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      TäHELEPANU

            

SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! 
KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Põlemisel vabaneb termiline energia, mille tulemusel soojenevad märkimisväärselt seadme pinnad, uksed, ukselingid, nupud, klaasid, 
suitsutorud ja aparaadi tagumine külg.
Vältige nendega kokkupuudet, kui te ei kasuta asjakohast kaitseriietust (seadmega komplektis olevaid kaitsekindaid).
Teavitage lapsi nendest ohtudest ja hoidke nad seadme töötamise ajal koldest eemal.



ATTENZIoNE TASSATIVo
PrIMA DI MoVIMENTArE LA STUfA ToGLIErE LE MAIo-

lIchE INdIcATE  PEr EVITArE dANNI.

PEr l’AllINEAmENTO dEl TOP uTIlIZZArE lE 4 VITI.

ATENÇÃO - OBrIgATÓrIO
ANTES dE mOVImENTAr A SAlAmANdrA, rETIrAr AS 

cErâmIcAS INdIcAdAS PArA EVITAr dANOS. 

PArA O AlINhAmENTO SuPErIOr uSE 4 PArAfuSOS.

ATTENTION  - cOmPulSOrY
BEfOrE mOVINg ThE STOVE,  kINdlY TAkE ThE cErA-

mIcS Off IN OrdEr TO 
 AVOId ANY dAmAgES.

uSE ThE 4 ScrEwS TO AlIgN ThE TOP PArT

TÄhElEPANu!
ENNE Ahju lIIguTAmIST EEmAldAgE SEllElT 
NÄIdATud kErAAmIlISEd OSAd, ET VÄlTIdA 

kAhjuSTuSI.

TOPI jOONdAmISEkS kASuTAgE 4 kruVI.

ATTENTION  - OBlIgATOIrE
AVANT dE BOugEr lE POêlE , fAIrE ATTENTION à lE-

VEr lES cérAmIquES
  INdIquéES POur éVITEr dES dégâTS.

POur l’AlIgNEmENT du TOP, uTIlISEr lES 4 VIS

OBVEZNA POZOrNOST
PrIjE POmIcANjA PEćI, uklONITE OZNAčENE PlOčIcE 

kAkO BISTE IZBjEglI OšTEćENjA.

 ZA POrAVNANjE gOrNjEg dIjElA kOrISTITI 4 VIjkA.

VOrSIchT -  OBlIgATOrISch
BEVOr SIE  dEN OfEN BEwEgEN, BITTE uNBEdINgT 

dIE BEZEIchNETE  kErAmIk kAchElN ENTfErNEN um 
SchÄdEN Zu VErmEIdEN.

VErwENdEN SIE dIE 4 SchrAuBEN, um dAS OBErE 
VErklEIduNgSSTück ANZuglEIchEN

POZOr OBVEZNO
PrEd PrEmIkANjEm PEčI OdSTrANITE OZNAčENE 

mAjOlIkE, dA PrEPrEčITE POškOdOVANjE. 

ZA POrAVNAVO VrhA uPOrABITE 4 VIjAkA.

ATENcIÓN - PErENTOrIO
ANTES dE mOVEr lA ESTufA SAcAr lAS

 mAYÓlIcAS INdIcAdAS PArA EVITAr dAñOS.

PArA El AlINEAmIENTO dE lA TAPA , uTIlIZAr lOS 4 
TOrNIllOS

AdVArSEl - OBlIgATOrISk
før du flYTTEr OVNEN, Bør du TAgE 

kErAmIkflISErNE Af fOr AT uNdgå SkAdEr.

 TIl juSTErINg Af TOPPEN Brug dE 4 SkruEr.
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hOIATuSEd

käesolev kasutusjuhend kuulub lahutamatult tootega kokku: veenduge, 
et see oleks alati seadmega kaasas, isegi kui seade vahetab omanikku või 
kasutajat või viiakse üle teise kohta. kui see on kahjustunud või kadunud, 
küsige kohalikust tehnoabist uus eksemplar. Toodet tohib kasutada ainult 
sellele ette nähtud eesmärkidel. Välistatud on igasugune lepinguline ja ka 
lepinguväline tootjapoolne vastutus inimestele, loomadele või esemetele 
valest paigaldamisest, reguleerimisest ja hooldusest ning ebaõigest kasu-
tamisest tekkinud kahju eest.
Paigaldus peab olema teostatud kogenud ja kvalifitseeritud töötaja-
te poolt, kes võtavad endale täieliku vastutuse lõpliku paigaldamise 
ja sellest tulenevalt toote hea töö eest. arvestada tuleb ka kõigi riikli-
ke, piirkondlike, maakondlike ning kohalike omavalitsuste seadusi 
seadme paigaldusriigis ning käesoleva juhendi sisu.
tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud nende ettevaatusa-
binõude eiramise tõttu.
kontrollige pärast pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja täie-
likkust. pöörduge mittevastavuse korral edasimüüja poole, kellelt seade 
on ostetud.
kõik tootesse kuuluvad elektrilised komponendid, mis tagavad selle nõue-
tekohase töö, tuleb vajadusel välja vahetada üksnes volitatud teenin-
duskeskusest saadud originaalvaruosadega.

oHutus

 � ALLA 8-AAsTAsED LAPsED, PIIRATUD FÜÜsILIsTE, sENsooRsETE vÕI 
vAIMsETE vÕIMETEGA IsIKUD JA IsIKUD, KELLEL PUUDUB KoGEMUs 
vÕI PIIsAvAD TEADMIsED, vÕIvAD APARAATI KAsUTADA AINULT 
JÄRELEvALvE ALL vÕI PÄRAsT sEDA, KUI NAD oN sAANUD PIIsAvALT 
JUHIsEID APARAADI oHUTU KAsUTAMIsE KoHTA JA MÕIsTNUD 
sELLEGA sEoNDUvAID oHTE.

Täname Teid, et otsustasite meie firma kasuks – meie toode on suurepärane küttelahendus, mis ühendab 
endas uusima tehnoloogia, kõrgekvaliteetse töötluse ning ajatu disaini ning mille eesmärk on võimaldada 
teil nautida elus tule soojust täiesti ohutult.
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 � GENERAAToRI KAsUTAMINE oN KEELATUD PIIRATUD FÜÜsILIsTE, 
sENsooRsETE vÕI vAIMsETE vÕIMETEGA vÕI KoGEMUsTETA 
IsIKUTELE (K.A. LAPsED), v.A. sIIs, KUI NEID JÄLGIB JA ÕPETAB 
MAsINAT KAsUTAMA NENDE oHUTUsE EEsT vAsTUTAv IsIK.

 � sEADME PUHAsTUs- JA HooLDUsTÖID, MIDA KAsUTAJA PEAB IsE 
TEGEMA, ToHIvAD LAPsED TEHA ÜKsNEs JÄRELEvALvE ALL.

 � JÄLGIDA TULEB, ET LAPsED MAsINAGA EI MÄNGIKs.
 � ÄRGE PUUDUTAGE GENERAAToRIT MÄRGADE EGA NIIsKETE KÄTEGA 

(EGA MUUDE KEHAosADEGA), KUI oLETE PALJAJALU.
 � oN KEELATUD KAsUTADA oHUTUs- vÕI REGULEERIMIssEADMEID 

ILMA TooJA LoA vÕI JUHIsTETA.
 � TooTE KÜLJEs oLEvAID ELEKTRIJUHTMEID EI ToHI sIKUTADA, 

KÜLJEsT vÕTTA EGA vÄÄNATA KA sIIs MITTE, KUI TooDE EI oLE 
ELEKTRIvÕRKU ÜHENDATUD.

 � soovITAME PAIGUTADA ToITEJUHTME NII, ET sEE EI PUUTUKs 
KoKKU sEADME KUUMADE osADEGA.

 � ToITEJUHE PEAB oLEMA PÄRAsT PAIGALDAMIsT LIGIPÄÄsETAv.
 � ÄRGE TAKIsTAGE EGA vÄHENDAGE PAIGALDUsKoHA 

vENTILATsIooNIAvAsID – ÕHUAvAD oN ÕIGEKs PÕLEMIsEKs 
HÄDAvAJALIKUD.

 � ÄRGE JÄTKE PAKENDI osI KoHTA, MIs oN KÄTTEsAADAv 
JÄRELEvALvETA LAsTELE vÕI PUUETEGA INIMEsTELE.

 � TooTE NoRMAALsE TÖÖ AJAL PEAB KoLDELUUK oLEMA ALATI 
sULETUD.

 � KUI sEADE oN sIssE LÜLITATUD, oN sEE KATsUMIsEL KUUM 
– KUUMAD oN ERITI JUsT KÕIK sELLE vÄLIsPINNAD – sEEGA 
soovITAME oLLA ETTEvAATLIK.

 � KoNTRoLLIGE PÄRAsT sEADME PIKAAJALIsT MITTEKAsUTAMIsT 
ENNE sELLE sIssELÜLITAMIsT, ET sEADMEs EI oLEKs TAKIsTUsI.

 � GENERAAToR oN PRoJEKTEERITUD TÖÖTAMA IGA ILMAGA, KUID 
vÄGA EBAsooDsATEs TINGIMUsTEs (TUGEv TUUL, PAKANE) vÕIvAD 
sEKKUDA GENERAAToRI vÄLJA LÜLITAvAD TURvAsÜsTEEMID. 
vÕTKE sELLIsEL PUHUL ÜHENDUsT TEHNILIsE ToEGA JA ÄRGE MITTE 
MINGIL JUHUL IsE TURvAsÜsTEEME vÄLJA LÜLITAGE.

 � KUI sUITsULÕÕRIs oN TULEKAHJU, KAsUTADA LEEKIDE 
sUMMUTAMIsEKs MÕELDUD vAHENDEID vÕI KUTsUGE TULETÕRJE.
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 � sEADET EI ToHI KAsUTADA JÄÄTMEPÕLETINA.
 � ÄRGE KAsUTAGE sÜÜTAMIsEL TULEoHTLIKKE vEDELIKKE.
 � ÄRGE LAsKE TÄITMIsFAAsIs GRAANULIKoTIL TooTEGA KoKKU 

PUUTUDA.
 � MAJooLIKA oN TEosTATUD KÕRGEKvALITEETsE vIIMIsTLUsEGA 

KÄsITÖÖNA JA sEETÕTTU vÕIvAD NEIs EsINEDA vÄIKEsI LoHUKEsI, 
PRAGUsID JA MINIMAALsEID vÄRvIvARJUNDI ERINEvUsI. NEED 
oMADUsED TÕENDAvAD sELLE sUUREPÄRAsT KvALITEETI. EMAILIs 
JA MAJooLIKAs oN NENDE ERINEvA PAIsUMIsTEGURI TÕTTU 
MIKRoPRAGUsID, MIs TÕENDAvAD NENDE EHTsUsT. soovITAME 
KAsUTADA KAHHELKIvIDE PUHAsTAMIsEKs PEHMET JA KUIvA 
LAPPI – KUI KAsUTATE MIsTAHEs PEsUAINET vÕI -vEDELIKKU, vÕIB 
sEE TUNGIDA MIKRoPRAGUDEssE JA MUUTA NEED NÄHTAvAMAKs.

 � KUNA TooTE vÕIB KÄIvITADA KRoNoTERMosTAAT vÕI sAAB 
TooTE KÄIvITADA KAUGJUHITAvATE RAKENDUsTE KAUDU, oN 
KEELATUD JÄTTA TooTE LÄHEDUssE sÜTTIDA vÕIvAID EsEMEID. 
NÕUTAvAD oHUTUsE TAGAvAD vAHEMAAD LEIAB TEHNILIsTE 
ANDMETE sILDILT.

kOrrAlINE hOOlduS

Vastavalt 2008. aasta 22. jaanuari määruse nr 37 2. artiklile tähendab kor-
raline hooldus töid tavakasutamisest tuleneva lagunemise kõrvaldamiseks 
ning ootamatustega toime tulemiseks, millega kaasneb vajadus esialgse-
teks töödeks, mis siiski ei mõjuta parandatava süsteemi struktuuri ega 
selle sihtotstarvet vastavalt kehtivates õigusaktides ning tootja kasutus- ja 
hooldusjuhendites kehtestatud tehnilistele nõuetele.
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lISAdE PAIgAldAmINE
Lisade paigaldamisel tuleb vältida ligipääsu aparaadi sisemistele osadele ning väljavõtmise ajal ei tohi olla võimalik pääseda ligi pinge all 
olevatele osadele.
kõikvõimalikud juhtmed nagu toitejuhe või termostaadi juhe peavad olema paigutatud viisil, mis kaitseb neid kuumade osade ja kahjustuste 
eest lisade liigutamise ajal. kui toode paigaldatakse kohta, kus seda ümbritsevad põlevad materjalid, tuleb kasutusele võtta kõik paigaldamisel 
ette nähtud turvameetmed.

PAIgAlduSkOhA VENTIlATSIOON jA ÕhuTAmINE
kui generaator ja/või paigaldus ei ole teostatud hermeetiliselt, siis peab tagama kohas ventilatsiooni järgides alltoodud vähimat ala:

Aparaadi kategooria viitestandard
Ava läbilõike suhe protsentides 

aparaadi heitgaasitoru läbilõike suhtes 
ventilatsioonilõõri ava minimaalne 

suurus

Graanulitega köetav ahi EN 14785 – 80 cm²

katlad EN 303-5 50% 100 cm²

PAIgAldAmINE
üldINE
Heitgaasitorude ja hüdraulilised torude ühendused peab teostama vastava väljaõppega isik, kes väljastab ka dokumendid, milles kinnitatakse 
tööde vastavust siseriiklikele nõuetele.
Paigaldaja peab omanikule või selle esindajale vastavalt nõuetele jätma seadme vastavustunnistuse, millega käib kaasas:

1) aparaadi ja selle komponentide (suitsukanalid, korsten jne) kasutus- ja hooldusjuhend;
2) fotokoopia korstna andmeplaadist;
3) süsteemi passi (kui on ette nähtud).

Paigaldajal on soovitatud üleantud dokumentatsiooni kohta küsida vastuvõtuakti ning hoida seda üheskoos teostatud paigaldusega seonduva 
tehnilise dokumentatsiooniga.
korterelamusse paigaldamisel tuleb kõigepealt küsida luba korteriühistu esindajalt.
kui on ettenähtud, siis kontrollige paigaldamisjärgselt gaasiemissiooni. koht, kust proov võetakse, peab olema korralikult tihendatud.

SOBIVuS 

paigaldamine on keelatud ruumidesse, kus on tulekahju oht. Samuti on keelatud paigaldamine eluruumidesse, kus esineb järgmiseid tingimusi:
1. kus on pidevalt või perioodiliselt töötavaid seadmeid, mis kasutavad vedelkütust ja võtavad põlemisõhku ruumist, kuhu need on 
paigaldatud; 
2. kus on ruumi kütmiseks mõeldud b-tüüpi gaasi kasutavaid seadmeid, mis ühtlasi kas soojendavad või ei soojenda sanitaarvett, samuti 
selliste ruumidega külgevad või nendega ühendatud ruumid; 
3. kus sise- ja välisruumi rõhu vahe tööfaasis on suurem kui 4 pa.

Nb! Hermeetilisi seadmeid tohib paigaldada ka selle jaotise punktides 1, 2 ja 3 nimetatud juhtudel.
 
PAIgAldAmINE VANNITuBAdESSE, mAgAmISTuBAdESSE jA köökTuBAdESSE

Vannitubades, magamistubades ja kööktubades on lubatud ainult õhukindlate seadmete või suletud põlemiskambriga aparaatide 
paigaldamine, mis võtavad põlemiseks vajaliku õhu õuest.

põrandakaitse

ASukOhT jA OhuTu kAuguS 

Aparaadi toetuspind ja/või kandepunktid peavad suutma taluda aparaadi, selle lisaseadmete 
ja selle katte koguraskust. kui põrand, millel aparaat seisab, on süttivast materjalist, siis on 
soovitatav kasutada mittesüttivast materjalist kaitset, mis kataks ka aparaadi esise, et kaitsta 
põrandat kütteainete kukkumise eest puhastamise ajal. Nõuetekohaseks töötamiseks peab 
masin olema looditud. Soovitatavalt võiksid külg- ja tagaseinad ning põrandale toetuv pind 
olla mittepõlevast materjalist.

Samuti tuleb paigaldamisel järgida kõiki kohalikke, 
regionaalseid ja riiklikke nõudeid, mis kasutusjärgses riigis 
kehtivad, seda kõike lisaks masina juhendis toodud nõuetele.

Õhuvõtt

Kõigis tingimustes, kaasa arvatud äratõmbeavade ja/või sundventilatsiooni seadmete olemasolu korral, peab generaatori paigalduskoha 
rõhu ja välisrõhu vahe olema võrdne või väiksem kui 4 Pa.

mINImAAlNE VAhEmAA
paigaldamisel peab arvestama vahemaad kergesti süttivatest või soojatundlikest 
materjalidest, seetõttu on määratud sobiv turvalisust tagav kaugus, mis on märgitud 
sildil kasutusjuhendi algusosas (lk 2). kui materjal ei ole tuleohtlik, peab kaugus küljest ja 
tagaosast olema vähemalt 100 mm (v.a vaheosad). Toodetel, mille jaoks on olemas tagumised 
ühendusdetailid, tohib seina külge ühendada üksnes tagumise külje.

NÕudEd hOOldAmISEl
Toote erakorralise hoolduse tegemiseks võib olla vajalik toode seina äärest eemaldada. Seda toimingut võib teha tehnik, kes on võimeline toote 
põlemissaaduste väljalasketorud lahti võtma ja hiljem tagasi ühendama. Hüdroseadmega ühendatud generaatorite korral peab olema seadme ja 
toote vahel selline ühendus, et erakorralise hoolduse ajal, mida teeb tehnik, oleks võimalik generaator paigutada külgnevatest seintest vähemalt 
1 meetri kaugusele.
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NÄITED ÕIGEsT KoRsTNAÜHENDUsEsT

kui ruumis on mitte-pidevalt kasutatavaid b-tüüpi gaasiaparaate, mida ei kasutata soojendamiseks, siis peab neil olema oma õhutus/
ventilatsiooniava. 

Õhuvõtuavad peavad vastama järgmistele tingimustele:
 � kaetud võre, metallvõrguga, ilma sealjuures läbilaskevõimet vähendamata;
 � loodud viisil, mis tagab kõigi hooldustoimingute võimalikkuse;
 � valitud asukohaga, mida ei kaeta kinni.
puhta ja värske õhu varustus on võimalik tagada ka paigaldusruumi naaberruumist (kaudne õhutamine ja ventilatsioon), kui on tagatud 
püsiv ja vaba õhuvool avade kaudu, mis on ühendatud väliskeskkonnaga.
Selline naaberruum ei tohi olla kasutusel garaaži või süttimisohtlike ainete hoidlana ega tohi seal teha muud tuleohtlikku tegevust, samuti 
ei tohi see olla vannituba, magamistuba või hoone ühiskasutuses tuba.

hEITgAASITOru
Generaator töötab alarõhu all ning on varustatud ventilaatoriga, mis väljutab seadme heitgaasid. Generaatoril peab olema eraldi heitgaaside 
väljutussüsteem, selle toru ei tohi jagada teiste seadmetega.

Heitgaaside väljutussüsteem tuleb valida lähtuvalt paigaldatud aparaadi tüübile, järgides sealjuures:
 � standardit UNI/ TS 11278 kui tegemist on metallkorstnaga, järgides sealjuures selle tootedetailides kirjeldatut; 
 � UNI EN 13063-1 ja UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806, kui tegemist ei ole metallist korstnaga.
 � Rõhtsalt liikuv osa peab olema nii lühike kui võimalik ning kindlasti mitte üle 3 meetri, selle kaldenurk peab olema vähemalt 3%.
 � Suuna muutvaid kohti ei tohi olla rohkem kui 4, nende hulka kuulub ka "T"-kujuline komponent.
 � "T"-kujulise üenduse vertikaalse osa alumises küljel peab olema kork kondensaadi kogumiseks.
 � Kui väljalasketoru ei ühendata olemasoleva lõõriga, siis peab sellel olema tuulevastase otsaga vertikaalne lõik (UNI 10683).
 � Vertikaalne osa võib olla nii hoone sees kui väljas. Kui suitsukanal ühendatakse suitsulõõriga, siis see peab sobima tahke kütuse 

kasutamiseks.
 � Kui suitsukanal viiakse hoonest välja, siis see osa peab olema soojustatud.
 � Suitsukanalitel peab olema vähemalt üks tihendiga koht, kust saab võtta suitsuproove.
 � Kõik suitsutoru osi peab olema võimalik inspekteerida.
 � Inspektsiooniavad peavad olema puhastatavad.
 � Kui generaatori suitsutemperatuur on kõrge tootlikkuse tõttu väiksem kui 160°C + toatemperatuur (kontrollige tehnilisi andmeid), siis 

väljalase olema täiesti niiskusekindel.
 � Kui suitsusüsteem ei vasta eelnevates punktides kirjeldatule või nõuetele üldiselt, siis võib see kaasa tuua kondensaadi kogunemist selle 

sisemusse.

kOrSTNAd
Korstnaotsad peavad vastama järgmistele tingimustele:

 � läbilõike pindala peab olema vähemalt kaks korda suurem kui sellega ühendatud korstna/suitsutorude läbilõike pindala;
 � peavad takistama vihma ja lume tungimist korstnasse/suitsutorudesse;
 � peavad tagama suitsu ja põlemisjääkide väljumise ükskõik mis suunalise tuulega;

Kaitse vihma ja tuule 

eest

"T"-kujuline ühendus 

kondensaadivastase 

inspekteerimiskorgiga 

Soojustatud lõõr

Soojustatud "T"-kuju-

line ühendus inspek-

teerimiskorgiga

Kaitse vihma ja tuule eest

" T "-kujul ine 

ühendus ins-

pekteerimisk-

orgiga

ElEkTrIVÕrku ühENdAmINE
Generaatori toitejuhe tuleb ühendada pistikupesa abil 230V 50Hz elektrivõrku, soovitavalt võiks olla paigaldatud ka automaatkaitselüliti. 

Pistikupesa peab olema hõlpsasti ligipääsetav.

Elektrisüsteem peab vastama nõuetele, maanduse efektiivsus peab olema kontrollitud. Seadme puudulik maandus võib põhjustada tõrkeid, 

mille eest tootja ei vastuta. Voolukõikumine, mis ületab 10%, võib põhjustada toote kasutamisel tõrkeid.
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PAIgAldAmISE NÄIdE

peale selles kasutusjuhendis toodud nõuete tuleb arvestada ka toote paigaldusriigi kõiki kohalikke riiklikke ja piirkondlikke määruseid.

Max 1,5 m –  
max 2 pöördekohta

hErmEETIlINE PAIgAldAmINE
Generaator on oma paigalduskeskkonna suhtes täiesti õhutihe, seega sobib toode ideaalselt passiivmajadesse, sest toode ei ima endasse 
siseruumide õhku. 

PÕlEmISÕhk

Et ahju hermeetilisus oleks tagatud, peab põlemisõhu toru olema otse õue suunatud ning torud ja ühenduskohad peavad olema hermeetilised.

SuITSu VÄljAlASkESüSTEEm

•	 Juhul kui generaatori suitsu temperatuur on intensiivsest kasutamisest tulenevalt (vt tehnilised andmed) madalam kui 160 °C, peab 
suitsu väljalaskesüsteem olema absoluutselt niiskuskindel.

•	 kui on võimalus, et suits võib tekitada kondensatsiooni, peab väljaspool ahju olema inspekteerimist võimaldav T-element.
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hüdrAulIlISEd SEAdmEd
peatükis kirjeldatakse mõisteid, mis puudutavad Itaalia standardit UNI 10412-2 (2009). 
Nagu eelpool kirjeldatud, tuleb paigaldamisel järgida kõiki paigaldusriigi-järgseid siseriiklikke, regionaalseid, maakondlikke ja kohalikke 
nõudeid.
Generaatori paigaldamise ajal on kOHUSTUSLIk kasutada masinaga manomeetrit vee rõhu kuvamiseks.

SulETud VEESüSTEEmIgA SEAdmElE PAIgAldATud VÕI PAIgAldAmATA lISASEAdmETE TABEl

Ohutusklapp P

ringluspumba juhttermostaat (juhitakse veesondi ja programmkaardiga) P

Veetemperatuuri näidik (ekraaniga) P

Ekraaniga rõhumuundur P

Automaatlüliti (juhitakse programmkaardiga) P

rõhumuundur minimaalse ja maksimaalse rõhuanduri häirega P

Vee ületemperatuuri automaatlüliti (termostaatlüliti) P

ringlussüsteem (pump) P

Laiendussüsteem P

OhuTuSSEAdmETE PAIgAldAmINE

paigaldamine, seadmega ühendamine, tööks valmis seadmine ning toimimise kontrolltoimingud peavad olema tehtud tehnika viimase sõna 
järgi, alati järgides kehtivaid kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke nõudeid ning käesolevaid juhiseid. Itaalias tohib paigaldamistoiminguid 
sooritada ainult vastava erialalise väljaõppega personal (22.01.2008 ministri määrus nr 37). 
Tootja ei vastuta seadme esemetele ja/või inimestele põhjustatud kahjude eest.

SEAdmE TüüP

 � Olemas on kaht tüüpi seadmeid: 
 � Suletud ja avatud veesüsteemiga. 
 � Toode on projekteeritud ja toodetud suletud veesüsteemiga kasutamiseks.

kONTrOllIgE, ET EElkOOrmuS PAISuSüSTEEmIS OlEkS 1,5 BAArISE rÕhu All.

SulETud VEESüSTEEmIgA SEAdmE OhuTuS

Vastavalt Itaalia standardile UNI 10412-2 (2009) peavad suletud veesüsteemiga seadmed olema varustatud järgmiste lisaseadmetega: 
turvaklapp, ringluspumba juhttermostaat, temperatuurinäidik, temperatuuri reguleerimise automaatseade, temperatuuri alusel töötav 
automaatne katkestuslüliti (termostaatlüliti), ringlussüsteem, laiendussüsteem, generaatoriga integreeritud väljalaskega ohutussüsteem 
temperatuuripõhise väljalaskeklapiga (automaatne), juhul kui ei ole ettenähtud temperatuuri isereguleerimise süsteemi.

pöörake tähelepanu õige süsteemi sorteerimine:

 � võim võrreldes termilise nõue generaator
 � võimalik vajadus puhverpaagi (kerakalalane)
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OhuTuSSEAdmETE VAhEmAA VASTAVAlT STANdArdIlE 

 Temperatuuri ohutusandurid peavad olema masinale paigaldatu mitte kaugemal kui 30 cm juurdevooluühendusest. kui generaatorid ei ole 
varustatud kõikide seadmetega, võib paigaldada puuduvad generaatori juurdevoolu torustikule kaugusega masinast mitte üle 1 m.

kONTrOllId mASINA ESmAkÄIVITAmISEl

Enne kamina käivitamist peab:
a) sooritama seadmes torude hoolika pesu võimalike jääkide eemaldamiseks, mis võiksid pärssida mõne komponendi (pumbad, klapid jne) 
nõuetekohast toimimist.
b) Tootja soovitab paigaldada generaatori tagaküljele magnetfiltri, mille kasutamine pikendab katla kasutusiga, lihtsustab aparaadi 
puhastamist ning üldist efektiivsust.
Lisaks on soovitav kontrollida sobivate instrumentidega jooksevvoolu, et vähendada korrosiooni tekkimise ohtu.
c) kontrollima, et korstnal on piisav tõmme, selles ei ole tõkkeid ja lõõridega ei oleks ühendatud muude seadmete heitmeid. See vähendab 
äkilise võimsustarviduse kasvu võimalust. Alles pärast selle kontrollimist tohib paigaldada kamina ja lõõri vahelise ühenduse. Soovitatav on 
kontrollida kõiki lõõride eelnevalt paigaldatud ühendusi.

kONdENSEErumISVASTANE SEAdE (KoHUSTUSLIK)

Kohustuslik on luua sobiv kondenseerumisvastane ahel, mis tagaks, et seadme tagastustemperatuuri oleks vähemalt 55 °C. 
Kondenseerumisvastast klappi kasutatakse näiteks tahkekütusel töötavates kateldes, kuna see hoiab ära külma vee tagasivoolu soojusvahetisse. 
Kõrgem tagasivoolutemperatuur võimaldab parandada tõhusust, vähendab auru kondenseerumist ja pikendab generaatori kasutusiga.  
Tootja soovitab kasutada 1-tolliste hüdraulikaliitmikega 55 °C mudelit. 

*PWM-juhtseadmega ringluspumpade korral loetakse paigaldamine samaväärseks kondenseerumisvastase ahelaga järgmistel juhtudel:
- soojusgeneraatori ringluspump on seadmel ainus;
- soojusgeneraatori ja seadme vahele on paigaldatud plaatsoojusvaheti;
- soojusgeneraatori ja seadme vahele on paigaldatud hüdrokompensaator või puhverpaak)

*Tehnilisi andmeid kontrollige veebilehelt.
Klappi müüakse lisatarvikuna (valikuline)
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TOOTE cOSTANZA IdrO ükSIkASjAd

hErmEETIlINE PAIgAldAmINE

T1 Ohutu väljalase 3 bar 

T2 Katla väljalase/väljund 

T3 Katla tagastus/sisend 

Põlemisõhu 
sisenemisava

Survega suletav 
graanulimahuti

Ukse käepide

Suitsu väljalase 

Sulavkaitse
Toide 230 V

Juurdepääs 
tuhasahtlile

Ruumi õhu väljalase

Ruumi õhu väljalase

Ekraan

Lähtestamine 
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kONTrOllId ENNE ESImEST SüüTAmIST jA muud mÄrkuSEd

TÄhElEPANu!
ET gENErAATOr TööTAkS ÕIgESTI, PEAB hüdrOSEAdmE rÕhk OlEmA VAhEmIkuS 0,6 jA 3 BAr.

Kui digitaalne rõhuandur mõõdab rõhu, mis on väiksem kui 0,6 või suurem kui 2,7 bar, läheb katel häireseisundisse.
Kui vee nõutav rõhk on taastatud, saab alarmi lähtestada, vajutades 3 sekundiks alla nupu /1 .
(Häire saab lähtestada ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja häire kuvamisest on möödunud 15 minutit.)

grAANulITE lAAdImISE mOOTOr EI TööTA:

Seadme täitmise ajal on normaalne, et süsteemis on õhku.
Süütamise 1. tsükli ajal põhjustab vee liikumine veemullide liikumise ja nende väljumise seadme automaatsete õhuventiilide kaudu. See võib 
põhjustada rõhu alanemise ja madalrõhulüliti sekkumise, mis katkestab graanulite teisaldamise mootori ja seega ka soojusgeneraatori töö.

Seadmest lastakse õhk välja, vajadusel mitu korda, ning kui rõhk on liiga madal, siis laaditakse.
Tegemist pole anomaaliaga, vaid see on täitmisega kaasnev normaalne protsess. Pärast täitmist peab hüdrosüsteem õhu alati korralikult 
välja laskma, selleks on süsteemis spetsiaalsed õhu väljalaskeavad ja masinal funktsioon “õhu väljalaskmine”.  (Aktiveerige õhu väljalaskmise 
funktsioon uuesti pärast esimest süütamist ja külma seadme korral. Vt peatükki “SEADISTUSED”.)

TErmOSTAAdId – läHTeSTAmINe

Enne kui võtate ühendust tehnikuga, tehke lähtestamine (95 °C). (Vt peatükki LÄHTESTAMInE).

Kõrval oleval graafikul on näha meie küttelahendustes 
kasutatud ringluspumba käitumine erinevatel 
reguleeritavatel kiirustel.

Jõudlus (m3/h)

Su
ru

kõ
rg

u
s 

(m
)

omADuSeD

Kütteseadme soojusvaheti (l) veesisaldus 15

Kütteseadmega (l) integreeritud paisupaagi maht *6

Kütteseadmega integreeritud 3-baarine kaitseklapp JAH

Kütteseadmega integreeritud minimaalse ja maksimaalse rõhu rõhulüliti JAH

Kütteseadmega integreeritud PWM ringluspump JAH

Ringluspumba max surukõrgus/levimus (m) 6

* INTEGREERITAvA PAIsUPAAGI MAHT PEAB soBITUMA sEADME vEEHULGAGA.
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ÕIgE TööTAmINE 
Graanulimahuti kaas

Kolde luuk

Et graanulahi töötaks õigesti, tuleb kinni pidada järgmistest 
nõuetest.

Ahju töötamise ajal peavad olema nii graanulimahuti kaas kui ka 
luuk alati kinni.
Kui neid nõudeid ei järgita, ilmub töö ajal ekraanile teade:

"PAnGE MAHUTI UKS KInnI". 

Teate ilmumisest alates on teil graanulikaane luugi/ukse 
sulgemiseks aega 60 sekundit.

Vastasel juhul ilmub ahju käivitusfaasis hoiatus "ALARÕHU 
ALARM". normaalse funktsioneerimise korral ilmub teade 
"JAHUTUSE OOTEL", ning kui tingimused on täidetud (ahi on 
külm jne), käivitub ahi automaatselt.

Ahju PAIgAlE ASETAmINE
Et ahi töötaks õigesti, tuleb see asetada loodi kasutades nii, et see paikneks täiesti rõhtsalt.

lÄhTESTAmINE

Allpool toodud joonisel on näidatud lähtestamise asend (100 °C). 
Lähtestamise korral soovitame võtta selle põhjuse väljaselgitamiseks 
ühendust kvalifitseeritud tehnikuga.

SulAVkAITSE

Kui ahjul toide puudub, kontrollige sulavkaitset, mis asub karbis ahju 
lüliti ja toitejuhtme ühenduskoha vahel.
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grAANulId jA lAAdImINE
Graanulid valmistatakse väga tugeva surve all kokku surutud saepurust või saekaatri puhtast puidujäägist (ilma viimistlusaineteta), 
puusepatööde ülejääkidest ja muudest puidu töötlemisega tegelevate valdkondade jääkidest.
Seda tüüpi kütus on täiesti ökoloogiline, sest kompaktsuse saavutamiseks ei kasutata mitte mingit liimainet. Graanulite kompaktsuse pikemaks 
ajaks tagab puidus sisalduv looduslik aine ligniit.
Peale selle, et tegu on ökoloogilise kütusega, kuna kasutatakse maksimaalselt ära puidujääke, on puidugraanulitel ka tehnilisi eeliseid.
Kui puidu kütteväärtus on 4,4 kWh/kg (15% niiskuse korral ehk pärast 18-kuust hoiustamist), siis graanulitel on see 5 kWh/kg.
Graanuli tihedus on 650 kg/m3 ja veesisaldus moodustab graanuli kaalust 8%. Seepärast ei ole vaja graanuleid selle kütteväärtuse 
suurendamiseks hoiustada.

VANAdE grAANulITE VÕI mIS TAhES muu mATErjAlI kASuTAmINE kAhjuSTAB gENErAATOrI Tööd jA VÕIB 
kAASA TuuA gArANTII kEhTIVuSE lÕPPEmISE NINg TOOTA VASTuTuSE TühISTAmISE.

SurVEgA SulETAV grAANulImAhuTI
Ahju töötamise ajal peavad olema nii graanulimahuti kaas kui ka luuk kinni.

Hoidke puhtust.

MAHUTI TÄITMIsEL EI oLE soovITATAv TÕsTA GRAANULIKoTT oTsE AHJULE. 

MAHUTI TÄITMIsEL KAsUTAGE KÜHvLIT. ÄRGE HÕÕRUGE RAsKUsI vAsTU MAHUTI TIHENDIT EGA ToETAGE NEID 

sELLELE.HoIDKE MAHUTI KAANE TIHENDI ToETUsPIND ALATI PUHAs. KoNTRoLLIGE KoRRAPÄRAsELT TIHENDI 

oLUKoRDA. KUI sELLE sEIsUKoRD oN HALvENENUD, vÕTKE ÜHENDUsT oMA PIIRKoNNA TEHNIKUGA.

Kasutatavate graanulite omadused peavad olema kooskõlas järgmiste 
standarditega: 

EN PLUs, UNI EN 14961-2, (UNI EN Iso 17225-2), klass A1 või A2
ja
UNI EN 303-5 järgmiste omadustega:  veesisaldus ≤ 12%,

tuhasisaldus ≤ 0,5% ja netokütteväärtus >17 MJ/kg (katla korral).

Ahjutootja soovitab oma ahjudega kasutada graanuleid, mille diameeter 

on 6 mm.

grAANulITE hOIuSTAmINE

Et põlemine oleks probleemitu, tuleb graanuleid hoiustada kuivas kohas.

Avage graanulimahuti kaas ja kasutage graanulite laadimiseks kühvlit. 



2

3

4

5

1

6

7

8

9

10

12

11

18 EESTI

kAugjuhTImISPulT
Kaugjuhtimispuldiga saab reguleerida ahju peamisi funktsioone.

1 Transmitter 7 Õhu režiimi valimine*

2 Ekraan 8 Klaviatuuri blokeerimine

3 Ahi sees/väljas (hoida all 3 sekundit) 9 Celsius/Fahrenheit

4 Seadistatud võimsus 10 Taimeri aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutada 
nupule ühe korra

5

Viivitusega väljalülitamise seadistamine. Nupp 
võimaldab programmeerida viivitusega väljalülitamise.
Näiteks kui seadistada väljalülitamine tunni aja pärast, 
lülitab ahi end automaatselt
välja just sellel ajal.*

11 Lähtestus*

6 Ruumi temperatuuri seadistamine 12 Patareide koht

* sellel mudelil puudub



19EESTI

PATArEIdE PAIgAldAmINE

Eemaldage patareikambri tagumine kaas, libistades seda allapoole. 
Pange sisse 2 AAA-tüüpi patareid. 
Patareide sisestamisel vaadake pooluste märgistusi (+) ja (–).
Sulgege patareikambri kaas.

säästa keskkonda!
Kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke metalle, seetõttu tuleb need toimetada selleks mõeldud 
kogumiskohtadesse.

kuI PATArEId ON TühjAd jA PulTI EI SAA kASuTAdA, SAAB 
kASuTAdA Ahju PEAlmISEl küljEl ASuVAT juhTPANEElI. 
PATArEIdE VAhETAmISEl PöörAkE TÄhElEPANu PATArEI 
POOluSTElE – pulDI põHjAl oN pooluSTe SümbolID.

KAugjuHTImISpulDI IKooNID

SoovITuSeD pulDI KASuTAmISeKS

 � Kui pulti ei kasutata pikka aega, võtke patareid välja.
 � Puldi kasutamisel suunake see ahju signaali vastuvõtja poole.
 � Käige puldiga ringi hoolikalt. Kui pulti ei kasutata, asetage see selleks 

mõeldud puldialusele. 
 � Ärge jätke pulti pikaks ajaks päikese kätte või soojusallikate lähedusse.
 � Signaali kvaliteeti võivad mõjutada teised infrapunaallikad.

* Sellel mudelil puudub

Valitud õhurežiim *
Vilgub: MUGAVUS
Põleb: AUTO

Taimeri aktiveerimine
Tuli põleb = aktiveeritud
Tuli ei põle = inaktiveeritud

Viivitusega väljalülitamine seadistatud *
Näitab raadiosignaali edastamist
Põleb = raadioside toimub
Kustus = raadioside puudub

Aku on tühi Nupud blokeeritud

Seadistatud võimsusetase
Seadistatud võimsust kuvatakse ruumi temperatuuri koha peal 3 sekundi jooksul pärast seda, kui on 
vajutatud mõnda võimsuse nuppu (4).

J KAUGJUHTIMIsPULT oN vARUsTATUD TAUsTAvALGUsTUsEGA LcD-EKRAANIGA. TAUsTAvALGUsTUs JÄÄB PÄRAsT 

vIIMAsT NUPULEvAJUTUsT PÕLEMA 20 sEKUNDIKs. PATAREIDE ENERGIA sÄÄsTMIsEKs LÜLITAB EKRAAN END TEATUD 

AJA JÄREL vÄLJA (ENERGIA sÄÄsTMIsE režiimi).

puldi funKtSioonid aKtiveeruvad uueSti, Kui See puldialuSelt välja võetaKSe.
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PuuTETuNdlIk EkrAAN 

Ahi on varustatud WiFi-tehnoloogiat kasutava nüüdisaegse puutetundliku ekraaniga, mis võimaldab kasutajal reguleerida ahju funktsioone 
lihtsalt ja intuitiivselt.

Funktsioonid aktiveeruvad, kui ekraani pinnal nuppe (ikoone) vajutada. Puutetundliku ekraani pind reageerib sõrmega vajutamisel.

TÄhElEPANu!

 � Ärge kasutage kaitsekilesid, see võib ekraani tööd takistada.
 � Hoolitsege, et puutetundlik ekraan ei puutuks ei otseselt ega kaudselt kokku veega. Niisketes oludes või veega kokku puutudes ei 

pruugi puutetundlik ekraankorralikult töötada.
 � Et vältida puutetundliku ekraani kahjustamist, ei tohi seda puudutada teravate esemetega ega vajutada sõrmega liiga tugevasti.
 � Avamisel ja sulgemisel vajutage üksnes ekraani välisele raamile.

PUUTETUNdLiKUd OSAd

sAGEDUsALA MAKsIMAALNE EDAsTUsMAHT

WiFi 20,0 DBM

BLUETooTH Klass 3

EkrAANI AVAmINE

Ekraani avamiseks vajutage selle servadele (A).
Tõstke ekraani, kuni käib klõps.

EkrAANI SulgEmINE

Ekraani avamiseks liigutage ekraani tagaküljel asuvat hooba (B).
Langetage ekraani, nagu näidatud joonisel (A), kuni täieliku 
sulgemiseni.

B
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juhTPANEEl
KUVATAVAd  

TEATEd

1 Ahi sees/väljas.

2 Funktsiooni võimsuse suurendamine / menüü kerimine.

3 Funktsiooni võimsuse vähendamine / menüü kerimine.

4 Termostaadi seadistuse suurendamine / menüü kerimine.

5 Termostaadi seadistuse vähendamine / menüü kerimine.

6 Menüüle ligipääs / kinnitamise nupp.

mÄrkIdE SElETuS

!
Näitab häire olemasolu.
Kustus: näitab häire puudumist 
Põleb: näitab häire olemasolu

Viivitusega väljalülituse ikoon.
Kustus: inaktiveeritud
Põleb: aktiveeritud

infrapuna signaali vastuvõtmine
Põleb = infrapuna käsklus vastu võetud
Kustus = infrapunaside puudub 0

Näitab nädalaprogrammi olekut
Kustus: inaktiveeritud
Põleb: aktiveeritud
Arv näitab ajavahemikku.

Näitab kontakti välise lisatermostaadiga
Kontakt suletud: kontakt välise lisatermostaadiga on 
suletud.
Kontakt avatud: kontakt välise lisatermostaadiga on avatud.

WI-FI

WiFi ikoon
Kustus: inaktiveeritud
Põleb: aktiveeritud ja kodu võrku ühendatud
Vilgub: aktiveeritud, kuid pole kodu võrku ühendatud

Näitab ahju võimsust.
Leek põleb: võimsus on stabiilne.
Leek vilgub: võimsus muutub.
Kriipsud näitavad masina tegelikku võimsust.

BT STBY

Funktsiooni OOTEREŽIIM ikoon
Kustus: inaktiveeritud
Põleb: aktiveeritud

Näitab tangentsiaalse ventilaatori töötamist.
Kustus = ventilaator pole aktiivne.
Põleb = ventilaator on aktiivne.
Vilgub: ventilaator töötab vähendatud kiirusel.

Näitab pumba töötamist.
Kustus = pump ei tööta.
Põleb = pump töötab.
Vilgub = elektrooniline kondensatsioonivastane funktsioon 
on aktiivne.
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üldmENüü
Tagasiliikumise/väljumise nupp 

    Parameetrite kerimine: järgmine (3), eelmine (2)
    
    Seadistamise andmete muutmine: suurendamine (4); 
    vähendamine (5)

Kinnitamine / menüü avamise nupp

PEAmISEd juhISEd 

Ahju esimestel süütamiskordadel pidage meeles järgmisi 
nõuandeid.

 � Kasutatud pinnakatete ja silikoonide kuivamine võib tekitada 
mõningal määral lõhnu. Ärge olge sellises ruumis pikka aega.

 � Ärge pindu puudutage, sest need võivad olla alles pisut 
ebastabiilsed.

 � Õhutage rummi korralikult mitu korda.
 � Pinnad kõvenevad paari soojendamiskorra järel.
 � Seda seadet ei tohi kasutada jäätmete tuhastamiseks.

Enne ahju süütamist tuleb veenduda järgmistes asjaoludes.

 � Hürdoseade peab olema täielik ja vastama normatiivide ning 
kasutusjuhendi nõuetele.

 � Mahuti peab olema graanulitega täidetud.
 � Põlemiskamber peab olema puhas.
 � Söepann peab olema täiesti tühi ja puhas.
 � Veenduge, et ahju uks ja tuhasahtel oleksid hermeetiliselt 

suletud.
 � Veenduge, et toitekaabel oleks õigesti ühendatud.
 � Tagaküljel paremal pool asuv bipolaarne lüliti peab olema 

asendis 1.

J VEENdugE, ET SöEPANNI PÕhjAlE POlEkS jÄÄNud jÄÄTmEId VÕI 

lAdESTuSI. ET TAgAdA kOrrAlIk PÕlEmINE, PEAVAd PÕhjAS OlEVAd 

Augud OlEmA TÄIESTI VABAd. SAATE kASuTAdA fuNkTSIOONI “EASY 

SETuP” (LIHTNE SEADISTUS), ET KoHANDADA PÕLEMIST VASTAVALT 

KIrJELDATUD VAJADUSTELE. 

SÖEPANNi PÕHi

vENTILAAToR
AKTIvEERIMINE 

(valimine)

KiiruS

eaSY Setup Set (Sea) Sea termoStaat

taimer valimine

prG1

prG2

SeadiStuSed
Kuupäev-
KELLAAEG

PrG3

TööKEEL PrG4

 EKrAAN

ooTErEžIIM

ESIM. LAADIM.

ÕHU väLJALASE

KrAADID

*AHJU oLEK WiFi

*KASUTAMiSEKS TEHNiKULE

LäHTESTUS

*MENüü
TEHNILINE
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SEAdISTuSEd ENNE ESImEST kÄIVITAmIST

Kui toitekaabel on ahju tagumise poole külge ühendatud, seadke tagaküljel asuv lüliti asendisse (I).
Ahju tagaküljel asuvat lülitit on vaja generaatori adapterile pinge andmiseks.
Ahi jääb väljalülitatuks ja paneelile ilmub esimese kirjana väLJAS.

VÕrgu SAgEduS 50/60 hZ

Juhul kui ahi on paigaldatud riigis, kus sagedus on 60 Hz, kuvatakse ekraanile teade “VÕRGU VALE SAGEdUS” .
Muutke sagedust järgmiselt.

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6. 
 � Valige sobiv sagedus nuppudest 4 või 5.
 � Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

kuuPÄEv-KELLaaEg

See menüü võimaldab määrata kuupäeva ja kellaaega.

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Kinnitage KUUPäEv-KELLAAEG, vajutades nuppu 6. Päeva määramiseks kasutage nuppe 4 ja 5. 
 � Jätkamiseks vajutage nuppu 6.
 � Päeva, kellaaja, minutite, kuupäeva, kuu ja aasta seadistamiseks tehke sama toiming, kasutades nuppe 4 või 5, edasi liikumiseks nuppu 6.
 � Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

TööKEEL

See menüü võimaldab valida soovitud keele.
Keelevalikud on järgmised: itaalia, inglise, saksa, prantsuse, hispaania, portugali.

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri TööKEEL, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Valige sobiv keel nuppudest 4 või 5.
 � Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

KrAADID

See menüü võimaldab temperatuuri mõõteühiku. Algselt on ühik °C.

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KrAADID, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Celsiuse või Fahrenheiti valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5.
 � Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

J sÜÜtamIsE EbaõNNEstumINE

võIb JuHtuDa, Et EsImEsEL KoRRaL sÜÜtamINE EI õNNEstu, sEst tIguKRuvI oN tÜHI Ja EI suuDa söEPaNNI 
täIta PIIsava KogusE gRaaNuLItEga NII, Et võIKs tEKKIDa PÜsIv LEEK. KuI PRobLEEm ILmNEb aINuLt PäRast 
PaaRI EsImEst KasutusKuuD, sIIs vEENDugE, Et KoRRaPäRasED PuHastusED oLEKsID tEHtuD õIgEstI, NII 
Nagu oN EttE NäHtuD aHJu KasutusJuHIsEs.
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TööPÕhImÕTE
SüüTAmINE
Kui eespool loetletud asju on kontrollitud, vajutage ahju süütamiseks kolmeks sekundiks nupule 1. Süütefaasiks on mõeldud 15 minutit – 
pärast süüte toimumist ja kontrolltemperatuuri saavutamist katkestab ahi süütefaasi ja algab KÄiViTAMiNE.

ETTEVAlmISTuS
Käivitusfaasis stabiliseerib ahi põlemise ja intensiivistab seda järk-järgult, pärast mida käivitub õhutus ja järgneb TÖÖFAAS.

TööfAAS
Tööfaasis läheb ahi seadistatud võimsusele. Vt järgmist jaotist.

SEA VÕImSuS
Seadistage soovitud võimsustase vahemikus 1–5 (kasutage nuppe 2 ja 3).
Võimsus 1 = madalaim tase, võimsus 5 = kõrgeim tase

SEA VESI
Seadistage katla temperatuur vahemikus 65–80 °C (kasutage nuppe 4 ja 5).

PumBA TööTAmINE
Pump aktiveerib vee ringluse ahjus, kui vee temperatuur tõuseb u 60 °C-ni. Kuna pump töötab alati, kui vee temperatuur on kõrgem kui 60 °C, 
võiks soojendusala olla alati avatud, et toode töötaks ühtlasemalt. Nii saab vältida liiga kõrgest temperatuuris tulenevaid blokeerumisi. Seda 
ala nimetatakse ohutusalaks.

SEA TErmOSTAAT
Eesmist ventilaatorit saab aktiveerida/inaktiveerida ja ruumi temperatuuri kontrollida ruumianduriga (tootesse
integreeritud). (Vt allpool peatükki “Ventilaator”.)

Puhur
Tööfaasis töötab ahju siseloendur, mis käivitab teatud aja möödudes söepanni puhastamise.
See faas, mis on näha ka ekraanil, viib kütteseadme väiksemale võimsusele ja võimendab suitsumootori tööd seadistustes määratud ajaks. Kui 
puhastusfaas on läbi, jätkab ahi tööd, lülitudes tagasi valitud võimsusele. 

mOdulEErImINE ja h-off
Kui vee temperatuur tõuseb ja läheneb eelseadistatud väärtusele, hakkab katel moduleerima, kuni jõuab tasapisi minimaalse võimsuseni. 
Kui temperatuur ületab eelseadistatud väärtuse, lülitub katel automaatselt välja ja kuvatakse tekst H-oFF, katel lülitub uuesti automaatselt 
sisse, kui temperatuur langeb alla seadistatud väärtuse 

väLJaLÜLItamINE
Vajutage kolmeks sekundiks nupule 1.
Pärast seda läheb seade automaatselt üle väljalülitumisele, lõpetades graanulite laadimise.
suitsu imemise mootor ja kuuma õhu ventileerimise mootor töötavad seni, kuni ahju temperatuur langeb allapoole tehases 
määratud parameetreid.

uuEstI sÜÜtamINE
Nii automaatne kui ka käsitsi uuesti sisse lülitamine on võimalik ainult juhul, kui jahutussüsteem ja taimer on saavutatud eelseadistatud oleku. 

sÜÜtamIsEL EI toHI mIttE mINgIL JuHuL KasutaDa sÜÜtEvEDELIKKE.

täItmIsE faasIs EI toHI gRaaNuLItE Kott Kuuma KamINaga KoKKu PuutuDa.

KuI sÜÜtamINE EI õNNEstu PIKEmat aEga, võtKE ÜHENDust voLItatuD tEHNIKuga.

aPaRaatI oN KEELatuD KasutaDa ILma sIRmI Ja/võI säDEmEtõKKEta (VT 
KÕrVAL oLEVAT JooNIST). NENDE EEMALDAMINE VäHENDAb TooTE oHUTUST 
JA Toob KAASA GArANTIIAJA VIIVITAMATU LÕPPEMISE. KULUMISE VÕI 
KAHJUSTUSTE KorrAL KÜSIGE VASTAV ASENDUSoSA TEENINDUSKESKUSEST. 
(SEDA ASENDUST TooTE GArANTII EI HÕLMA, KUNA TEGEMIST oN ErITI 
KULUVATE oSADEGA.)

SiRM üLEMiNE SÖEPANN 
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lISATErmOSTAAT

NB! : SEAdmE PEAB PAIgAldAmA kVAlIfITSEErITud TEhNIk.

Võimalik on soojendada ka ruumi selle ruumi kõrval, kuhu ahi on paigaldatud. Selleks tuleb ühendada termostaat, nagu järgnevalt kirjeldatud 
(soovitatav on paigaldada tellitav mehaaniline termostaat põrandast 1,5 m kõrgusele). Klemmiga TA ühendatud välise termostaadi korral 
võib ahi töötada erinevalt, sõltuvalt OOTEREŽIIM aktiveerimisest või inaktiveerimisest.

Tehase seadetes on klemm TA sillusega ühendatud, seega on kontakt alati suletud (taotluse korral).

lISATErmOSTAAdI TööTAmINE kuI OOTErEŽIIm ON AkTIIVNE
Kui STBY on aktiivne, kuvatakse funktsiooni OOTEREŽIIM ikooni. Kui kontakt või väline termostaat on rahuldatud (kontakt avatud / 
temperatuur saavutatud), lülitub ahi välja. Kui kontakt või väline termostaat läheb n-ö “rahuldamata” olekusse (kontakt suletud / temperatuur 
ei ole saavutatud), toimub uus süütamine.

NB! Ahju töö sõltub siiski ka vee temperatuurist ahju sees ja vastavatest tehase kehtestatud piirangutest.  kui ahi on olekus H-oFF 
(veetemperatuur on saavutatud), siis kontakti või lisatermostaadi nõuet ignoreeritakse.

lISATErmOSTAAdI TööTAmINE, kuI OOTErEŽIIm ON INAkTIIVNE.
Kui STBY on inaktiivne, siis on funktsiooni OOTEREŽIIM ikoon kustus.
Kui kontakt või väline termostaat on rahuldatud (kontakt avatud / temperatuur saavutatud), lülitub ahi miinimumrežiimile.  Kui kontakt 
või väline termostaat läheb n-ö “rahuldamata” olekusse (kontakt suletud / temperatuur ei ole saavutatud), hakkab ahi tööle eelseadistatud 
võimsusel. 

NB! Ahju töö sõltub siiski ka vee temperatuurist ahju sees ja vastavatest tehase kehtestatud piirangutest.  kui ahi on olekus H-oFF 
(veetemperatuur on saavutatud), siis kontakti või lisatermostaadi nõuet ignoreeritakse.

lISATErmOSTAAdI PAIgAldAmINE
 � Lülitage seade ahju tagaküljel asuvalt üldlülitist välja.

 � Eemaldage pistik pistikupesast.

 � Järgides kõrval toodud joonist, ühendage termostaadi kaks kaablit masina tagaküljel asuvate vastavate klemmidega, millest üks on 

punane ja teine must (klemmTA). Igal mudelil võib vastavate klemmide asukoht masina taga varieeruda. Pilt on ainult näidis.

J

OOTErEŽIImI AkTIVEErImISEkS VAAdAkE PEATükkI SEAdISTuSEd"  



26 EESTI

EASY SETUP 

Puidugraanuli mahukaal on graanuli kaalu ja mahu suhe.See suhe võib varieeruda, kuid graanuli kvaliteet sellest ei muutu. Kasutades 
funktsiooni EASY SETUP, on võimalik mahukaalu reguleerida ehk eelseadistatud väärtusi kas suurendada või vähendada.

Ahju programmis on saadaval väärtused vahemikus –3 kuni +3. Kõik ahjud kalibreeritakse tootmises nii, et optimaalne väärtus on 0.

Kui märkate söepannil liigset ladestumist, sisenege programmi EASY SETUP ja vähendage väärtust ühe ühiku võrra (–1). Seejärel oodake ühe 
päeva ja kui olukord selle aja jooksul ei parane, vähendage väärtust järk-järgult kuni maksimaalse võimaliku väärtuseni (–3). 

Kui aga ilmneb, et puidugraanulite mahukaalu tuleb suurendada, soovitame tehaseseadet 0 vastavalt vajadusele suurendada (väärtusele 
+1, +2 või +3).

PUIDUGrAANULITE LIIGNE KoGUS SöEPANNIL
NorMAALNE 

ToIMIMINE
PUIDUGrAANULITE LIIGA väIKE KoGUS SöEPANNIL

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3

KOLMAS 
VÄHENdAMiSE 

ETAPP, KUi 
ESiMESEd KAKS 
Ei OLE ANdNUd 

PiiSAVAT 
TULEMUST

TEiNE 
VÄHENdAMiSE 

ETAPP, KUi 
ESiMENE Ei 

OLE ANdNUd 
PiiSAVAT 

TULEMUST

ESiMENE 
VÄHENdAMiSE 

ETAPP 
(KATSETAdA 
üHE PÄEVA)

OPTiMAALNE TEHASES 
MÄÄRATUd VÄÄRTUS

ESiMENE 
SUURENdAMiSE 

ETAPP

TEiNE 
SUURENdAMiSE 

ETAPP, KUi 
ESiMENE Ei 

OLE ANdNUd 
PiiSAVAT 

TULEMUST

KOLMAS 
SUURENdAMiSE 

ETAPP, KUi 
ESiMESEd KAKS 
Ei OLE ANdNUd 

PiiSAVAT 
TULEMUST

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri EASY SETUP, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Soovitud vahemiku valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5.
 � Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

NB! juhul kuI TABElIS SOOVITATud rEgulEErImISVÕTTEd grAANulITE kOguSE PrOBlEEmI EI lAhENdA, VÕTkE 
ühENduST OmA PIIrkONNA hOOlduSTöökOjAgA.

VENTIlAATOr

Menüü võimaldab reguleerida eesmise ventilaatori kiirust (–2, –1, 0, +1, +2).

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri vENTILAATor, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. 
 � Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (väLJAS), kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

KiiRUSE JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri vENTILAATor, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KIIrUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5, et kiirust reguleerida (–2, –1, 0, +1, +2), kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

SEAdiSTUS SEA TERMOSTAAT
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri vENTILAATor, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEA TErMoSTAAT, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5, et reguleerida temperatuuri (7°–37 °C), kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.
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TAImErI AkTIVEErImINE/INAkTIVEErImINE

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri TAIMEr, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Valiku KINNITAMISEKS vajutage nuppu 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5, et taimer aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (väLJAS) 
 � Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja 

vajutage nuppu 1.

J

kuI NÄdAlA PrOgrAmm ON AkTIVEErITud, ON kuVATAkSE juhTPANEElIl VASTAVAT IkOONI.

TAIMEr > AKTIvEErIMINE (vALIMINE) > PrG1 On/off Aktiveeri/inaktiveeri PRG 1

>

PrG2 On/off Aktiveeri/inaktiveeri PRG 2

>

PrG3 On/off Aktiveeri/inaktiveeri PRG 3

>
PrG4 On/off Aktiveeri/inaktiveeri PRG 4

PrG1 > STArT PrG1 OFF – 00:00 PRG1 süütamise kellaaeg

>

SToPP PrG1 OFF – 00:00 PRG1 väljalülitamise kellaaeg

>

ESMASPäEv ... PüHAPäEv On/off Aktiveeri/inaktiveeri PRG1 päevad

>

SEA PrG1  65–80 °C (149–176 °F) SEA VESI PRG1

>

PrG1 vÕIMSUS 1–5 PRG1 võimsuse seadistamine

PrG2 > STArT PrG2 OFF – 00:00 PRG2 süütamise kellaaeg

>

SToPP PrG2 OFF – 00:00 PRG2 väljalülitamise kellaaeg

>

ESMASPäEv ... PüHAPäEv On/off Aktiveeri/inaktiveeri PRG2 päevad

>

SEA PrG2  65–80 °C (149–176 °F) SEA VESI PRG2

>

PrG2 vÕIMSUS 1–5 PRG2 võimsuse seadistamine

PrG3 > STArT PrG3 OFF – 00:00 PRG3 süütamise kellaaeg

>

SToPP PrG3 OFF – 00:00 PRG3 väljalülitamise kellaaeg

>

ESMASPäEv ... PüHAPäEv On/off Aktiveeri/inaktiveeri PRG3 päevad

>

SEA PrG3  65–80 °C (149–176 °F) SEA VESI PRG3

>

PrG3 vÕIMSUS 1–5 PRG3 võimsuse seadistamine

PrG4 > STArT PrG4 OFF – 00:00 PRG4 süütamise kellaaeg

SToPP PrG4 OFF – 00:00 PRG4 väljalülitamise kellaaeg

ESMASPäEv ... PüHAPäEv On/off Aktiveeri/inaktiveeri PRG4 päevad

SEA PrG4  65–80 °C (149–176 °F) SEA VESI PRG4

PrG4 vÕIMSUS 1–5 PRG4 võimsuse seadistamine

TAImEr

See funktsioon võimaldab ahju sisse või välja lülitada automaatselt.
Tehase seadetes on TAiMER inaktiveeritud.
Taimeriga saab programmeerida päevale 4 ajavahemikku, mida saab kasutada igal nädalapäeval. 
Igale ajavahemikule saab määrata süütamise ja väljalülitamise kellaaja, programmeeritud ajavahemikku kasutavad päevad, soovitud 
temperatuuri ja võimsuse. 
Taimeri õige toimimise eeldus on õigesti määratud päev ja kellaaeg.

Soovitused
Enne taimeri funktsiooni kasutamist tuleb seadistada kehtiv kuupäev ja kellaaeg ning veenduda, et olete järginud alapeatükis “KUUPÄEV-
KELLAAEG” toodud juhiseid. Et taimer töötaks õigesti, tuleb see peale programmeerimise ka aktiveerida. Võimalik on seadistada 4 
ajavahemikku, määrates neile süütamise ja väljalülitamise aja. Nii saate kombinatsiooni ajavahemikke, millele seab seadistada erinevad 
temperatuurid ja võimsuse, ning ahju töösse hiljem sekkuma ei pea. 

NB! Kui ajavahemikel on kattuvaid osi, jääb ahi tööle kuni viimase väljalülitamise kellani.
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1. vahemik
start 02:00

stopp 23:00
võimsus 3, SEA VESi 72 °C

2. vahemik
start 08:00

 stopp 16:30
võimsus 1, SEA VESi 68 °C

ahju töötamine

VAHEMiK

SEAdiSTATUd VÕiMSUS

SEA VESi

TAIMErI KATTUvATE AJAvAHEMIKE NäIDE
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SEAdISTuSEd

•	 kuuPÄEv-KELLaaEg
•	 tööKEEL
•	 KRaaDIDE sEaDIstamINE 

VT PeaTükki “enne süüTamisT TehTaVad seadisTused”.

EKrAAN

See menüü võimaldab reguleerida ekraani valgustust. Võimalikud variandid on VÄLJAS ja 1–20. Kui seadistatakse VÄLJAS, on ekraani 
taustavalgustuse intensiivsus maksimaalne ja 60 sekundi pärast lülitub see välja.
Taustavalgustus lülitub uuesti sisse, kui vajutatakse mõnele nupule või kui ahjul ilmneb mõni häire.

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri EKrAAN, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Soovitud intensiivsuse valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5 (SET)
 � Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja 

vajutage nuppu 1.

ooTErEžIIM (STAND-BY)

Aktiveeritud ooTErEžIIMI kasutatakse siis, kui soovitakse, et ahi lülituks välja lisatermostaadi seadituse põhjal.

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri ooTErEžIIM, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (väLJAS).
 � Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

ESIMENE LAADIMINE

See funktsioon võimaldab täita tigukruvi, et lihtsustada ahju esimese süütamise faase, või juhul, kui graanulimahuti on tühjaks saanud.
Kui ahi on külm ja olekus VÄLJAS, veenduge, et graanulimahutis on graanulid, aktiveerige funktsioon ESIM. LAADIM. ja kinnitage nupuga OK.
Laadimise katkestamiseks vajutage 3 sekundiks nuppu 1.

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri ESIM. LAADIM., kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS).
 � Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

ÕHU väLJALASE

Funktsioon võimaldab väljutada ahjust õhu. Funktsiooni aktiveerimisel töötab pump 15 minutit intervallidega, 30 sekundit tööd ja 30 sekundit 
pausi. Aktiveerige funktsioon ÕHU väLJALASE, kui ahi on külm ja välja lülitatud (OFF). Kinnitage nupust 6. Funktsiooni katkestamiseks 
vajutage nupule 1 ja hoidke seda all 3 sekundit.

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri ÕHU väLJALASE, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS).
 � Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.
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Wi-Fi

WiFi-tehnoloogia võimaldab ühendada ekraani internetiga. 
Nii on võimalik ahju reguleerida nutitelefoni rakenduse TotalControl 2.0 abil ka eemalt (saadaval Apple Store'is / Play Store).
Wi-Fi saab seadistada otse ekraanilt, järgides allpool kirjeldatud protseduuri (koduse võrgu seadistamine).

LäHTESTUS

Võimaldab lähtestada kõik muudetavad väärtused selliseks, nagu need olid seadistatud tehases.

JUHTNUPPUdE KASUTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri rESET, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEEN) või inaktiveerida (VÄLJAS).
 � Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

J wI-fI-võRgu PaRooLIs Ja NImEs võIb KasutaDa aINuLt täHtI Ja NumbREID.
vastasEL JuHuL tuLEb KasutaDa NutItELEfoNI RaKENDust.

PEIDEtuD võRKE saab HaLLata aINuLt NutItELEfoNI RaKENDusEst.

WiFi AKTiVEERiMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri Wi-Fi, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 6, et pääseda ligi seadistusele vALIMINE.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS), kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

KOdUSE VÕRGU SEAdiSTAMiNE
 � Vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri Wi-Fi, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KoNFIGUrEErIMINEja vajutage nuppu 6 (seejärel on võimalik valida Wi-Fi-võrk, millega 

soovitakse ahi ühendada).
 � Kerige saadaval olevate võrkude vahel nuppudega 4 ja 5, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Sisestage PASSWORd, kasutades nuppe 4 ja 5 (tähemärkide valimine), nupud 2 ja 3 viivad eelmise/järgmise tähemärgini.
 � PAROOLi kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
 � Menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

TooTJA PAKUB vALIKULIST LISASEADET, MIS vÕIMALDAB KASUTADA KATLAGA SEADME HALDAMISEL JärGMISEID 
FUNKTSIooNE.  TABELIS oN TooDUD vÕIMALIKUD LISAvALIKUD.

Sanitaarvee kogumine P
Puhver P
3 soojendusala P
Kohene sanitaarvesi P
Pumba puhver või 4 soojendusala P
Legionella bakteri tõkestamine sanitaarvees P
Sanitaarvee taimer P
Lisaväljundi juhtimine P
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PuhASTuS jA hOOlduS
PIdAgE kÕIgIST juhISTEST kINNI ÄÄrmISElT hOOlIkAlT. 

 �  Veenduge, et toitejuhe oleks pistikupesast välja võetud, sest generaator võib olla programmeeritud end ise sisse lülitama. 
 � Kontrollige, et kõik generaatori osad oleksid külmad.
 � Ka tuhk peab olema külm.
 � Toote puhastamise ajal tagage ruumis tõhus õhutus.
 � Kui ahi pole korralikult puhas, ei pruugi see töötada õigesti ega ohutult.

hOOlduS
Tõrgeteta tööks on vajalik teha generaatori regulaarne hooldus vähemalt kord aastas. Seda tohib teha kvalifitseeritud tehnik.
Korrapäraseid kontrolle ja hooldustöid peavad alati tegema vastava väljaõppega tehnikud, kes järgivaid kehtivaid määrusi ning selle kasutus- 
ja hooldusjuhise nõudeid.

kASuTAjA TEhTAV kOrrAPÄrANE PuhASTAmINE
Selles kasutus- ja hooldusjuhises kirjeldatud korrapäraseid puhastustoiminguid tuleb teha äärmise hoolikusega. Lugege juhised läbi ja pidage 
kinni kirjeldatud protseduuridest ja ajanõetest.

PINdAdE jA PINNAkATETE PuhASTuS
Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid või keemiliselt agressiivseid aineid.
Pindade puhastamise ajal peab generaator ja pinnakatted olema täiesti külmad. Pindade ja metallosade puhastamiseks kasutage veega või 
vee ja neutraalse puhastusvahendiga niisutatud lappi.
nende juhiste mittejärgmisel võite pindu kahjustada ja see võib kaasa tuua toote garantii kehtivuse kaotamise.

kErAAmIlISE klAASI PuhASTAmINE
Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid või keemiliselt agressiivseid aineid.
Keraamilist klaasi võib puhastada siis, kui see on täiesti külm. 

Keraamilise klaasi puhastamiseks piisab kuivast lapist ning niisutatud ja tuhaseks tehtud ajalehepaberist. Erandjuhtudel, kui klaas on väga 
must, kasutage keraamilisele klaasile mõeldud puhastusvahendit. Pihustage mõõdukas kogus vahendit lapile ja puhastage klaas. Ärge 
pihustage puhastusvahendit ega mis tahes muud vedelikku otse klaasile või tihenditele.
nende juhiste mittejärgmisel võite keraamilisi klaaspindu kahjustada ja see võib kaasa tuua toote garantii kehtivuse kaotamise.

grAANulImAhuTI PuhASTAmINE
Kui mahuti saab täiesti tühjaks, eemaldage pistikust generaatori toitejuhe ja puhastage mahuti graanulijäätmetest (tolm, saepuru jne) 
täielikult, enne kui selle uuesti täidate. 

IgAl AASTAl TulEB SEAdE PuhASTAdA SuITSuTAhmAST, Sh SuITSuTOrud, T-lIITmIkud jA kONTrOllkOrgId, 
NINg kuI NEEd ON OlEmAS, SIIS kA kÄÄNukOhAd jA hOrISONTAAlSEd OSAd.
PuhASTAmISE SAgEduS ON INdIkATIIVNE. SEE SÕlTuB grAANulITE kVAlITEEdIST jA Ahju kASuTAmISE 
SAgEduSEST. 
ON VÕImAlIk, ET PuhASTAdA TulEB kA SAgEdAmINI, kuI SIIN ON SOOVITATud.

kAABITSAd

Soojusvaheteid tohib puhastada ainult siis, kui generaator on 
külm. Soojusvahetite puhastamne tagab pidevalt samasuguse 
soojatootmise. Korrapärast hooldust tuleb teha vähemalt kord 
aastas.
Puhastamiseks tõstke üles graanulimahuti kaas (A).
Kasutage selleks mõeldud kaabitsaid (B), mis asuvad generaatori 
ülemisel osal, liigutades neid üles-alla.

JÄRGNEVAD PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

ET LEIDA LäHIM TEENINDUSKESKUS, vÕTKE üHENDUST oMA EDASIMüüJAGA vÕI oTSIGE INFoT SAIDILT 
WWW.LANorDICA-EXTrAFLAME.CoM

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED
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J PuhAS SöEPANN TAgAB kOrrAlIku Töö.
hOIdES SöEPANNI PuhTA jA SEllE AVAd PÕlEmISjÄÄkIdEST VABAd, TEEB 
gENErAATOr kOrrAlIkku Tööd PIkkA AEgA NINg VÄhENEB TÕENÄOSuS, 
ET rIkETE TÕTTu ON TArVIS TEhNIku ABI.
SAATE kASuTAdA kASuTAjAmENüü fuNkTSIOONI “EASY SETuP” (LIHtNE 
SeADISTuS), eT KoHANDADA põlemIST vASTAvAlT KIrjelDATuD 
vAjADuSTele. 

SÖEPANNi AVAd

SöepANN jA põlemISKAmber

 � Avage kolde luuk.
 � imege ära sirmi ja koldeukse vahel olev tuhk.
 � Eemaldage ka sädemetõke.
 � Eemaldage söepann.
 � imege sobiva imuriga puhtaks põlemiskamber 

ja söepanni põhi.

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

SöepANNI puHASTuS 

Söepanni puhastamiseks tuleb kõigepealt 
eemaldada sädemetõke.

 � Sädemetõkke eemaldamisel tõstke 
kõigepealt üles selle üks külg (vt A ja B).

 � võtke söepann välja (C).
 � Tagasi panemisel tehke samad toimingud 

vastupidises järjekorras.

Pärast söepanni puhastamist veenduge järgmises. 
 � Et graanulirenn oleks õigesti tagasi pandud, 

arvestades graanulite väljumise ava.
 � Et graanulirenn toetuks õigesti söepannile, 

mitte mõnele muule põlemiskambri pinnale.
 � Et graanulirenn on oleks lükatud vastu 

koldeseina.
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kuI TOITEjuhE SAAB VIgA, TulEB SEE lASTA VÄljA VAhETAdA TOOTjA VOlITATud TEhNIlISE ABI kESkuSEl VÕI 
SOBIVA kVAlIfIkATSIOONIgA SPETSIAlISTIl. NII VÄldITE mIS TAhES OhTE.

kVAlIfITSEErITud TEhNIkuTE TEhTAV kOrrAPÄrANE hOOlduS 

korrapärast hooldust tuleb teha vähemalt kord aastas.
Generaator, mis kasutab tahke kütusena graanuleid, vajab korrapäraselt kord aastas hooldamist, mida peab tegema kvalifitseeritud tehnik, 
kes kasutab üksnes originaalvaruosi.
Kui seda ei tehta, väheneb aparatuuri ohutus ja garantii võib kaotada kehtivuse.
Kui peetakse kinni kasutus- ja hooldusjuhistes kirjeldatud kasutaja tehtavate puhastustööde nõuetest, on generaator kaua töökindel, samuti 
väldite anomaaliate ja/või rikete ilmnemist, mis vajavad tehniku põhjalikumat sekkumist. Korrapärase hoolduse korras tehtavad tööd ei käi 
toote garantii alla.

tIHENDID: gRaaNuLImaHutI Kaas, uKs, tuHasaHtEL Ja söEPaNN
Tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ja sellest tuleneva korraliku funktsioneerimise.
Kasutajal tuleb neid regulaarselt kontrollida. Kui need on kulunud või kahjustunud, tuleb need kohe välja vahetada.
Neid töid tohib teha ainult kvalifitseeritud tehnik.

ÜHENDus KoRstNaga
Kord aastas või vastavalt vajadusele imege tühjaks ja puhastage toru, mis viib korstnasse. Horisontaalosade olemasolul tuleb eemaldada 
jäägid enne, kui need hakkavad suitsu teed takistama. 

KasutamIsE LõPEtamIsEL (KÜtmIsHooaJa LõPPeDeS)
Hooaja lõppedes on soovitatav ahjul enne selle välja lülitamist kõik graanulid ära kasutada ning puhastada graanulimahuti tolmust ja muudest 
jääkidest. 
SoovITAME GENErAATorIT ELEKTrIvÕrGUST MITTE EEMALDADA, ET PUMP SAAKS TEHA TAvAPärASEID BLoKEErIMISvASTASEID 
TSüKLEID.
Korrapärast hooldust tuleb teha vähemalt kord aastas.

ET LEIDA LäHIM TEENINDUSKESKUS, vÕTKE üHENDUST oMA EDASIMüüJAGA vÕI oTSIGE INFoT SAIDILT 
WWW.LANorDICA-EXTrAFLAME.CoM

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

TuHASAHTel

 � Eemaldage tuhasahtel ja tühjendage see 
sobivasse konteinerisse. 

 � Eemaldage tuhk ka tuhasahtli kambrist.

oSAD/PErIooD IGA PäEv IGA 2–3 PäEvA TAGANT IGA 7 PäEvA TAGANT IGA 20–30 PäEvA TAGANT

KAABITSAD X

SöEPANN X

PÕLEMISKAMBEr X

T-LIIDES / SUITSUKANAL X

TUHASAHTEL* X X

* Tuhasahtli puhastamise sagedus oleneb erinevatest faktoritest, nagu graanuli tüüp, ahju võimsus, ahju kasutamine ja paigalduse tüüp.
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PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

A Suitsumootor (suitsutorude ja T-liitmiku lahtivõtmine ning puhastamine), ettenähtud kohtadesse uus tihend

B Tihendid, graanulimahuti, ülevaatused, tuhasahtel ja uks (kus vaja, vahetada välja või lisada tihendeid)

c Põlemiskamber ja vaheti (täielik puhastus), sh küünlatoru puhastus

d Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus).

E Õhutoru kontroll ja vajadusel vooanduri puhastus

f Ruumi õhu ventilaatori lahti võtmine ning tolmu ja graanulijäänuste eemaldamine

ET LEIDA LäHIM TEENINDUSKESKUS, vÕTKE üHENDUST oMA EDASIMüüJAGA vÕI oTSIGE INFoT SAIDILT 
WWW.LANorDICA-EXTrAFLAME.CoM
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PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

ET LEIDA LäHIM TEENINDUSKESKUS, vÕTKE üHENDUST oMA EDASIMüüJAGA vÕI oTSIGE INFoT SAIDILT 
WWW.LANorDICA-EXTrAFLAME.CoM

A Suitsumootor (suitsutorude ja T-liitmiku lahtivõtmine ning puhastamine), ettenähtud kohtadesse uus tihend

B Tihendid, graanulimahuti, ülevaatused, tuhasahtel ja uks (kus vaja, vahetada välja või lisada tihendeid)

c Põlemiskamber ja vaheti (täielik puhastus), sh küünlatoru puhastus

d Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus).

E Õhutoru kontroll ja vajadusel vooanduri puhastus

f Ruumi õhu ventilaatori lahti võtmine ning tolmu ja graanulijäänuste eemaldamine
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eT Leida LÄhim Teeninduskeskus, VÕTke ühendusT Oma edasimüüJaGa VÕi OTsiGe inFOT saidiLT WWW.LanORdiCa-eXTRaFLame.COm

kuVATAVAd TEATEd
EkrAAN PÕhjuS

Off Generaator on välja lülitatud

STArT Toimub käivitusfaas

grAANulI lAAdIm. Süütamisfaasis toimub graanulite pidev laadimine

SüüTAmINE Toimub süütamisfaas

ETTEVAlmISTuS Toimub ettevalmistusfaas

TööfAAS Toimub normaalse töö faas

mOdulEErImINE Generaator töötab miinimumrežiimil  

Puhur Automaatne puhurifunktsioon on aktiivne

lÕPuPuhASTuS Toimub lõpupuhastus

OOterežIIM Generaator on välja lülitatud, lülitub uuesti sisse, kui välisest termostaadist tuleb vastav signaal.

OOterežIIM 

jahutus

Kui generaator on äsja välja lülitunud, proovitakse uut süütamist. Kui generaator välja lülitub, tuleb oodata, kuni suitsumootor 
täielikult välja lülitub, ja puhastada seejärel söepann. Alles pärast neid toiminguid on võimalik generaator uuesti käivitada.

h-Off Generaator on välja lülitunud, sest vee temperatuur on seadistatud väärtusest kõrgem.

t-Off Generaator on välja lülitatud ja ootel, lülitub uuesti sisse, kui kõik tingimused on täidetud

OOterežIIM 

vOOLuKatKestus

Kui toide katkeb, hakkab generaator jahtuma. 
Pärast jahtumist lülitub see automaatselt sisse.

jäätuMIsvastane 

funKtsIOOn 

(jäätuMIsvast.)

Töötab jäätumisvastane funktsioon, sest vee temperatuur on tehases seadistatud väärtusest madalam.
Pump töötab, kuni vee temperatuur saavutab tehases seadistatud väärtuse +2 °C

BLOKeeruMIse  

tõKestaMIne 

(BLOKeeruMIsvast.)

Toimub pumba blokeerumise tõkestamine (ainult juhul, kui generaator on olnud välja lülitatud kauem kui 96 tundi). Pump 
hakkab tehases seadistatud ajaks tööle, et vältida võimalikku blokeerumist.

häIred
eKraan seLGItus Lahendus

Näitab häire olemasolu.

Põleb: näitab häire olemasolu
Vilgub: näitab rõhuanduri inaktiveerumist.
Häire saab lähtestada ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja häire 
kuvamisest on möödunud 15 minutit. Selleks vajutage 3 sekundiks alla 

nupp 1/ .

väLjatõMMe 

rIKe 
Suitsumootori rike Võtke ühendust teeninduskeskusega

suItsuandur Suitsuanduri rike Võtke ühendust teeninduskeskusega

KuuM suIts Suitsu liiga kõrge temperatuur
Kontrollige graanulite laadimist (vt “EASY SETUP”). Kui probleem ei lahene, 
võtke ühendust tehnikuga.
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PuuduB lEEk 
Graanulimahuti on tühi.
Graanulite laadimine pole piisav.
Mootor ei laadi graanuleid.

Kontrollige, kas mahutis on graanuleid.
Reguleerige graanulite pealevoolu (vt “EASY SETUP”).

dEPr AlArm  
(aLarõhu aLarM) 

Uks ei ole korralikult suletud.
Tuhakast ei ole korralikult suletud.
Põlemiskamber on must.
Suitsugaaside väljutustoru on ummistunud/
must.

Veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud.
Veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud.
Kontrollige nii suitsutoru kui ka põlemiskambri puhtust.

PuuduB 

süütaMIne 

Graanulimahuti on tühi.
Graanulite laadimine on valesti kalibreeritud.
Termostaadi lampide rike

Kontrollige, kas mahutis on graanuleid.
Reguleerige graanulite pealevoolu (vt “EASY SETUP”).
Kontrollige peatükis “Süütamine” kirjeldatud toiminguid.
Kontrollige termostaadi lampe (vt lähtestamise peatükk)

PuuduB 

süütaMIne  

vOOLuKatKestus

Süütefaasis puudub elektrivool.
Lülitage ahi nupust 1 välja (OFF) ja korrake peatükis “Süütamine” kirjeldatud 
toiminguid.

aLarM

 tIGuvõLLI aLarM
Graanulite laadimise rike. Võtke ühendust teeninduskeskusega

vee MIn.rõhu aLarM   Rõhuanduri andmetel on rõhk liiga madal. 
Võimalik, et seadmes on õhk, mis tuleb välja lasta. Võimalik, et vett on liiga 
vähe või seda lekib, sest seadme mõni osa on rikkis.
Kui probleem ei lahene, võtke ühendust teeninduskeskusega

vee MaKs.rõhu 

aLarM

Õhk seadmes
Ebapiisav ringlus

Võimalik, et seadmes on õhk, mis tuleb välja lasta. Ringlus ei ole piisav 
Ohutusala pole piisav või pole see sobiv.
Vee temperatuur ahjus on tõusnud üle 95 °C. Võimalik, et ringlus ei ole piisav.
Kui probleem ei kao, peab pöörduma volitatud tehniku poole.

veeandur Suitsuanduri rike Võtke ühendust teeninduskeskusega

* Keetja andur Boileri anduri rike Võtke ühendust teeninduskeskusega

* PuhverI andur Anduri puffer rike Võtke ühendust teeninduskeskusega

suLGeMIne

MahutI uKs

Graanulimahuti uks on lahti
Uks on lahti
Õhuavad mustad või takistatud

Veenduge, et graanulimahuti ja kolde uks ning tuhasahtel on korralikult 
kinni.
Kontrollige õhuvoolu

aL PwM  

BLOKeerunud

Pump on lõplikult peatunud
Pump on blokeeritud. Elektroonilise mooduli 
rike

Võtke ühendust teeninduskeskusega

aL PwM KuuM
Pump ei tööta optimaalse võimsusega. 
Alapinge 160–194 V.
Pumba termokaitse

Võtke ühendust teeninduskeskusega

aL PwM Peatunud
Pump on peatunud, kuid veel töötab.
Alapinge < 160 V. Ülepinge
Ootamatu väline voog

Võtke ühendust teeninduskeskusega

aL PwM Peatunud 2

Pump on peatunud, kuid veel töötab.
Pumba mõne muu osa rike. Paigaldamisest 
tulenev prügi
Paigale asetamise kõrge temperatuur.

Võtke ühendust teeninduskeskusega

aL PwM vOOL

Pump on blokeeritud.
Liiga tihe vedelik
Toru on ummistunud
Õhk seadmes

Võtke ühendust teeninduskeskusega

aL PwM  

KasutajaLIIdes

Kasutajaliides IPWM kahjustunud, lühises või 
pole ühendatud

Võtke ühendust teeninduskeskusega

* kui seadmel on lisaseade
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1. Extraflame S.p.A. toodetele kehtib Euroopa Ühenduses 24 kuu pikkune garantii alates ostukuupäevast. 
Ostu tõendamiseks tuleb esitada müüja väljastatud kehtiv finantsdokument (kviitung, arve või saatedokument), millel on märgitud ostetud 
toode ning ostmise ja/või tarnimise kuupäev. 

hOiaTus. see standardgarantii ei asenda tarbijaõigusi puudutaval euroopa seadusandlusel põhinevat garantiid.

Standardne garantii kehtib vaid Itaalia regioonis ja Euroopa Ühenduse piirkondades, kus tegutsevad volitatud tehnilise abi keskused (vt 
veebisaiti www.lanordica-extraflame.com)
Samuti piirneb garantii tarbija elukohariigiga, mis peab kattuma Extraflame S.p.A. toote müüja territooriumi ja/või registreeritud kontoriga. 
Eeskirjad ei kehti, kui toode ostetakse ärilises, ettevõtlikus või professionaalses olukorras. Nendel juhtudel kehtib toote garantii 12 kuud pärast 
ostukuupäeva. 

ITAALIAS KEHTIv GArANTII
Toote rikke puhul tuleb teha järgmist. 
Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades.  Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab 
tarbija toimingutega seotud kulud ise. Volitatud tehnilise abi keskuses abi küsides öelge alati: - rikke tüüp; - seadme mudel; - täielik aadress; 
- telefoninumber.

EUrooPAS KEHTIv GArANTII
Toote rikke puhul tuleb teha järgmist. 
Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab 
tarbija toimingutega seotud kulud ise. Pöörduge abiteenuse poole või küsige volitatud tehnilise abi keskuse aadressi. Öelge alati rikke tüüp, 
seadme mudel, täielik aadress ja telefoninumber.

kui rike ilmneb toote tööea esimese 6 kuu jooksul, on tarbijal õigus lasta toodet tasuta parandada. 
Vahemikus seitsmendast 24. kuuni kannab tarbija rikke puhul kõnega seotud kulud ning müüja tasub inimressursside ja kasutatud varuosade 
eest.

2. Garantii kaotab kehtivuse, kui rike on põhjustatud välistest sündmustest ja/või tingimustest, muuhulgas näiteks hooletusest või süsteemide 
ebapiisavast jõudlusest või olukorrast, kui töötajad, kellel puuduvad tarbija elukohariigi seadustega sätestatud oskused, paigaldasid ja/või 
hooldasid seadmeid valesti, tarbija ei oska toodet kasutada ja hooldab seda valesti, eirates müügilepingus oleva toote kasutusjuhendis 
märgitud juhiseid ja soovitusi. 
Garantii ei kata toote kahjustusi, mis ei ole seotud tootmisdefektidega. Samuti on välistatud defektid, mis on seotud lõõri vale kasutamisega, 
võttes aluseks riigis ostuhetkel kehtivad seadused. Peale selle on välistatud kõik toote defektid, mis on põhjustatud hooletusest, juhuslikust 
rikkest, transpordi ajal manipuleerimisest ja/või ilmnenud kahjustustest (kriimustused, mõlgid jms), volitamata isikute sekkumisest ja 
täiendavatest kahjustustest, mille põhjustas tarbija, üritades algset riket kõrvaldada. 
Garantii ei hõlma järgmisi kuluvaid osi: tihendid, keraamiline ja karastatud klaas, malmist restid ja pinnakatted, tulekindlad materjalid (nt 
Nordiker jm), värvitud, kroomitud või kullatud detailid, majoolika, käepidemed, söepann ja seotud komponendid. Idro toodete puhul katab 
garantii soojusvahetit vaid juhul, kui paigaldatud on sobiv kondensatsioonikindel ahel, mis tagab, et seadme tagasivoolu temperatuur on 
vähemalt 55 °C. Garantii ei kata ühtki välist komponenti, mida tarbija saab kasutamise ja/või hoolduse ajal vahetult juhtida ning mis võib 
agressiivsete pesuainete tõttu kuluda ja/või roostetada või mille teraspinnale võivad tekkida plekid. 
Kui tarbija annab teada rikkest, mida volitatud tehnik kontrollimisel ei tuvasta, kannab tarbija kõik seonduvad kulud.

3. Kui toote töökorda ei saa remontides taastada, asendatakse toode/komponent uuega ning asendatava toote/komponendi ostmisel 
sätestatud garantii tingimused ja aegumise kuupäev jäävad kehtima.

4. Extraflame S.p.A. ei vastuta inimestele, loomadele ega varale otseselt ega kaudselt põhjustatud vigastuste ega kahjustuste eest, mis 
tulenevad veebisaidil allalaadimiseks saadaolevas asjakohases kasutusjuhendis märgitud juhiste ning toote paigaldamise, kasutamise ja 
hooldamisega seotud hoiatuste eiramisest.

5. Garantii ei hõlma tegevust, mille eesmärk on toote kohandamine ja/või reguleerimine küttematerjali jaoks või muudel põhjustel.

6. Kui toodet remonditakse Extraflame S.p.A. määratud volitatud tehnilise abi keskuses või toode asendatakse uuega, on transport tasuta. Kui 
tehnik saab toodet parandada kasutaja elukohas, kuid tarbija keeldub sellest, tasub tarbija seadme töökotta ja tagasi transportimisega seotud 
kulud.

7. Kui 24 kuud kehtiv garantii saab läbi, kannab tarbija kõik remondiga seotud kulud ise.

8. Vaidlused lahendatakse ainult Extraflame S.p.A registreeritud kontori piirkonnas asuvas kohtus (Itaalias Vicenzas) 

gArANTIITINgImuSEd 
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TäIENDAvAD HoIATUSED

 � Kasutage ainult tootja soovitatud kütust. Toodet ei tohi kasutada põletusahjuna.
 � Ärge kasutage toodet redeli ega tugistruktuurina.
 � Ärge kuivatage toote peal pesu. Hoidke pesukuivatusrestid ja sarnased objektid tootest eemal. See võib põhjustada tulekahju või 

kahjustada pinnakatet.
 � Kasutaja vastutab täielikult toote vale kasutamise eest. Tootjal puudub tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus vale kasutamise eest.
 � Mis tahes volitamata manipuleerimine ja toote detailide asendamine muude kui originaalvaruosadega võib kasutajat ohustada ning 

tootjal puudub sel juhul tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus.
 � Toote pinna suured piirkonnad võivad muutuda väga kuumaks (uks, käepide, klaas, suitsu väljalasketoru jms). Seetõttu puudutage neid 

osi vaid juhul, kui kannate sobivaid kaitserõivaid (nt kuumuskindlad kindad) või rakendate sobivaid meetmeid. 
 � ÄRGE kasutage toodet, kui uks on avatud või klaas on purunenud.
 � Toode tuleb ühendada elektrisüsteemiga, millel on töötav maandus.
 � Rikke või tõrke korral lülitage toode välja.
 � Põletisse jäänud põletamata pelletid tuleb pärast iga nurjunud süütamist eemaldada, enne kui püüate toodet uuesti kasutada. Enne 

uuesti proovimist veenduge, et põleti oleks puhas ja õiges asendis.
 � Ärge peske toodet veega. Vesi võib sattuda seadmesse ja kahjustada elektriisolatsiooni. Sellega kaasneb elektrilöögioht.
 � Garantii kaotab kehtivuse, kui seadme paigaldamisel ei järgita kehtivaid eeskirju, seadet kasutatakse valesti või tootja määratud 

hooldusgraafikut ei järgita.
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rEAlISEErImINE

INFo PATArEISID JA AKUSID SISALDAvATE ELEKTrI- JA ELEKTRooNIKAsEADMETE JÄÄTMETE KÄITLEMIsE KoHTA 

Tootel, patareidel, akudel või nende pakendil või infolehel asuv sümbol märgib, et toodet ja selles sisalduvaid pataresid või akusid ei tohi 
nende olelusringi lõpus koguda, taaskasutada või kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. 

Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete ebaõige käitlemine võib tekitada tootes asuvate ohtlike ainete vabanemist. 

Selleks, et vältida võimalikku kahju keskkonnale või tervisele kutsutakse lõpp-tarbijat üles koguma käesolevaid seadmeid ja/või neis 
sisalduvaid pataresid või akusid teist tüüpi jäätmetest lahus ja viima need omavalituslikku jäätmekogumispunkti. On võimalik nõuda tarnijalt 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagasivõtmise teenust nende siseriiklike õigusnormidega sätestatud korras ja tingimustel, millega 
on võetud üle direktiiv 2012/19/EL. 

Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete lahuskogumine ja nõuetekohane käitlemine aitavad säästa loodusresursse  ja 
hoida keskkonda ning kindlustavad terviseohutuse.  

Lisainfo saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete kogumise osas tuleb pöörduda lubade andmiseks pädevate 
omavalitsuste või riigiasutuste poole.  
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MADE IN ITALY
design & production

Extraflame S.p.A.     Via dell’Artigianato, 12    36030 - MONTECCHiO PRECALCiNO (Vi) - iTALY

 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

eT Leida LÄhim Teeninduskeskus,
VÕTke ühendusT Oma edasimüüJaGa 

VÕi küLasTaGe VeeBisaiTi 
WWW.LanORdiCa-eXTRaFLame.COm

Eesmärgiga oma tooteid paremaks muuta jätame endale õiguse siin esitatud omadusi ja andmeid
 mis tahes ajal ja ilma ette teatamata muuta.

Seega ei saa seda kasutusjuhendit käsitleda lepinguna kolmandate osapooltega.


