaryjnym oraz wskazówki przydatne przy usuwaniu przyczyny.

NAPIS NA 
WYŚWIETLACZ RODZAJ PROBLEMU ROZWIĄZANIE

A01
NO ACCENS. [BRAK 

ZAPŁONU]

Nie doszło do zapalenia ognia.
(bez alarmu dźwiękowego)

Sprawdzić poziom peletów w zbiorniku.
Sprawdzić, czy kosz paleniskowy jest prawidłowo 
oparty na swoim wsporniku i czy nie ma osadu lub 
niespalonego materiału.
Sprawdzić, czy świeca się nagrzewa.
Przed ponownym włączeniem należy dokładnie 
opróżnić i oczyścić kosz paleniskowy.

A02
NO ACCENS. [BRAK 

PŁOMIENIA]

Nieprawidłowe gaśnięcie płomienia.
(bez alarmu dźwiękowego)

Sprawdzić poziom peletów w zbiorniku.
Sprawdzić, czy kosz jest prawidłowo oparty na swoim 
wsporniku i nie ma widocznego osadu niespalonego 
materiału.

A03
SICUREZZA PLT (SIC1) 

[ZABEZPIECZENIE 
PLT ]

Zbyt wysoka temperatura zbiornika peletów

Konstrukcja za bardzo się nagrzała, ponieważ 
urządzenie działało zbyt dużo godzin z maksymalną 
mocą lub było niedostatecznie wentylowane. Gdy piec 
jest wystarczająco zimny, usunąć alarm na panelu 
pieca lub za pomocą aplikacji. Po anulowaniu alarmu 
można normalnie włączyć piec.

A04
TEMP FUMI [TEMP 

DYMU]

Temperatura dymu przekroczyła określone 
limity bezpieczeństwa.

Piec wyłącza się w trybie automatycznym. Pozostawić 
piec do ostygnięcia na kilka minut, a następnie 
włączyć. Sprawdzić wylot dymu i na podstawie 
informacji podanych w rozdz. 2 niniejszej instrukcji, 
sprawdzić rodzaj używanych peletów. Jeśli alarm 
będzie się powtarzał, skontaktować się z pomocą 
techniczną. 

A05
OSTRUZIONE [ZA-

BLOKOWANIE]

Zatkanie kanału dymowego - wiatr. Sprawdzić przewód dymowy.

Wyciąg dymu nie zapewnia dopływu powietrza 
potrzebnego do spalania.

Trudność z wyjęciem lub zacięcie kosza.
Sprawdzić, czy kosz nie jest zatkany przez osad i 
ewentualnie oczyścić go.
Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić przewód 
dymowy i wlot powietrza.

A08
VENT.FUMI [WENT.

DYMU]

Nieprawidłowe działanie wentylatora dymu. Sprawdzić komorę wentylatorów, czy jest czysta 
i nie jest zablokowana brudem. Jeżeli jest to 
niewystarczające, wentylator dymu jest uszkodzony. 
Skontaktować się z upoważnionym serwisem 
technicznym w celu przeprowadzenia wymiany.
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NAPIS NA 
WYŚWIETLACZ RODZAJ PROBLEMU ROZWIĄZANIE

A09
SONDA FUMI 

[CZUJNIK DYMU]

Czujnik dymu jest uszkodzony i nie wykrywa 
prawidłowo temperatury dymu.

Skontaktować się z upoważnionym serwisem 
technicznym w celu wymiany komponentu.

A11
MOTORIDUTT [MOTO-

REDUKT]

Uszkodzenie motoreduktora ślimaka.

Komponent nie działa prawidłowo.
Skontaktować się z upoważnionym serwisem 
technicznym w celu przeprowadzenia kontroli oraz 
ewentualnej wymiany komponentu.

A12 Uszkodzony czujnik sterujący motoreduktora 
(PWM).

Skontaktować się z autoryzowanym punktem 
serwisowym.

A13
TEMP SCHEDA [TEMP 

KARTY]

Nadmierne nagrzanie karty elektronicznej

Konstrukcja za bardzo się nagrzała, ponieważ 
urządzenie działało zbyt dużo godzin z maksymalną 
mocą lub było niedostatecznie wentylowane. Gdy 
piec jest wystarczająco zimny, usunąć alarm na panelu 
pieca lub za pomocą aplikacji. Po anulowaniu alarmu 
można normalnie włączyć piec.

A14
CZUJNIK ACTIVE 

[AKTYWNY]

Nieprawidłowość czujnika Active.

Nieprawidłowość funkcjonowania czujnika Active Plus.
Alarm ten powoduje zablokowanie i można go 
zresetować z poziomu Aplikacji.
Jeżeli czujnik jest uszkodzony, alarm pojawia się 
ponownie. Skontaktować się z upoważnionym 
serwisem technicznym w celu wymiany komponentu.

A17 Zablokowanie podajnika ślimakowego 
spowodowane zatorem peletów lub obecnością 
ciała obcego.

Podajnik ślimakowy nie odblokował się nawet 
po przeprowadzeniu przewidzianej przez 
oprogramowanie procedury odblokowania ślimaka 
(obrót w obu kierunkach pracy motoreduktora).
Spróbować usunąć pelety lub ciało obce za pomocą 
ssawy albo wezwać autoryzowany serwis do 
przeprowadzenia tej operacji.

A18
SICUREZZE TER-
MOSTATO ACQUA 

[ZABEZPIECZENIA 
TERMOSTATU WODY]

(SIC2)

Zadziałanie zabezpieczeń

Zbyt wysoka temperatura wody lub nieprawidłowość 
funkcjonowania termostatu.
Zbyt niskie ciśnienie wody.
Zadziałanie presostatu powietrza. Sprawdzić ciśnienie 
instalacji hydraulicznej. Sprawdzić, czy zbiornik z 
peletami i drzwiczki są dobrze zamknięte.
Jeśli alarm wciąż się ponawia, należy skontaktować się 
z puntem serwisowym.

A19
SONDA ACQUA 

[CZUJNIK WODY]

Uszkodzenie czujnika wody

Możliwa awaria części zabezpieczającej.
Skontaktować się z upoważnionym serwisem 
technicznym w celu przeprowadzenia kontroli oraz 
ewentualnej wymiany komponentu.
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NAPIS NA 
WYŚWIETLACZ RODZAJ PROBLEMU ROZWIĄZANIE

A20
CZUJNIK POM.

Uszkodzenie czujnika pomocniczego

Możliwe uszkodzenie komponentu.
Sprawdzić, czy parametry czujnika w instalacji 
odpowiadają podanym w instrukcji (patrz czujnik 
zewnętrzny).
Skontaktować się z upoważnionym serwisem 
technicznym w celu przeprowadzenia kontroli oraz 
ewentualnej wymiany komponentu.

A21
PRESOSTATY (SIC3)

Drzwi pieca otwarte Zamknąć drzwi.

Otwarta klapa załadunku paliwa Zamknąć klapę.
Obniżyć poziom paliwa w zbiorniku.

Presostat powietrza Trudność z wyjęciem lub zacięcie kosza.
Sprawdzić, czy kosz nie jest zatkany przez osad i 
ewentualnie oczyścić go.
Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić przewód 
dymowy i wlot powietrza.

A22 Uszkodzenie czujnika otoczenia

Możliwa awaria części zabezpieczającej.
Skontaktować się z upoważnionym serwisem 
technicznym w celu przeprowadzenia kontroli oraz 
ewentualnej wymiany komponentu.

A23 Kosz nie jest zamknięty
Możliwe zatkanie kosza. Wyczyścić.
Jeśli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z 
punktem serwisowym.

A24 Pompa zablokowana

Możliwe uszkodzenie komponentu.
Skontaktować się z upoważnionym serwisem 
technicznym w celu przeprowadzenia kontroli oraz 
ewentualnej wymiany komponentu.
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Wyjście ze stanu alarmu

Nie otwierać NIGDY drzwiczek kotła podczas, gdy odbywa się początkowy zapłon lub trwa cykl gaszenia, jako że na 
tych etapach pellet cały czas się pali i mogą występować substancje lotne.
UWAGA!
Jeśli podczas obsługi lub początkowego zapłonu, w pomieszczeniu nastąpi ulatnianie się dymu z urządzenia lub 
z komina, należy je wyłączyć, przewietrzyć pomieszczenie i wezwać natychmiast montera / upoważnionego do 
serwisowania technika.

Gdy kocioł przechodzi w stan alarmu, rozpoczyna się automatyczna faza chłodzenia/wyłączenia, po zakończeniu której na panelu zostaje 
wyświetlona przyczyna alarmu.
W razie wystąpienia alarmu, aby przywrócić normalne działanie pieca, należy postępować zgodnie z opisaną procedurą:
•	 •	Anulować	alarmy	A01,	A02,	A03,	A05,	A21	tylko	z	panelu	pieca.
•	 •	Pozostałe	alarmy	anulować	z	aplikacji.
Jeżeli wymienione działania nie rozwiążą problemu, stan alarmowy powtórzy się ponownie w odstępach czasowych, w zależności od typu 
alarmu: w tym przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym.

WYŁĄCZENIE
W przypadku gdy zostanie naciśnięty przycisk wyłączania lub pojawi się jeden z następujących warunków:
•	 zaprzestanie zapotrzebowania na moc (Power = 0) dla Ecostop, Timer, Sleep
•	 wystąpienie stanu alarmowego
•	 wystąpienie nadmiernej temperatury wody
kocioł przechodzi do fazy wyłączania i chłodzenia, która przewiduje automatyczną realizację następujących etapów:
•	 ustanie załadunku pelet
•	 utrzymanie ustawionej prędkości wentylatora otoczenia, aż do ostygnięcia 
•	 ustawienie wyciągu dymu na maksymalną wartość oraz utrzymywanie niniejszego stanu przez stałą wartość czasową równą 15 

minut, po czym następuje weryfikacja osiągnięcia temperatury wyłączenia kotła.
•	 Po zakończeniu chłodzenia wykonywane jest mechaniczne czyszczenie kosza.

Podczas fazy wyłączania panel wyświetla napis OFF (patrz ekran), lecz jeżeli znajduje się w stanie wyłączania z powodu alarmu, na panelu 
zostaje wyświetlony odpowiedni kod (patrz tabela alarmów).

PRZERWA W ZASILANIU PODCZAS PRACY KOTŁA
W przypadku utraty zasilania poniżej 10”, podczas uruchomienia kocioł zostaje ustawiony w fazie, w której znajdował przed wystąpieniem 
braku zasilania.

W przypadku utraty zasilania poniżej 10”, gdy do kotła zostanie ponownie podłączone zasilanie, zostaje on ustawiony w stanie 
wcześniejszego funkcjonowania, według następującej procedury: 
•	 wykonanie fazy chłodzenia, podczas której na wyświetlaczu panelu pojawi się informacja OFF BLACKOUT
•	 ponowne podłączenie kotła
Jeżeli podczas wystąpienia awarii zasilania kocioł znajdował się trakcie zapłonu, po przywróceniu zasilania nie nastąpi jego włączenie 
(istnieje ryzyko, że w koszu znajdują się pozostałości peletu) i na panelu zostaje wyświetlona informacja OFF BLACK-OUT.
Jeżeli podczas fazy chłodzenia zostanie naciśnięty przycisk ON, kocioł kończy status resetowania z powodu braku zasilania i przystępuje 
do włączenia, zgodnie z wydanym poleceniem. Analogicznie naciśnięcie przycisku OFF zostaje interpretowane jako polecenie wyłączenia.
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JEDYNIE PRAWIDŁOWO WYKONANA INSTALACJA ORAZ ODPOWIEDNIA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
ZAPEWNIAJĄ POPRAWNE DZIAŁANIE I BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ PRODUKTU. 

Pragniemy Państwa poinformować, że znane są nam przypadki nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych na pelety 
przeznaczonych do użytku domowego, wynikające w głównej mierze z nieprawidłowej instalacji i nienależycie wykonanej konserwacji 
oraz niepoprawnego użycia. 
Pragniemy Państwa zapewnić, ze wszystkie nasze produkty są bezpieczne i mają certyfikaty zapewniające zgodność z odpowiednimi 
normami europejskimi. System zapłonowy został starannie sprawdzony celem zapewnienia sprawnego włączania i bezawaryjności 
nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Niemniej celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, podobnie jak w przypadku innych 
urządzeń na pellet, również nasze urządzenia wymagają należytej instalacji, systematycznego czyszczenia i okresowej konserwacji. Z 
przeprowadzonych przez nas badań wynika, że nieprawidłowe działanie jest powodowane w głównej mierze występowaniem niektórych 
lub wszystkich czynników omówionych poniżej:
•	 Zapchane otwory paleniska lub palenisko odkształcone wskutek niedostatecznej konserwacji, warunków powodujących opóźniony 

zapłon, co w konsekwencji powoduje nieprawidłową emisję spalin. 
•	 Niedostateczne powietrze spalania w wyniku ograniczonego lub zatkanego kanału wlotu powietrza. 
•	 Stosowanie kanałów spalinowych niespełniających wymogów przepisów dotyczących instalacji i niezapewniających wymaganego 

ciągu powietrza. 
•	 Częściowo zatkany komin w wyniku niedostatecznej konserwacji ograniczającej ciąg powietrza i utrudniającej zapłon. 
•	 Komin niespełniający wymogów opisanych w podręczniku instrukcji, a zatem niepozwalający zapobiec potencjalnym zjawiskom 

ciągu w odwrotnym kierunku. 
•	 Ten czynnik ma istotne znaczenie, gdy produkt jest instalowany w miejscach szczególnie wietrznych, takich jak obszary nadbrzeżne. 

Występowanie jednego lub kilku tego typu czynników może poważnie utrudniać warunki działania.
Aby zapobiec tej nieprawidłowości, produkt należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto szczególnie duże znaczenie ma przestrzeganie kilku prostych zasad omówionych poniżej:
•	 Po każdym czyszczeniu paleniska należy je ponownie umieścić w położeniu wyjściowym przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem i 

usunąć wszelkie ślady zabrudzeń z płyty podstawowej.
•	 peletów nie należy wkładać do paleniska ręcznie, ani przed włączeniem, ani podczas działania.
•	 Przed kolejnym włączeniem urządzenia należy usunąć resztki pelet niespalone w wyniku ewentualnego braku zapłonu. Należy 

również sprawdzić jego prawidłowe ułożenie oraz odpowiedni dopływ powietrza spalania/ wylotu spalin.
•	 W razie powtarzających się nieudanych prób włączenia zaleca się natychmiastowe wstrzymanie pracy urządzenia i skontaktowanie 

się z autoryzowanym serwisem technicznym celem sprawdzenia działania urządzenia.
Przestrzeganie podanych zaleceń jest w zupełności wystarczające do zapewnienia prawidłowego działania urządzenia i zapobieżenia 
wszelkim jego usterkom.
W razie nieprzestrzegania opisanych zaleceń, przepełnienia pelletem paleniska i nieodpowiedniej emisji spalin w komorze spalania 
należy postępować ściśle z opisanymi poniżej zaleceniami.
•	 Nie odłączać urządzenia od zasilania elektrycznego, gdyż spowoduje to zatrzymanie pracy wentylatora wyciągowego spalin i 

uwolnienie ich do środowiska.
•	 Otworzyć okna, aby przewietrzyć pomieszczenie, w którym zainstalowano urządzenie, odprowadzając ewentualne spaliny 

znajdujące się w powietrzu (komin może nie działać sprawnie).
•	 Nie otwierać drzwiczek, gdyż może to zaburzyć prawidłowe działanie systemu odprowadzania spalin do komina.
•	 Wyłączyć piec, wciskając przycisk włączania/wyłączania na panelu sterowania (nie jest to przycisk zainstalowany za gniazdem 

zasilania!), i oddalić się od urządzenia w oczekiwaniu na całkowite odprowadzenie spalin.
•	 Przed ponowną próbą włączenia dokładnie wyczyścić palenisko i jego otwory przelotowe powietrza z wszelkich przywar i 

ewentualnych resztek niespalonych pelet. Przygotować palenisko, usuwając ewentualne resztki z płyty podstawowej. W razie 
powtarzających się nieudanych prób włączenia zaleca się natychmiastowe wstrzymanie pracy urządzenia i skontaktowanie się z 
autoryzowanym serwisem technicznym celem sprawdzenia zasad działania urządzenia i komina.
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Wyłącznie odpowiednia konserwacja i należyte czyszczenie produktu zapewniają bezpieczeństwo i prawidłowe jego działanie.
UWAGA!
Wszystkie prace związane z czyszczeniem wszystkich części należy przeprowadzać na całkowicie zimnym urządzeniu, 
po wyłączeniu wtyczki elektrycznej.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, produkt należy odłączyć od zasilania 230 V.

Urządzenie nie wymaga skomplikowanej konserwacji, jeżeli jest używane z certyfikowanymi peletami dobrej jakości.

CODZIENNE I COTYGODNIOWE CZYSZCZENIE WYKONYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Czyszczenie szuflady na popiół
Nacisnąć na drzwiczki „H” w dolnym prawy rogu i otworzyć. Obrócić w prawo uchwyt drzwiczek „G” i otworzyć drzwiczki do dołu.
Wyciągnąć i opróżnić szufladę na popiół „D”. Przed ponownym umieszczeniem szuflady na miejscu oczyścić komorę z ewentualnych 
pozostałości popiołu. Częstotliwość czyszczenia zależy od Państwa doświadczenia oraz od jakości peletów. Zaleca się jednakże nie czyścić 
rzadziej niż co 2 lub 3 dni.
Podczas czyszczenia szuflady na popiół, wskazane jest zdemontowanie elementu „T” w pobliżu kosza paleniskowego. Za pomocą końcówki 
ssącej odkurzacza usunąć ewentualnie znajdujący się tam popiół.

CZYSZCZENIE SZYBY
Do czyszczenia szyby ceramicznej należy używać suchego pędzelka, a jeśli jest ona bardzo zabrudzona - specjalnego środka czyszczącego 
w sprayu, rozprowadzając niewielką ilość, a następnie oczyszczając ściereczką.

UWAGA!
Nie wolno używać środków ścierających powierzchnię i nie rozpylać produktu do czyszczenia szkła na malowane 
części oraz na uszczelki drzwi paleniska (linka z włókna ceramicznego).

PRZYKŁAD CZYSTEGO KOSZA PRZYKŁAD BRUDNEGO KOSZA
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CZYSZCZENIE OBUDOWY PIECA
Poniżej podajemy kilka wskazówek dotyczących czyszczenia metalowej obudowy pieca:
•	 używać samej wody, ewentualnie z neutralnymi detergentami (pH7) z łagodnymi dodatkami. 
•	 używać wody tylko do zwilżania ściereczki. Produkt posiada części elektryczne, które mogą ulec uszkodzeniu.
•	 używać miękkich i niedrapiących ściereczek. Unikać pocierania powierzchni.
•	 nie używać rozpuszczalników, środków ściernych lub rysujących powierzchnie. Nie używać środków przeznaczonych do czyszczenia 

farb, mogą być żrące.

CZYSZCZENIE WYMIENNIKA I KOMORY POD KOSZEM PALENISKOWYM CO 2-3 DNI
Czyszczenie wymiennika i komory pod koszem to czynność prosta, lecz niezwykle ważna, pozwalająca utrzymać zadeklarowane 
parametry.

•	 Wyczyścić wymiennik rurowy – Za pomocą dźwigni „A”, zamontowanej pod pokrywą zbiornika, potrząsnąć energicznie rurami 
5-6 razy. Czynność ta usuwa sadzę osadzoną na przewodach dymowych wymiennika podczas normalnej pracy pieca.

CZYSZCZENIE KOSZA PALENISKOWEGO (CLEAN GRATE)
Tylko dla produktów „MATIC” wyposażonych w automatyczny system czyszczenia kosza 
paleniskowego.
Czyszczenie rozpoczyna się automatycznie po każdym wyłączeniu.
Jeśli kosz paleniskowy jest zbyt brudny, można przeprowadzić ręczną aktywację, aby ułatwić 
usuwanie popiołu.
Po włączeniu funkcji „CLEAN GRATE” [WYCZYŚĆ KOSZ PALENISKOWY] dno kosza paleniskowego 
otwiera się, aby popiół wpadał do szuflady na popiół i ułatwił użytkownikowi czyszczenie.
Kosz paleniskowy zamyka się automatycznie po włączeniu produktu.
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•	 Wyczyścić komorę odciągu dymu (patrz wyjaśnienie na następnej stronie).

•	 Piec jest wyposażony w wyjmowaną szufladę na popiół „D”, w której zbiera się sadza i popiół.
•	 Dokładnie wyczyścić dolną komorę, patrz strzałka (część umieszczona pod szufladą).
•	 Po zakończeniu czyszczenia ponownie zamontować wszystkie wymontowane części.

Jeśli dane czynności czyszczenia nie będą przeprowadzane co 2-3 dni, piec może przejść w stan alarmowy z powodu 
nagromadzenia się popiołu.
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CZYSZCZENIE WIĄZEK RUR
W celu lepszej wydajności kotła konieczne jest, aby raz w miesiącu wykonać czyszczenie rur wewnątrz komory spalania. Otworzyć 
drzwiczki paleniska, wziąć szczotkę do czyszczenia rur z wyposażenia i wyczyścić 5 rur wewnątrz komory spalania, umieszczonych na 
górze. Wykonać ruch kilka razy aż popiół , który osadził się wewnątrz tych rur nie opadnie do dolnej strefy wokół kosza paleniskowego.
Przy pomocy odkurzacza usunąć cały materiał, który opadł.

CZYSZCZENIE KOMORY WYCIĄGU SPALIN 
W części za szufladą popiołu „M” umieszczony jest korek spalin „E”, który należy zdemontować na użytek czyszczenia wyciągu spalin w 
następujący sposób:
•	 odkręcić śruby „s” 
•	 zdemontować korek spalin „E”
Przy użyciu wąskiej końcówki odkurzacza usunąć popiół oraz sadze zebrane w wymienniku dolnym, oznaczonym strzałką. Przed 
zamontowaniem korka „E” zaleca się wymienić uszczelkę „F”.
Przed usunięciem popiołu odkurzaczem, zaleca się oczyszczenie wewnętrznych ścianek pieca przy użyciu skrobaka obecnego w 
wyposażeniu.

CZYSZCZENIE DOLNEJ KOMORY

SKROBAK
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CZYSZCZENIE INSTALACJI ODPROWADZANIA SPALIN I KONTROLE
Należy wyczyścić instalację odprowadzania spalin, zwłaszcza w pobliżu złączy w kształcie „T”, kolanek oraz ewentualnych 
odcinków kanału dymowego biegnących poziomo.
Informacje na temat okresowego czyszczenia przewodu kominowego można uzyskać u wykwalifikowanego kominiarza.
Sprawdzić szczelność uszczelnień z włókna ceramicznego znajdujących się na drzwiczkach pieca. W razie potrzeby zamówić u sprzedawcy 
nowe uszczelnienia wymienne lub skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, który może wykonać całą operację.

UWAGA:
Częstotliwość czyszczenia instalacji odprowadzania spalin zależy od eksploatacji pieca oraz od typu instalacji.
Zaleca się powierzenie konserwacji i czyszczenia na zakończenie sezonu autoryzowanemu punktowi serwisowemu, 
gdyż jego pracownicy nie tylko wykonają ww. czynności, ale również dokonają ogólnego przeglądu komponentów.

OKRESOWA KONTROLA DZIAŁANIA ZAMKNIĘCIA DRZWICZEK
Należy sprawdzić, czy zamknięcie drzwi zapewnia poprawna szczelność (przeprowadzając test „kartki papieru”) i czy przy zamkniętych 
drzwiach blok zamykający (X na rysunku) nie wystaje poza blachę, do której jest przymocowany. W niektórych produktach konieczne 
będzie zdjęcie osłony, aby móc ocenić, na ile, przy zamkniętych drzwiczkach, blok niepoprawnie wystaje.

WYŁĄCZENIE Z UŻYTKU (na koniec sezonu)
Na koniec każdego sezonu, przed wyłączeniem pieca, należy usunąć ze zbiornika wszystkie pelety za pomocą odkurzacza z długim 
przewodem ssawnym.

Wskazane jest, aby usunąć niewykorzystane pelety ze zbiornika, ponieważ mogą wchłonąć wilgoć, odłączyć wszystkie przewody 
powietrza do spalania, które mogą doprowadzić wilgoć do komory spalania, ale przede wszystkim poprosić wyspecjalizowanego technika 
o odnowienie farby wewnątrz komory spalania z użyciem specjalnych farb silikonowych w sprayu (dostępne w każdym sklepie lub punkcie 
serwisowym) w trakcie niezbędnych czynności corocznej planowej konserwacji na koniec sezonu. W ten sposób farba ochroni wewnętrzne 
części komory spalania, blokując jakikolwiek proces utleniania.

W okresie wyłączenia z użytku urządzenie musi być odłączone od sieci elektrycznej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, 
szczególe w przypadku obecności dzieci, zaleca się wyjęcie przewodu zasilającego.

Jeżeli podczas ponownego włączania, po naciśnięciu głównego wyłącznika znajdującego się z boku pieca, wyświetlacz panelu 
sterowniczego nie włącza się, oznacza to, że może się okazać konieczna wymiana bezpiecznika.
Z boku pieca, przy gniazdku zasilania, znajduje się skrzynka z bezpiecznikami. Po odłączeniu wtyczek z gniazda elektrycznego, przy użyciu 
śrubokrętu otworzyć pokrywę wnęki z bezpiecznikami i w razie potrzeby wymienić je (3,15 A opóźniony) - prace może wykonywać tylko 
upoważniony i wykwalifikowany technik.
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WYMIANA SPUSTU NADCIŚNIENIA W KOMORZE SPALANIA
Gumowa uszczelka „G” nadciśnienia w komorze spalania (rys. A) może ulec zużyciu i/lub uszkodzeniu. Z tego powodu należy wymieniać ją 
raz w roku, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.
Aby wymienić gumową uszczelkę, stosować się do poniższej procedury. 
•	 Podnieść przednie drzwiczki i, jeśli to konieczne, wyjąć boczny panel.
•	 Zdemontować śrubę - podkładkę - uszczelkę gumową - wałek, pokazane na rysunku A/C (z obu stron pokrywy). Przystąpić do 

montażu nowego zestawu:
•	 Przygotować śrubę - podkładkę - uszczelkę gumową - wałek, ustawione zgodnie ze wskazaniami na rys. C. Przykręcić do konstrukcji.
•	 Dokręcić dokładnie śrubę.
Sprawdzić, czy sprężenie uszczelki gumowej jest prawidłowe, używając wzornika dołączonego do zestawu: 
•	 Oprzeć wzornik na pokrywie (rys. B); łeb śruby powinien stykać się ze znacznikiem górnym. W przeciwnym przypadku śrubę dokręcić 

lub odkręcić (obraz przykładowy).

A

C

B

G
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KONTROLA KOMPONENTÓW WEWNĘTRZNYCH
UWAGA!
Kontrolę wewnętrznych komponentów elektryczno-mechanicznych należy powierzać wyłącznie specjalistom 
posiadającym wiedzę techniczną z zakresu spalania i elektryczności.

Zaleca się przeprowadzanie okresowej, corocznej konserwacji (na podstawie podpisanej umowy serwisowej), która polega na kontroli 
wzrokowej oraz kontroli pracy komponentów wewnętrznych. W dalszej części zebrano czynności kontrolne i/lub konserwacyjne, 
niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia.

CZĘŚCI/ OKRES 2-3 DNI 7 DNI 1 ROK
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Strefa kosza paleniskowego ·
Szuflada na popiół ·
Szkło ·
Komora dolna ·
Turbulatory ·

W
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Kompletny wymiennik ·
Przewód dymowy ·
Uszczelka drzwiowa ·
Części wewnętrzne ·
Kanał dymowy ·
Pompa obiegowa ·
Wymiennik płytkowy ·
Komponenty hydrauliczne ·
Komponenty elektromechaniczne ·
Silikonowy amortyzator zabezpieczający przed nadciśnieniem w komorze 
spalania ·
Funkcja zamknięcia drzwiczek ·

CZYSZCZENIE WYŚWIETLACZA PANELU STEROWANIA

UWAGA!!
Wyświetlacz panelu jest bardzo delikatny i zostaje dostarczony z folią ochronną.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:
Czyścić miękką, bawełnianą szmatką, suchą lub lekko zwilżoną. Nie używać silnych detergentów lub materiału poliestrowego.
Nie używać szorstkich gąbek, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one 
uszkodzić powierzchnię urządzenia.
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UWAGA! 
Wszystkie naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie przez technika specjalistę, po wyłączeniu pieca i po 
wyjęciu wtyczki z gniazda.

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ŚRODKI ZARADCZE

Pelety nie są wprowadzane do komory 
spalania

Zbiornik peletów jest pusty Napełnić zbiornik peletów

Ślimak jest zablokowany przez wióry Opróżnić zbiornik i ręcznie odblokować 
ślimak z wiórów

Uszkodzony motoreduktor Wymienić motoreduktor

Uszkodzona karta elektroniczna Wymienić kartę elektroniczną

Płomień gaśnie lub piec automatycznie 
zatrzymuje się

Zbiornik peletów jest pusty Napełnić zbiornik peletów

Pelety nie są podawane Sprawdzić nieprawidłowość opisaną 
powyżej

Nastąpiła reakcja czujnika bezpieczeństwa 
kontrolującego temperaturę peletów

Pozostawić piec do ostygnięcia, przywrócić 
działanie termostatu aż do wyłączenia 
blokady i ponownie włączyć piec; jeśli 
problem utrzymuje się, skontaktować się 
z punktem pomocy technicznej.

Crono aktywne Sprawdzić, czy ustawienie crono jest 
aktywne

Drzwiczki nie są dokładnie zamknięte lub 
uszczelki są zużyte

Zamknąć drzwiczki i wymienić uszczelki 
na oryginalne

Nieodpowiednie pelety Zmienić typ peletów na jeden z zalecanych 
przez producenta

Słaby dopływ peletów Sprawdzić przepływ paliwa zgodnie z 
instrukcjami

Brudna komora spalania Wyczyścić komorę spalania zgodnie z 
instrukcjami

Wylot zapchany Oczyścić przewód dymowy

Awaria silnika zasysania spalin Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić 
silnik

Zbyt wysoka temperatura zbiornika wody Sprawdzić poprawność działania 
pompy obiegowej wody oraz układu 
hydraulicznego.
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NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ŚRODKI ZARADCZE

Piec działa przez kilka minut, po czym 
wyłącza się

Faza zapłonu nie została zakończona Powtórzyć fazę zapłonu

Chwilowy brak energii elektrycznej. Poczekać na ponowne automatyczne 
uruchomienie

Zapchany przewód dymowy Oczyścić przewód dymowy

Czujniki temperatury wadliwe lub 
uszkodzone

Sprawdzić i wymienić czujniki

Pelety gromadzą się w koszu, szyba w 
drzwiczkach brudzi się, a płomień jest 
słaby

Niewystarczająca ilość powietrza do 
spalania

Upewnić się, że wlot powietrza do 
pomieszczenia jest obecny i że nie jest 
niczym zastawiony. Sprawdzić czy filtr 
powietrza znajdujący się na rurze Ø 5 cm, 
na wlocie powietrza, nie jest zapchany. 
Oczyścić kosz i sprawdzić czy wszystkie 
otwory są drożne Przeprowadzić ogólne 
czyszczenie komory spalania i przewodu 
dymowego. Sprawdzić stan uszczelek w 
drzwiczkach

Pelety wilgotne lub niewłaściwe Zmienić rodzaj peletów.

Uszkodzony silnik zasysania spalin Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić 
silnik

Silnik zasysania spalin nie działa Do pieca nie dociera napięcie elektryczne Sprawdzić napięcie w sieci i bezpiecznik

Blokada silnika spowodowana 
zablokowaniem

Przeprowadzić ogólne czyszczenie komory 
spalania i przewodu dymowego. 

Silnik jest uszkodzony Sprawdzić silnik i kondensator i ewentual-
nie wymienić go

Karta główna jest uszkodzona Wymienić kartę elektroniczną

Panel sterowania jest uszkodzony Wymienić panel sterowania

Piec nie uruchamia się Brak energii energetycznej. Sprawdzić czy wtyczka znajduje się w 
gnieździe i czy przełącznik główny jest w 
pozycji "I"

Czujnik pelet lub wody zablokowany Zaczekać na ochłodzenie zbiornika pelet 
lub wody i ponownie włączyć piec.

Uszkodzony bezpiecznik Wymienić bezpiecznik

Awaria świecy Czyszczenie i ewentualna wymiana świecy
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ANOMALIE LEGATE ALL’IMPIANTO IDRAULICO

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ŚRODKI ZARADCZE

Po włączeniu pieca nie następuje wzrost 
temperatury

Nieprawidłowa regulacja spalania Kontrola programu roboczego

Kocioł / instalacja są zanieczyszczone Sprawdzić i wyczyścić kocioł

Niewystarczająca moc pieca Sprawdzić, czy parametry pieca są dobrze 
dobrane do zapotrzebowania instalacji

Stosowane pelety są niskiej jakości Zastosowanie peletu Producenta

Skropliny w kotle Nieprawidłowa regulacja temperatury 
kotła lub pompy

Wyregulować piec lub pompę na wyższą 
temperaturę

Niewystarczające zużycie paliwa Kontrola programu roboczego

Grzejniki zimą są zimne Termostat otoczenia (miejscowy lub 
zdalny) jest ustawiony na zbyt niską 
wartość. Jeśli termostat jest zdalny, należy 
sprawdzić czy nie jest uszkodzony.

Ustawić termostat na wyższą temperaturę, 
ewentualnie wymienić (jeżeli jest zdalny).

Pompa obiegowa nie obraca się, ponieważ 
jest zablokowana.

Odblokować pompę obiegową wyjmując 
korek i obracając wał śrubokrętem.

Pompa obiegowa nie obraca się. Sprawdzić połączenia elektryczne pompy 
obiegowej i ewentualnie wymienić.

Grzejniki są zapowietrzone Odpowietrzyć grzejniki

Nie wypływa ciepła woda Pompa obiegowa zablokowana Odblokować pompę obiegową

Hałasy i bulgot Powietrze w instalacji Odpowietrzyć i napełnić instalację

Jeżeli piec NIE jest używany zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji, Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za obrażenia osób i uszkodzenia mienia, jakie mogłyby być skutkiem takiego zaniedbania. 
Ponadto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia osób spowodowane niepodporządkowaniem się 
zasadom przedstawionym w instrukcji.
•	 Czynności wyróżnione kursywą muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowanych pracowników 

Producenta.
•	 Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, czyszczenia i napraw należy stosować wszystkie niezbędne 

środki ostrożności.
•	 Zakaz ingerowania w zabezpieczenia.
•	 Zakaz usuwania zabezpieczeń.
•	 Podłączyć piec do skutecznego systemu odprowadzania spalin.
•	 Wcześniej należy sprawdzić czy pomieszczenie, w którym będzie instalowany, ma zapewnioną odpowiednią 

wymianę powietrza.
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36-PŁYTKA ELEKTRONICZNA

OPIS OKABLOWANIA KARTY GŁÓWNEJ
1. PRESOSTAT POWIETRZA
2. PRESOSTAT WODY
3. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ZBIORNIKA
4. SILNIK KOSZA PALENISKOWEGO
5. ODCIĄG DYMU
6. ŚWIECA
7. ZAWÓR 3-DROŻNY
8. ZASILANIE POMPY
9. WYŁĄCZNIK ZASILANIA
10. PANEL STEROWANIA
11. CZUJNIK TEMPERATURY DYMU
12. PRZEKAŹNIK POMOCNICZY (C-NO-NZ) 24 V
13. CZUJNIK BOJLERA/TERMOSTAT BOJLERA (NTC3)

14. CZUJNIK ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO/TERMOSTAT 
ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO (NTC2)

15. KONTROLA PWM
16. RÓŻNICOWY WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY
17. CZUJNIK OTOCZENIA/TERMOSTAT OTOCZENIA (NTC1)
18. -------------------------
19.  WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY KOSZA PALENISKOWEGO
20. USB
21. ENKODER DYMU
22. SONDA ACQUA [CZUJNIK WODY]
23. CZUJNIK POZIOMU PELLETÓW (OPCJA)
24. MOTOREDUKTOR
25. ZABEZPIECZENIA 24 V

Pamiętaj: Okablowanie elektryczne pojedynczych komponentów ma złączniki ze wstępnym okablowaniem o różnej 
długości.

KABLE ELEKTRYCZNE POD 
NAPIĘCIEM

PRZED PRZEPROWADZE-
NIEM JAKIEJKOLWIEK 
CZYNNOŚCI NA PŁYTKACH 
ELEKTRONICZNYCH 
NALEŻY ODŁĄCZYĆ KABEL 
ZASILAJĄCY 230V.
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