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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.
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HOiATUSED

käesolev kasutusjuhend kuulub lahutamatult tootega kokku: veenduge, et see oleks alati seadmega kaa-
sas, 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 kasutami-
sest tekkinud kahju eest.
Paigaldus peab olema teostatud kogenud ja kvalifitseeritud töötajate poolt, kes võtavad endale 
täieliku vastutuse lõpliku paigaldamise ja sellest tulenevalt toote hea töö eest. arvestada tuleb ka 
kõigi riiklike, piirkondlike, maakondlike ning kohalike omavalitsuste seadusi seadme paigaldusrii-
gis ning käesoleva juhendi sisu.
tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud nende ettevaatusabinõude eiramise tõttu.
kontrollige pärast pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja täielikkust. pöörduge mittevastavuse 
korral edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud.
kõik tootesse kuuluvad elektrilised komponendid, mis tagavad selle nõuetekohase töö, tuleb vajadusel 
välja vahetada üksnes volitatud teeninduskeskusest 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.

 � 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.

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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 � 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.

 � 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.

KorralInE Hooldus

Vastavalt 2008. aasta 22. jaanuari määruse nr 37 2. artiklile tähendab korraline hooldus töid tavakasu-
tamisest tuleneva lagunemise kõrvaldamiseks ning ootamatustega toime tulemiseks, millega kaasneb 
vajadus esialgseteks töödeks, mis siiski ei mõjuta parandatava süsteemi struktuuri ega selle sihtotstar-
vet 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.

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.

ÜHIlduVus 

paigaldamine tuleohtlikesse ruumidesse on keelatud. samuti on keelatud paigaldamine eluruumidesse (välja arvatud õhukindlalt töötavad 
aparaadid), kui:

 � tegemist on aparaadiga. mis töötab pidevalt või vahelduvalt vedela kütteainega ning võtab põlemiseks vajaliku õhu paigaldamisjärgsest 
ruumist,

 � tegemist on b tüüpi gaasiaparaadiga, mis on mõeldud ruumide soojendamiseks koos või ilma majapidamisvee soojendamiseta ning 
nende naabrustes asuvates tubades või kui

 � mõõdetud alarõhk väli- ja sisekeskkonna vahel ületab 4 pa 

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. Masina toetuspinna külgmised ja tagumine sein peavad olema tehtud 
mittesüttivast 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.



3 - 5%

Max 3 mt
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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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ComFort plus CrYstal sÜdamIKu paIgaldamInE

südamik tuleb koos libiseva metallpõhjaga, mis võimaldab selle paigaldamist eksisteeriva lõõri sisse.
Libisev põhi võimaldab südamikku kergelt välja tõmmata kas siis graanulite lisamiseks mahutisse või hoolduseks ja puhastamiseks hooaja 
lõpus. kui eelnevalt lõõri olemas ei ole, on võimalik see ehitada kasutades südamiku toetuspjedestaali (valikuline komplekt); tegelikult 
kinnitab viimane südamiku põranda külge.

komponentide kirjeldus:
a. Esmane õhu sissevõtu toru
b. suitsu väljalasketoru
C. kohandatav raam
d. Libisev põhi ja relsid
E. stepsel pistikupessa
F.  Toru

lIbIsEVa pÕHJa paIgaldamInE

Võta libisev põhi ja aseta see olemasolevasse lõõri. kasuta kriiti, et märkida lõõri pinnale blokeerimisavad. puuri 8 mm augud terasest tüüblite 
jaoks.
Tee auk mõõtmetega 60 mm õhu sissevõttetoruga ühele joonele.

Fikseeri põhi kasutades pitskruvisid.
Loo lõõri heitgaasi ja pistikupesa ühendus, pidades kinni eelnevalt kirjeldatud punktidest.
Võta südamik, kalluta seda, nii et rattad mahuvad vastavatele relssidele, lükka seda kuni suitsugaaside tigu on täiesti suitsugaaside konveieri 
karbi sees. 

ComFort plus CrYstal sÜdamIK 

COMFORT pLUs CRYsTAL mudeli puhul on kohustuslik juhtida kuuma õhku. 

Tagaküljel on kaas, mis tuleb eemaldada ning ühendada kanaliga.

F.  Toru
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EEsmInE graanulItE täItmIsE KomplEKt (vALiKULiNE)

Valikuline graanulite täitmise komplekt võimaldab graanulite 
sisestamist mahutisse esiküljelt ilma, et peaks südamiku välja võtma 
(operatsioon, mis nõuab masina välja lülitamist).

Lisainformatsioon on saadaval veebilehel
kategooria "tarvikud" all.

ÕHURiNgLUSE TORUD

Loo siseõhuringlus struktuuri sees, mis katab südamiku korrektseks toimimiseks. See hoiab ära seadme ülekuumenemise.
Selle kindlustamiseks, tee vaid katte ala- ja ülaosasse üks või rohkem avavusi.

KOKKUPANEKU PJEDESTAAL (vALiKULiNE):

Positsioneeri põhi soovitud kohta ning kasuta jalgu, et seadistada soovitav 
kõrgus (poldid asuvad pjedestaali alaosa neljal välisküljel).
Jäta meelde, et pistikupesa asub pjedestaali tagaküljel, et saaksid pistikul ligi 
ka peale paigaldamist.

Fikseeri pjedestaal põrandale kasutades tugevaid terasest nagasid, 
diameetriga 8 mm.
Fikseeri poltide abil libisev põhi raamile.
Ühenda suitsugaaside väljalasketoru õhu ventilaatoriga nagu kirjeldatud 
eelmises paragrahvis.
Võta südamik, kalluta seda, nii et rattad mahuvad vastavatele relssidele, lükka 
seda kuni suitsugaaside tigu on täiesti suitsugaaside konveieri karbi sees. 
Lõpuks ava tuletõkke uks ning kasuta kaasasolevat Allen'i võtit, et keerata all 
vasakul nurgas olevat kruvi kellasuunas.

Et saada aru kas südamik on korralikult põhja külge kinnitatud, ühenda pistik 
ning vaata, kas ekraan hakkab tööle.
Paigalda graanulite punkri tugilatt ning sisesta see vajalikku ühendusse.

ESMANE ÕHUvENTiLAATOR:

ÕHUvENTiLAATOR PEAb OLEMA TEHTUD LÕÕRiST 
väLJASPOOLE, SEST TA Ei TOHi SiSSE iMEDA 
KUUMENENUD ÕHKU.

SELLE üHENDUSE vALESTi LOOMiNE vÕib PANNA 
TOOTE Töö OHTU.

 

Esmane õhu 
sisselase

toru

NB! Kui kasutatakse meie pjedestaali, peab lõõri tegema avause, mis võimaldab kontrollida graanulite mahuti taset, et vältida täitmise ajal graanulite 

kadu.

SOOVITAV ON VÄLTIDA MAHUTI SUURUSEST SUUREMA GRAANULITE KOGUSE LAADIMIST, ET VÄLTIDA GRAANULITE 
KUKKUMIST TOOTE SISSE.



 

5 cm 5 cm

5 cm

A

B

C
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sEE VEntIlatsIoonIsÜstEEm on täIElIKult EraldIsEIsEV ÕHu sIssEVÕtust pÕlEmIsE JaoKs.

Järgmistest mõõtudest tuleb kinni pidada:

 � alaosa (KüLMA ÕHU SiSSELASE) MiNiMAALSE KOgUPiNNAgA 550 CM².
 � üLAOSA (KUUMA ÕHU väLJALASE) MiNiMAALSE KOgUPiNNAgA 550 CM².

Südamiku õigeks töötamiseks peab lõõri ehitamise ajal südamiku ja 
sisemiste seinte mõõtudest kinni pidama (allolev joonis).
Tehniliste omaduste juures olevatele vaba ruumi mõõtmetele lisaks on 
vaja arvestada vähemalt 50 mm õhuga ülemises osas ja kahel küljel.

Miinimum 5 cm

SüDAMiKS PEAb ASUMA väHEMALT 1 CM KÕRgEMAL TULE PiNNAST KATTEMARMORiS.

Sama tähtis on kindlustada minimaalne vahemaa 5 cm mõlemalt 
küljelt, nagu näha ülalolevalt jooniselt.

viide A
 � Kuum konvektsioon õhk Kuumuse, mis on kogunenud 

katte siise, peab välja puhuma, et hoida ära südamiku liigne 
ülekuumenemine.

viide b
 � Sunnitud ventilatsioon

     Tangentsiaalne ventilaator laseb südamiku poolt loodud kuumuse 
keskkonda.

viide C
 � Õhuvõtuavad toast:

   Et võimaldada õhu ringlust, peab õhu sisselaske ava olema nähtaval, 
eelistatavalt asetatud  
   struktuuri alumisesse ossa, et ergutada konvektsiooni. Õhk tuleb 
masina töökeskkonnast välja tõmmata.

LÕÕRi äRAvOOLUTORU PEAb ALATi SäiLiTAMA MiNiMAALSELT 50 MM KAUgUSE KERgESTi SüTTivATEST 
OSADEST.

TäHELEPANU: KÕiK AvAD, MiS TEHAKSE NÕUETEKOHASE ÕHUvAHETUSE TAgAMiSEKS, PEAvAD OLEMA 
KAETUD KAS vÕRE vÕi KAiTSEvÕRgUgA, TAgADES SEALJUURES vAJALiKU ÕHUvOOLU.



a

C
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sÜdamIKu turVasEadE sulgEmIsEKs Ja aVamIsEKs

Ava tuletõkkeuks ning kasutades kaasasolevat ahjuroopi, keera alumises vasakus nurgas asuvat lukubolti kella suunas.

Et saada aru kas südamik on korralikult põhja külge kinnitatud, ühenda pistik ning vaata, kas see hakkab kaasas olnud juhtimispuldiga tööle.

sÜdamIKu EEmaldamInE

südamiku eemaldamine võimaldab laadida mahtutisse graanuleid 
ning viia läbi rutiinset hooldust, (tahmatoru puhastime aasta lõpus) 
või spetsiaalset hooldust (mehhaaniliste osade asendamine, kui 
need peaksid katki minema).

südamiku eemaldamiseks järgi seda protseduuri:
Ava tuletõkkeuks ning  kasutades kaasasolevat roopi,  keera 
luukubolti, mis asub all vasakul nurgas  vastu kella suunda.
kasutades vastavaid roope, tõmba masin ettepoole, enda suunas 
kuni see blokeerub automaatselt.

Fikseeritud südamik 
Inserto COMFORT 
pLUs CRYsTAL

õhu 
sisselaskeava
275cm²

õhu 
sisselaskeava

275cm²
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2 äärmist raami on fikseeritud ülemisele raamile kasutades mõlemal 

küljel kahte kruvi.

Järelejäänud augud küljeraamidel võimaldavad kogu raami 

fikseerimist masina külgedele, kasutades ise-puurivaid kruve.

raamIdE paIgaldamInE

 � Esiraam
 � Küljeraamid

 

NB! Kõik puidust talad ülalpoole südamikku peavad olema kaitstud 
mittesüttiva materjaliga.
Raami kokku panemine on tähtis, sest see võimaldab õiget õhu 
ringlust ning seetõttu ka optimaalset toote töötamist.

graanulId Ja täItmInE

Kasutatud graanulid peavad vastama kirjeldatud standarditele

 � En plus - unI En 14961 - 2 (UNi EN iSO 17225-2) class 
A1 - A2

Oma toodetele soovitab tootja alati 
graanuleid, mile diameeter on 6 mm.

Et tagada probleemideta põletuse, peab graanuleid hoidma kuivas 
kohas. 
Soovitame kasutada meie toodetega graanuleid, mille diameeter on 
6 mm. 
Vaata pilte graanulite täitmise kohta.

HALvA KvALiTEEDigA gRAANULiTE vÕi üKSKÕiK MiLLiSE MUU MATERJALi KASUTAMiNE KAHJUSTAb SiNU AHJU 

FUNKTSiOONE NiNg vÕib MUUTA gARANTii NiNg TOOTJA vASTUTUSE KEHTETUKS. 

J AvA KARbi KAAS NiNg LAE gRAANULEiD TäiS KASUTADES KüHvLiT. 
SüDAMiKE PUHUL LAE NEED TäiS vAiD SiiS, KUi MASiN ON väLJA LüLiTATUD NiNg KüLM, EEMALDADES SELLEKS 
SüDAMiKU LAHTRiST. 
KUi PAigALDUSEL OLi KA LAADiMiSKOMPLEKT (vALiKULiNE), Ei PEA MASiNAT EEMALDAMA.
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EsImEsE KallutaV KIlp

Südamik on varustatud esimese kilbiga, mis peab enne sisestamise alustamist avatud.
Kui üritad süüdet suletud kilbiga, näitab ekraan "REST SULETUD - ETTEVAATUST".

KIlp aVamInE

Tõsta kilp olemasoleva tangi abil üles paremale 
poolele, kuni see blokeerub avatud positsioonis.

(Vaata kõrval olevat joonist)

J

täHtsad märKusEd:

•	 Kui südamiku käivitusnuppu vajutatakse siis, kui kilp on suletid, näitab ekraan signaali "VÕRE SULETUD - ETTEVAATUST"  
ja ei võimalda sisesti käivitamist.

•	 Kui kilp on tööetapis suletud, näitab ekraan 30 sekundi jooksul signaali "VÕRE SULETUD - ETTEVAATUST", sellega 
kaasneb helisignaal. Kui kilp ei ole signaali andmise ajal avatud, läheb sisesti automaatselt üle väljalülitamise "LÕPLIK 
PUHASAMINE" etappi.  

•	 Et võimaldada chrono funktsiooni, pead kõigepealt kilbi avama. Kui cHRONO funktsioon on võimaldatud ning kilp on 
suletud, näitab ekraan koheselt signaali "VÕRE SULETUD - ETTEVAATUST" ning ei luba hetkel käivitust.

KIlbI sulgEmInE

Tõmba vasakul asuvat tangi väljaspoole, et kilbi blokeering 
eemaldada.
(Vaata kõrval olevat joonist)

täHElEpanu:
KIlpI VÕIb sulgEda VaId sIIs, KuI JaHtumIsE 
Etapp on täIElIKult lÕpEtatud (OFF).
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JuHtpanEEl

NÄITAB ERINEVAID 
TEATEID

SISENEB
 MENÜÜSSE

SEADISTAB 

TEMPERATUURI 

REgULEERIMINE 

TÖÖVÕIMSUS

IKoonIdE sElgItus

Näitab raadiosignaali vastuvõtmist
Sees = raadioühenduse ajal
Väljas = raadioühendus puudub
Sees pidevalt = seeriaport deaktiveeritud

Näitab nädala programmeerimist
Märgutuli sees = nädala programmeerimine aktiivne
Märgutuli väljas = nädala programmeerimine ei ole aktiivne

Näitab suitsumootori tööd
Väljas = suitsumootor ei ole aktiivne
Sees = suitsumootor aktiivne
Vilgub = avarii

Näitab ahju režiimi
Sees = ahi töötab määratud võimsusel
Vilgub = võimsus, mida ahi kasutab, erineb määratud võimsusest, 
ahi varieerib režiimi (erinevatel põhjustel)

1

Näitab külgmise ventilaatori tööd (kui on paigaldatud)
Väljas = ei tööta
Sees = töötab
Vilgub = mootor väikseimal võimsusel Näitab häire olemasolu

Kolmnurk sees + nupp 1 vilgub: 
Näitab häire olemasoluNäitab pelletite laadimismootori tööd

Väljas = pelletite laadimise mootor ei ole aktiivne
Sees = pelletite laadimise mootor aktiivne

1

Näitab kompensatsiooni tööd
Väljas = funktsioon ei ole aktiivne
Sees = funktsioon on aktiivne

Näitab õhutemperatuuri
Väljas = Sondi mõõdetud T° on suurem kui määratud temperatuur
Sees = Sondi mõõdetud T° on väiksem kui määratud temperatuur

Näitab välise lisatermostaadi ühendust

Kontakt suletud: Väline lisatermostaat on suletud ja 
funktsioon STBY ei ole aktiivne

Vilgub ja kontakt 
suletud:

Väline lisatermostaat on suletud ja funktsioon 
STBY on aktiivne

Kontakt avatud: Väline lisatermostaat on avatud ja 
funktsioon STBY ei ole aktiivne

Vilgub ja kontakt avatud: Väline lisatermostaat on avatud ja funktsioon 
STBY on aktiivne

ON/OFF 
lÜlITI

1

Valge tuli – sisse lülitatud
Valge tuli vilgub – pelletite varupaak

1
Punane tuli – välja lülitatud

1
Roheline tuli - STBY

1

Punane tuli vilgub – Häire 

1
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ÜldmEnÜÜ

tECHnIC sEt
(LUBATUD AINULT KVALIFITSEERITUD 

TEHNIKULE)

KORRAKE SAMU 
TEgEVUSKÄIKE
 3 ÜLEJÄÄNUD 

AJAVAHEMIKUgA

KInnIta 
  nupuga 6

mInE tagasI - välJu 

    parameetrIte SIrvImIne: JärGmIne (2); eelmIne (3)
    
    muuDa SeaDIStatuD anDmeID: SuurenDa (4); vähenDa (5)

KInnIta – JuurDepääS menÜÜle

põhIJuhenDID 

Ahju paaril esimesel süütamisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele 
nõuannetele:

 � Võimalik on kerge lõhna tekkimine kasutatud värvide ja 
silikoonide kuivatamise tõttu. Vältige pikaajalist selles keskkonnas 
viibimist.

 � Ärge puudutage seadme pindu, kuna need võivad olla veel 
ebastabiilsed.

 � Õhutage ruumi põhjalikult mitu korda.
 � Pindande kõvenemine lõppeb pärast paari kuumutamist.
 � Seadet ei tohi kasutada jäätmepõletina.

Enne ahju süütamist tuleb kontrollida järgmist:
 � Hüdraulikasüsteem peab olema valmis – järgige määruste ja 

kasutusjuhendi ettekirjutusi.
 � Mahuti peab olema graanuleid täis
 � Põlemiskamber peab olema puhas
 � Söepann peab olema täiesti puhas ja vaba
 � Veenduge, et tulekolde uks ja tuhasahtel on hermeetiliselt 

suletud
 � Veenduge, et toitekaabel on korralikult ühendatud
 � Kahepooluseline lüliti paremal taga tuleb viia asendisse 1.

On KeelatuD KaSutaDa SeaDISt Ilma SIrmI Ja/võI 
SäDemetõKKeta (vt KõrvalOlevat JOOnISt). 
nenDe eemalDamIne mõJutab tOOte OhutuSt nInG põhJuStab 
KOhe GarantII KehtIvuSe lõppemISe.
paluGe nenDe KulumISe võI purunemISe KOrral 
KlIenDIteenInDuSelt nenDe välJavahetamISt
(nenDe välJavahetamIne eI Kuulu tOOte GarantII alla, Kuna 
teGemISt On Kuluvate OSaDeGa).

SÖEPANNI SIRM

SÄDEMETÕKE

v1 fan
TANgENTSIAAL 

v2 fan
SUUNAMISKANAL

Set clOcK

Set chrOnO

lanGuaGe

uSer

Year

mOnth

Date

mInuteS

hOurS

enable chrOnO

Set prG1
07°c

mOnDaY prG1...
ON-OFF

StOp prG1

Start prG1

It,en,fr,De,eS,pt

...SunDaY prG1
ON-OFF

DaY

DISplaY

pelletS
 %

StanD bY

KeYS lOcKeD

reSet

enable chrOnO
PROg. 1 - 2 - 3 - 4

ON/OFF 

*Kus see on olemas
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Kui kaugjuhtimispult on patareide puudumise tõttu välja lülitatud, on võimalik juhtida ahju selle ülaosas oleva juhtpaneeli abil.
Pöörake patareide vahetamise ajal tähelepanu polaarsusele, järgides märke kaugjuhtimispuldi sees olevas lahtris.

Kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke metalle, mistõttu need tuleb lõppladustada eraldi vastavates mahutites.

KauGJuhtImISpult

Kaugjuhtimispuldiga saab reguleerida kõike, mida saab tavaliselt reguleerida ka ekraanil.
Järgnevas tabelis on täpselt ära toodud erinevad funktsioonid:

INFO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

1 On / Off Vajutades nupule kolmeks sekundiks, lülitub ahi sisse või välja

2 võImSuSe 
SuurenDamIne Sellele nupule vajutades saab suurendada töövõimsust

3 võImSuSe 
vähenDamIne Sellele nupule vajutades saab vähendada töövõimsust

4 t ° SuurenDamIne Selle nupuga saab suurendada seadistatud temperatuuri

5 t ° vähenDamIne Selle nupuga saab vähendada seadistatud temperatuuri

6 taImerI lubamIne/
KeelamIne Vajutades nupule ühe korra saab taimeri lubada või keelata

7
vIIveGa 
välJalÜlItumISe 
lubamIne

Nupuga saab väljalülitumist edasi lükata, programmeerides viivitatava aja. 
Näiteks kui seadistate väljalülitumise ühe tunni pärast, lülitub ahi 
seadistatud aja saabudes automaatselt välja, näidates viivitusega 
automaatse väljalülitumiseni jäänud iga minutit.

8 menÜÜ Nupuga saab siseneda kasutajamenüüsse ja tehnilisse menüüsse 
(tehniline menüü on lubatud ainult teenindusele)

9 SuurenDa Selle nupuga saab suurendada seadistatud temperatuuri

10 eSc nupp Nupuga saab väljuda programmeerimisest või vaatest ja see viib teid 
peamenüüle ilma andmeid salvestamata

11 taGaSI Nupuga saab minna eri menüüdes tagasi

12 KInnItuSnupp Nupuga kinnitatakse kasutajamenüüs programmeerimisel tehtud 
muudatused

13 eDaSI Nuppu kasutatakse eri menüüdes edasi liikumiseks

14 luba funKtSIOOn f1 Nupp, mis on mõeldud tulevastele rakendustele

15 vähenDa Nuppu kasutatakse seadistatava väärtuse vähendamiseks

16 ahJu OleK Nupule vajutades ilmub nähtavale ahju üldolek

patareIDe tÜÜp Ja välJavahetamIne

Patareid asuvad kaugjuhtimispuldi alaosas. 
Nende väljavahetamiseks tuleb eemaldada akupesa (nagu on näidatud puldi tagaküljel oleval 
joonisel), eemaldada või
panna patarei sisse jälgides kaugjuhtimispuldil ja patareil olevaid märke.

Tööks on vajalik 1 liitiumpatarei cR2025 (3V)

NB! Kaugjuhtimispuldil ära toodud numbrid on illustratiivsed ning neid ei ole tootega koos tarnitaval kaugjuhtimispuldil näha. 

SeaDIStuSeD eSImeSeKS SÜÜtamISeKS

Kui toitejuhe on ahju tagaosaga ühendatud, viige käivituslüliti, mis asub samuti ahju taga, asendisse (I).

Ahju tagaosas asuvat lülitit kasutatakse ahju elektroonilise kaardi toitega varustamiseks.

Ahi ei ole veel süttinud ning juhtpaneelile ilmub algvaade

tekstiga VÄLJAS (OFF).
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KellaaJa, päeva, Kuu Ja aaSta SeaDIStamIne
Kella seadistusega saab muuta kellaaega ja päeva

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutades nupule 6 ilmub nähtavale tekst Set clOcK.
 � Kinnitage nupuga 6.
 � Kasutage nuppe 4 ja 5 päeva määramiseks. 
 � Jätkake vajutades nupule 2.
 � Kasutage tundide, minutite, päeva, kuu ja aasta 

seadistamiseks sama tegevuskäiku: reguleerige nuppudega 4 või 
5 ja minge edasi nupuga 2.

 � Vajutage kinnituseks nupule 6 ja nupule 1 eelmistesse 
menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni.

Set clOcK

DAY MON, TUE, WED, ...SUN

HOURS 0...23

MINUTES 00...59

DATE 1...31

MONTH 1...12

YEAR 00...99

 

Keele muutmIne
On võimalik valida keel, milles soovite teateid näha.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutades nupule 6 ilmub nähtavale tekst Set clOcK.
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni Set lanGuaGe.
 � Kinnitage nupuga 6.
 � Valige keel nuppudega 4 või 5.
 � Vajutage kinnituseks nupule 6 ja nupule 1 eelmistesse 

menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni.

Set lanGuaGe

LANgUAgE

ITALIAN

ENgLISH

gERMAN

FRENcH

SPANISH

PORTUgUESE
J SÜÜtamIne ebaõnneStuS

eSImene SÜÜtamIne võIb Ka ebaõnneStuDa, Kuna KOnveIer On tÜhI Ja eI SuuDa alatI SöepannI KOrralIKu leeGI 
SaamISeKS vaJalIKu KOGuSe GraanulIteGa täIta.
KuI See prObleem Ilmneb aGa alleS mõne Kuu päraSt, veenDuGe, KaS ahJu KäSIraamatuS maInItuD KOrralIne 
puhaStuS On tehtuD õIGeStI

J

clean checK up 1 -2

häIre „nO flOW alarm - all clean checK up“ (vOOl puuDub - puhaSta, 
KOntrOllI) KOrral tuleb veenDuDa, et SöepannI põhJaS eI OleKS 
JääKe eGa laDeStuSI. õIGeKS põlemISeKS peavaD põhJa auGuD Olema 
täIeStI vabaD. et KOhanDaDa põlemISt KIrJelDatuD nõueteGa 
vaStavaKS, On võImalIK KaSutaDa funKtSIOOnI „pellet feeD 
reGulatIOn”. KuI häIreteaDe pÜSIb Ja eeSpOOl maInItuD aSJu On 
KOntrOllItuD, pöörDuGe vOlItatuD teenInDuSKeSKuSeSSe.

SÖEPANNI PÕHI

võrGuSaGeDuS 50/60 hz
Kui ahi paigaldatakse riiki, kus võrgusagedus on 60 Hz, ilmub ekraanile teade „incorrect line frequency“.
Muutke sagedust, nagu allpool kirjeldatud.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, 
 � Valige vajalik sagedus nuppudega 4 või 5.
 � Vajutage kinnituseks nupule 6 ja nupule 1 eelmistesse menüüdesse naasmiseks kuni algolekuni.
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töö Ja lOOGIKa

IGnItIOn
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 läheb üle STARTINg.

StartInG
Käivitamisfaasis ahi stabiliseerib põletamisprotsessi, suurendades põlemist järk-järgult, käivitab seejärel ventilatsiooni ning läheb üle WORK 

faasile.

WOrK
Tööfaasis läheb ahi seadistatud võimsusele ja töötab määratud toatemperatuuri saavutamiseks. Vaadake järgmist lõiku.

termOStaaDI SeaDIStuSte reGuleerImIne
Seadistatud toatemperatuuri saab muuta nuppudega 4 ja 5, madalast kuumusest  (Madal (Low) - 07 °c) suure kuumuseni (Kuum (Hot) - 40 °c)

maDal – Kuum (lOW – hOt)
Juhul, kui seadistatud temperatuur on „Madal“ (Low) (7 °c piirist madalam), töötab ahi kogu aeg miinimumvõimsusel.

Kui seadistatud temperatuur on „Kuum“ (Hot) (40 °c piirist kõrgem), siis ahi ei moduleeri ja töötab kogu aeg ainult seadistatud võimsusel.

SeaDISta võImSuS
Seadke töövõimsus 1-5 (saab seadistada, kasutades 2-3 võtmeid).

Võimsus 1 = madalaim tase - Võimsus 5 = kõrgeim tase.

töö õhuanDurIGa (Kuulub KOmpleKtI)
Seade kontrollib toatemperatuuri masina peal oleva anduriga. 

Pärast seadistatud temperatuuri saavutamist läheb ahi automaatselt tühikäigule või lülitub ootefunktsioonile (Stand by), tarbides graanuleid 

minimaalselt.

Tehase seadetes on ootefunktsioon (StbY) alati välja lülitatud (Off) (märgutuli  põleb). 
Vaadake selle aktiveerimist ja loogikat järgmise lehekülje peatükist: Ootefunktsioon.

SöepannI puhaStamIne
Tööfaasis töötab ahju siseloendur, mis teatud aja möödudes teostab söepanni puhastuse.

See faas, mis on näha ka ekraanil, viib kütteseadme väiksemale võimsusele ja võimendab suitsumootorit seadistustes määratud ajaks.     

Kui puhastusfaas on läbi, jätkab ahi tööd, minnes tagasi valitud võimsusele. 

välJalÜlItamIne
Vajutage kolmeks sekundiks nupule 1.

Pärast seda läheb seade automaatselt üle väljalülitumisele, blokeerides graanulite laadimise.

Suitsugaaside väljutamise mootor ja sooja õhu ventilatsioonimootor jäävad sisse, kuni ahju temperatuur on langenud tehase 
parameetritest madalamale.
 

uueStI SÜÜtamIne
Ahju uuesti süütamine on võimalik, aga seda vaid siis, kui suitsugaaside temperatuur on langenud ja eelseadistatud taimer on nullitud.

ärGe KaSutaGe SÜÜtamISeKS tuleOhtlIKKe veDelIKKe!
ärGe laSKe täItmISfaaSIS GraanulIKOtIl Kuuma ahJuGa KOKKu puutuDa!
KuI SÜÜtamIne pIDevalt ebaõnneStub, võtKe ÜhenDuSt vOlItatuD tehnIKuGa.
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pellet feeD reGulatIOn

See menüü võimaldab reguleerida graanulite pealeandmise protsenti.
Kui ahju töös on graanulikogusest tingitud probleeme, saab graanulite laadimist reguleerida otse juhtpaneeli kaudu.

Kütusekogusega seotud probleemid võib jagada 2 kategooriasse:
KÜTUSE PUUDUS:

uSer menu

DISplaY

Selle menüü abil saab kohandada ekraani heledust. Võimalik on seadistada vahemikus: VÄLJAS (OFF) - 10 kuni 31.

Kui valite oleku VÄLJAS (OFF), lülitub ekraani taustvalgustus pärast eelseadistatud viivitust välja. 

Vahemikus 10 – 31 saab reguleerida valgustuse intensiivsust. (10 = minimaalne valgustus 31 = maksimaalne valgustus)

Taustvalgustus lülitub sisse niipea, kui vajutatakse mõnele nupule või kui seade läheb häireolekusse.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE
 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst Set clOcK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni uSer
 � Vajutage nupule 6. 
 � Nähtavale ilmub tekst "DISplaY".
 � Valige ekraani heledus nuppudega 4 -5.
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.

2

2  OFF

22.5°c        14:10

2

2  OFF

22.5°c        14:10

paIGalDamISe peab teOStama KvalIfItSeerItuD perSOnal Ja/võI tOOtJa tehnIlIne töötaJa

J

ahJul On KaKS erInevat töörežIImI vaStavalt funKtSIOOnIle 
OOtefunKtSIOOn. vt peatÜKKI „OOtefunKtSIOOn“

täIenDav termOStaat (valIKulIne)

Seade võib kontrollida toatemperatuuri täiendava termostaadi abil (valikuline). 
Pärast süttimist (vajutades nupule 1 või taimerirežiimi abil) töötab ahi termostaadiga seadistatud temperatuurivahemiku saavutamiseni ja 
nähtaval on tekst WOrK (kontakt suletud). Komplekti kuuluvat õhuandurit ignoreeritakse automaatselt.
Kui termostaadi temperatuur on saavutatud (kontakt avatud), läheb ahi miinimumvõimsusele ja nähtavale ilmub tekst mODulatIOn.

SEllE PAIgAlDUSEKS jA VÕIMAlDAMISEKS:

 � on vaja mehaanilist või digitaalset termostaati.
 � Eemaldage pistik vastavast pistikupesast.
 � Kinnitage termostaadi kaks juhet kõrvaloleva joonise järgi

           (kontakt puhas – mitte 230 V!) vastavate klemmidega seadme tagaküljel –
           üks neist on punane ja teine must.

 � Pange ahju toide uuesti sisse.
 � Vajutage nupule 5, kuni temperatuuri seadistus on (lOW).

Nüüd on ahi õigesti konfigureeritud.

See töötab jälgides täiendavat välist termostaati.
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JUHTNUPPUDE KASUTAMINE
 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst Set clOcK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni uSer
 � Vajutage nupule 6.
 � Nähtavale ilmub tekst "DISplaY".
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni "pellet".
 � Kasutage nuppe 4 - 5 koormuse suurendamiseks (4) või vähendamiseks (5) 

TÖÖ faasis.
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.

v1 - fan

Menüü võimaldab reguleerida eesmise ventilaatori kiirust protsentides. 

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE
 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst Set clOcK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni uSer
 � Vajutage nupule 6.
 � Nähtavale ilmub tekst "DISplaY".
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni "v1 - fan".
 � Kasutage nuppe 4 - 5 suurendamiseks (4) või vähendamiseks (5)
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.

1

 � ahi ei suuda tekitada piisavat leeki ja kipub jääma alati jahedaks isegi suurel võimsusel.
 � miinimumvõimsusel kipub ahi peaaegu välja lülituma, mis tekitab häire „nO pelletS“.
 � kui ahju ekraanil on näha häire „nO pelletS“, on võimalik, et söepannile on jäänud põlemata graanuleid.

LIIgNE KÜTUS:

 � ahi tekitab väga suure leegi ka madalal võimsusel.
 � kipub määrima ahju klaasust, mis tumeneb peaaegu täielikult.
 � söepannile tekib koorik, mis blokeerib õhu juurdepääsuavad, kuna pealetulev graanulikogus on liiga suur ja põleb ainult osaliselt.

Muuta tuleb kütuse pealetuleku protsenti, mistõttu selle parameetri muutmine toob kaasa ahju kõigi laadimiskiiruste proportsionaalse 
muutumise. Laadimine on võimalik vahemikus -20% kuni +30%.

Reguleerimiseks tuleb järgida ekraanil kirjeldatut:

StanD bY

OOtefunKtSIOOn DIGItaalSe termOStaaDIGa (KOmpleKtIS)

OOTEFUNKTSIOON (STBY) ON SEES (ON)

Kui ootefunktsioon on aktiveeritud (ON) ja ahi saavutab seadistatud välisõhu temperatuuri ning ületab seda 2 °c võrra, kustub see pärast 
tehases seadistatud viivet ja ekraanil on näha tekst „ootefunktsioon“ (stand - by).
Kui toatemperatuur on 2 °c seadistatust madalam ja kui ahi on maha jahtunud, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja 
ekraanil on näha „töö“.
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OOTEFUNKTSIOON ON VÄLJAS (OFF) (TEHASE SEADISTUS)

Kui ootefunktsioon on väljas (OFF) ning ahi saavutab seadistatud temperatuuri, läheb ahi miinimumvõimsusele, hakkab moduleerima ja 
ekraanil on näha „moduleerib“. Kui välisõhu temperatuur on seadistatust madalam, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja 
ekraanil on näha „töö“.

OOtefunKtSIOOn (StanD - bY) täIenDava termOStaaDIGa 

OOTEfunktsiooni kasutatakse siis, kui soovitakse ahju kohest väljalülitumist saavutatud temperatuuril.

tehase seadistustes on ootefunktsioon alati välJaS (Off) (märgutuli  süttinud).

OOtefunKtSIOOn On välJaS (Off) (TEHASE SEADISTUS)
Kui OOTEfunktsioon on deaktiveeritud (OFF) ning ahi saavutab seadistatud temperatuuri, läheb ahi miinimumvõimsusele, hakkab moduleerima 
ja ekraanil on näha mODulatIOn. Kui välisõhu temperatuur on seadistatust madalam, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel 
ja ekraanil on näha WOrK.

OOtefunKtSIOOn On SeeS (On)
Kui ootefunktsioon on aktiveeritud (ON), lülitub ahi seadistatud välisõhu temperatuuri saavutamisel ja 2 °c võrra ületamisel
välja pärast tehases eelseadistatud viivet – ekraanile ilmub tekst OOtefunKtSIOOn (StanD - bY).
Kui välisõhu temperatuur on seadistatust 2 °c madalam, hakkab ahi uuesti tööle ekraanil seadistatud võimsusel ja
ekraanil on näha TÖÖ.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE
 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst Set clOcK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2 kuni valikuni Set uSer.
 � Kinnitage nupuga 6.
 � Vajutage mitu korda nupule 2 kuni valikuni (StanD-bY).
 � VALIgE nupuga 4 või 5 (On).
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.
OoteFUNKTSIOON on aktiveeritud                    

KeYS lOcKeD

Menüüga saab ekraani nupud lukustada (nagu mobiiltelefonil). 

Kui funktsioon on aktiveeritud, ilmub ekraanile tekst „KeYS lOcKeD“ igal nupulevajutamisel.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE
 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst Set clOcK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni uSer
 � Vajutage nupule 6.
 � Nähtavale ilmub tekst "DISplaY".
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni "KeYS lOcKeD".
 � Kasutage nuppe 4 - 5 lubamiseks/keelamiseks.
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.

J

KuI funKtSIOOn On aKtIveerItuD, Saab nupuD luKuStaDa võI luKuStuSeSt vabaStaDa vaJutaDeS 
SamaaeGSelt nuppuDele 1 Ja 5.
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chrOnO

Taimeriga saab programmeerida 4 ajavahemikku päevas, mida kasutatakse igal nädalapäeval. 

Igas ajavahemikus on võimalik seadistada süttimise ja väljalülitumise kellaajad, programmeeritud ajavahemiku kasutamise 
päevad ja välisõhu temperatuur (07 - 40 °c) . 

SOOVITUSI
Sisse- ja väljalülitumise kellajad peavad jääma ühe päeva piires 
ajavahemikku 0 - 24 ja ei tohi ulatuda üle mitme päeva.
Enne taimeri funktsiooni kasutamist tuleb seadistada kehtiv 
kuupäeva ja kellaaeg ning veenduda, et olete järginud alapeatükis 
„Seadista kell“ ära toodud juhiseid. Selleks, et taimer töötaks, tuleb 
lisaks programmeerimisele see ka aktiveerida.    

NÄIDIS:

SÜttImIne Kell 07:00      
välJalÜlItumIne Kell 18:00

õIGe
  SÜttImIne Kell 22:00                    

välJalÜlItumIne Kell 05:00
vale

v2 -fan

Menüü võimaldab reguleerida kanaliseeritud ventilatsiooni kiirust protsendina.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE
 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst Set clOcK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni uSer
 � Vajutage nupule 6.
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni „v2 fan“.
 � Kasutage nuppe 4 - 5 suurendamiseks (4) või vähendamiseks (5) 
 � Vajutage kinnituseks nupu 6 ja nupu 1 eelmistesse menüüdesse

naasmiseks kuni algolekuni.
2

enable chrOnO
Sellega saab võimaldada/keelata taimeri ja erinevad ajavahemikud.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst Set clOcK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2 kuni nähtavale ilmub valik enable chrOnO.
 � Vajutage kinnituseks nupule 6 ja kasutage nuppe 4 - 5 taimeri sisse lülitamiseks (ON) või välja lülitamiseks (OFF).
 � Valige nuppudega 2 - 3 soovitud ajavahemik
 � Kasutage nuppe 4 - 5 valitud ajavahemiku sisse lülitamiseks (ON) või välja lülitamiseks (OFF).
 � Vajutage kinnituseks ja menüüst väljumiseks mitu korda nupule 1.

reSet

Võimaldab lähtestada kõik väärtused selliseks, nagu need olid seadistatud tehases.  Muudetud on järgnevaid andmeid:

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE
 � Vajutage nupule 6, nähtavale ilmub tekst Set clOcK.
 � Vajutage mitu korda nupule 2, kuni valikuni uSer
 � Vajutage nupule 6.
 � Vajutage nupule 2 kuni valikuni reSet.
 � Kasutage nuppe 4 - 5 SeeS (On) oleku valimiseks ja vajutage nupule 6.
 � Kinnituseks ilmub ekraanile tekst „DOne“
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*2. AJAVAHEMIKU SÜÜTAMINE
Nüüd on vaja programmeerida teine ajavahemik.
Järgige sama tegevuskäiku, kui 1. AJAVAHEMIKU SÜÜTAMISE seadistamisel.
Siin tuleb sisestada ainult kellaajad (näidises start kell 15:00 ja stopp kell 22:00) ning aktiveerida laupäev ja pühapäev valides neile olek SEES 
(ON).    
 J

KuI näDala prOGrammeerIJa On aKtIIvne, SÜttIb JuhtpaneelIl vaStava IKOOnI väIKe ruut

prOGrammeerImISe näIDe

Oletame, et tahate näiteks kasutada iganädalast programmeerimisfunktsiooni ja tahate kasutada 4 ajavahemikku järgmisel viisil:
- ajavahemik 1: 08:00 - 12:00 kõigil nädalapäevadel, toatemperatuuriga 19 °c, välja arvatud laupäeval ja pühapäeval
- ajavahemik 2: 15:00 - 22:00 ainult laupäeval ja pühapäeval, toatemperatuuriga 21 °c

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE:

Vajutage nupule 6,  nähtavale ilmub tekst 
SET cLOcK .
Vajutage nupule 2 kuni valikuni luba taimer
taimeri lubamine
ajavahemike 1 ja 2 lubamine.
vajutage väljumiseks nupule 1

Set 
clOcK

enable 
chrOnO

1. AJAVAHEMIKU VÄLJALÜLITUMINE

Sisestage nuppudega 4 - 5 kellaaeg 12:00, mis 
vastab 1. ajavahemiku väljalülitumise kellajale. 
Vajutage kinnitamiseks ja programmeerimise 
jätkamiseks nupule 6 ja vajutage eelmisele 
parameetrile minemiseks nupule 3.

StOp prG1
12:00

* Kui menüüs puudub valik "ENABLE 
CHRONO", toimub taimeri lubamine otse 
valikus SET CHRONO.

NUPPUDE KASUTAMINE:

Vajutage nupule 2, nähtavale ilmub tekst SET 
cHRONO.

Set chrOnO

1. AJAVAHEMIKU PÄEVADE AKTIVEERIMINE

Kasutage päevade aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks nuppe 4 ja 5; nuppe 2 ja 
3 eri päevade sirvimiseks – nähtavale ilmub 
nädalapäev, millele järgneb välJaS (Off)
valige esmaspäevast reedeni olek SeeS (On), välja 
arvatud laupäev ja pühapäev (OFF)

mOnDaY..prG1
On-Off

Vajutage kinnituseks ja programmeerimise 
jätkamiseks nupule 6.

Nähtavale ilmub tekst Start prG1 Off.

Start prG1
Off

1. AJAVAHEMIKU TEMPERATUURI SEADISTUS 

Vajutage kinnituseks ja programmeerimise 
jätkamiseks nupule 6. 
Valige nuppudega 4 - 5 soovitud tempreatuur.
(Madal -07 - 40 °c Kuum)

Vajutage kinnituseks ja jätkamiseks nupule 6.

Set prG1
19°c

2. AJAVAHEMIKU SÜÜTAMINE

Sisestage nuppudega 4 - 5 kellaaeg 08:00, 
mis vastab 1. ajavahemiku süütamise 
kellajale. 
Vajutage kinnitamiseks ja 
programmeerimise jätkamiseks nupule 6 ja 
vajutage eelmisele parameetrile minemiseks 
nupule 3.

Start prG1
08:00

2. AJAVAHEMIKU SÜÜTAMINE*

Nüüd on vaja programmeerida teine 
ajavahemik.

Järgige sama tegevuskäiku nagu siis, kui 
seadistasite 1. AJAVAHEMIKU SÜÜTAMISE.

Start prG2
Off
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KaabItSaD : 
Viige kaabitsaid alt ülespoole (ülakaabitsatega mudelid) või lükates ja tõmmates (südamikud ja esikaabitsatega mudelid). 

nb! kaabitsate kasutamine on soovitatav külma generaatoriga – kui neid kasutatakse kuumas generaatoris, soovitame kanda 
vastavaid kuuma eest kaitsvaid kindaid, kuna kaabitsad võivad minna väga kuumaks.

IGa päev

puhaStamIne Ja hOOlDuS

JuhISte JärGImISel taGaGe alatI maKSImaalne turvalISuS! 

 � Veenduge, et toitejuhtme pistik on lahutatud, kuna generaator võib olla sisselülitumiseks programmeeritud. 
 � generaatori iga osa peab olema külm.
 � Tuhk peab olema täielikult külm.
 � Tagage toote puhastamise toimingute ajal ruumis tõhus õhustatus.
 � Kehv puhastus vähendab masina nõuetekohast talitlust!

hOOlDuS
Nõuetekohase toimimise tagamiseks peab kvalifitseeritud tehnik tegema generaatorile tavahoolduse vähemalt kord aastas.
Perioodilisi kontrolli- ja hooldustoiminguid peavad sooritama alati kvalifitseeritud tehnikaspetsialistid, kes tegutsevad vastavalt kehtestatud 
normidele ning käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis esitatud juhistele.

Iga aasta lasKE puHastada aurudE VälJutamIsE sEadmEstIKKu, suItsuKanalEId Ja t-lIItEId, sH 
VaatlusluuKE (Kui oN KÄÄNaKuid ja VõimaliKKE horisoNtaalsEid lõiKE)!
GENEraatori PuhastamisE saGEdus oN oriENtEEruV! sEE olENEb PEllEtiPuistEPuNKri KValitEEdist ja 
KasutussaGEdusEst. 
Võib juhtuda, Et sEllisEid toimiNGuid tulEb sooritada saGEdamiNi.

KasutajaPoolNE PErioodiliNE Puhastus
Perioodilisi puhastustoiminguid (nagu nt käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis esitatuid) tuleb sooritada ülimalt hoolikalt pärast käesolevas 
kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud juhiste, menetluste ning ajakavadega tutvumist.

PiNdadE ja PiNdE Puhastus
Ärge kasutage puhastuseks kunagi abrasiivseid ega keemiliselt söövitavaid pesuvahendeid !
Pindu võib puhastada siis, kui generaator ja pinne on täielikult külmad. Metallpindade ja -osade hoolduseks piisab niisutatud lapi kasutamisest 
vee või õrnatoimelise seebi ja veega.
Juhiste eiramisel võib generaatori pind kahjustuda ja garantii võib kaotada kehtivuse.

KEraamilisE Klaasi Puhastus
Ärge kasutage puhastuseks kunagi abrasiivseid ega keemiliselt söövitavaid pesuvahendeid !
Keraamilist klaasi võib puhastada ainult siis, kui klaas on täielikult külm. 
Keraamilise klaasi puhastamiseks piisab kuivast harjast ning niisutatud ja tuhka kastetud ajalehepaberist (päevalehest). Väga määrdunud klaasi 
korral kasutage ainult keraamilise klaasi jaoks ettenähtud eripesuvahendit. Pihustage mõõdukas kogus lapile ja kasutage seda keraamilisel 
klaasil. Ärge pihustage pesuainet või mingit muud vedelikku otse klaasile ega tihenditele!
Juhiste eiramisel võivad keraamilisest klaasist pinnad kahjustuda ja garantii võib kaotada kehtivuse.

PEllEtiPuistEPuNKri Puhastus
Kui puistepunker tühjeneb täielikult, lahutage toitejuhe generaatorist ja eemaldage jäägid (tolm, laastud jne) tühjast puistepunkrist) enne 
selle täitmist uuesti. 



    

    

      

1. 2. 3.

3.1 3.1 4.

5. 6.
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SöepannI Ja põlemISKambrI puhaStamIne

1. Eemaldage söepaanil olevad jäägid tolmuimejaga 
2. Eemaldage söepann täielikult sellele mõeldud sahtlist; 
3. Eemaldage tuhk tolmuimejaga söepanni sahtlist ja põlemiskambrist (3.1)
4. Puhastage kaasasoleva roobiga kõik söepanni avad.
5. Pange söepann tagasi oma kohale ja lükake see vastu koldeseina.
6. Kui ahjul on tuhakast, eemaldage tolmuimejaga tuhk ka sellest.

märKuS: KaSutaGe tööKS SObIvat tOlmuImeJat KOOS vaStava KOGutuD tuha eralDuSanumaGa.

Avage uks – Puhastage klaas niiske lapiga 
Ärge pihustage puhastusvahendit ega muud puhastusvedelikku kunagi otse keraamilisele klaasile
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IGa 3-4 päEVa JärEl – Iga nädal

 Iga Kuu 

tuHaKast
Kontrollige iga 3-4 päeva järel tuhakasti ja tühjendage see vähemalt üks-kaks korda nädalas. 
Avage/eemaldage vajadusel alumine luuk.
Eemaldage väljavõetav tuhakast ja tühjendage see vastavasse mahutisse.
Puhastage tolmuimejaga väljatõmmatava tuhakasti all olev ala. Kui see on puhas, pange väljatõmmatav tuhakast tagasi oma kohale ning 
sulgege/pange tagasi välisluuk.
Mõnel ahjul on tuhapann otse põlemiskambris – siin piisab luugi avamisest ja tuha eemaldamisest tolmuimejaga otse tuhapannilt.

   

   

sooJusVaHEtI puHastamInE: 
Iga kuu tuleb puhastada soojusvahetite kambrit, kuna tahma ladestumine koldeseinale takistab suitsuvoolu , vähendades generaatori 
tootlust ja takistades selle korrapärast tööd.
Avage luuk põlemiskambrisse pääsemiseks. Eemaldage söepann täielikult selle pesast.
Eemaldage või keerake lahti, vastavalt mudelile, ülemine polt (A), kruvid (B) või koldeseina (D) tugi (c), tõmmake välja koldesein (E) ja 
puhastage see roobi ja sobiva tolmuimejaga (F).
Pange pärast puhastamist koldesein (D) tagasi oma kohale ja kinnitage see kruvidega, keerates polti eemaldamisele vastupidises suunas või 
pange koldeseina tugi tagasi oma kohale. 
Pange söepann oma kohale tagasi.
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Pildid on illustreeriva iseloomuga 

tavapärane hOOlDuS, mIDa SOOrItavaD tehnIKuD 

tavapärast hooldust tuleb läbi viia vähemalt kord aastas.
Kütteainena pelleteid kasutavat generaatorit tuleb vähemalt korra aastal reeglipäraselt puhastada, seda tohib teha vaid väljaõppinud 
tehnik, kasutades ainult originaalvaruosi. 

Selle eiramine võib ohtu seada seadme ohutuse ning tühistada garantii kehtivuse. 
Kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud kasutaja sooritavate puhastustööde sageduse järgimine garanteerib generaatori töökorra, mis aitab 
vältida võimalikke anomaaliaid ja/või rikkeid, mis võiksid nõuda suuremaid tehniku-poolseid sekkumisi. Tavapärase hoolduse tööd ei ole 
kaasatud toote garantiisse. 

uKSetIhenDID, tuhaKarp Ja Söepann

Tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ning seega selle hea töö. 
Perioodiliselt tuleb kontrollida: et need kulumise või kahjustumise korral koheselt välja vahetataks. 
Töid tohib sooritada ainult väljaõppinud tehnik.

KOrStna ÜhenDuS

Korstna ühendust tuleb tühjendada ja puhastada vähemalt kord aastas või siis, kui vajadus tekib. Horisontaalsete ülekannete korral tuleb 
kõigepealt eemaldada jäägid, et need ei takistaks suitsu läbiminekut.

KaSutuSeS KõrvalDamIne (hooaja lõPPEdEs)

Iga kütteperioodi lõpus, enne ahju väljalülitamist, on soovitatav tühjendada täielikult pelletite paak ja eemaldada sellest pelletite jäänused 
ning tolm. 
Lisaks on soovitatav võtta generaator vooluvõrgust välja ja suurema ohutuse eesmärgil, eriti väikelaste olemasolu korral, eemaldada toitejuhe. 
Tavapärast hooldust tuleb läbi viia vähemalt kord aastas. 

Kui toitEjuhE oN Kahjustatud, PEab tEhNilisE toE KEsKus Või sarNasE KValiFiKatsiooNiGa isiK sEllE 
ViiVitamatult VÄlja VahEtama, Et VÄltida KõiKi sEllEGa sEoNduVaid ohtE.

a Suitsumootor (suitsu ärajuhtimistorude eemaldamine ja puhastamine), uus silikoon ettenähtud kohtades.

b Tihendite ülevaatus, tuhakarp, söepanni hoidja (asendada ja ettenähtud kohtadele lisada silikooni)

C Põlemiskamber (kambri täielik puhastamine) ja küünalühenduse puhastamine

d Paak (täielik tühjendamine ja puhastamine)

E Ventilaatori eemaldamine ja tolmu ning pelletijääkide eemaldamine

F Õhutõmbetoru kontroll ja läbivooluanduri puhastamine
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KuvatavaD teateD

eKraan põhJuS

Off Ahi on kustunud

Start Käimas on käivitusfaas

pellet feeDInG Käimas on graanulite laadimine süütamisfaasis

IGnItIOn Käimas on süütamisfaas

Start-up Käimas on käivitusfaas

WOrK Käimas on normaalse töö faas 

mODulatIOn Ahi moduleerib

burn pOt cleanInG Toimub söepanni automaatne puhastus.

fInal cleanInG Kui ahi lülitatakse välja Käimas on lõpp-puhastus Lõpp-puhastus kestab umbes 10 minutit.

StanD bY Ahi on temperatuuri saavutamise tõttu välja lülitunud ja ootab taaskäivitumist.

StanD bY eXt Ahi on välise termostaadi tõttu välja lülitunud ja ootab taaskäivitumist

cOOlInG StanD-bY
Kui ahi on äsja välja lülitunud, proovib see üks kord uuesti süttida. Kui ahi välja lülitub, on vaja oodata 
suitsumootori täieliku väljalülitumiseni ja puhastada söepann pärast seda.
Alles pärast neid toiminguid on võimalik ahi uuesti käivitada.

cOOl. StDbY
 blacK Out

Ahi on elektrikatkestuse tõttu maha jahtumas

lOW
Välisõhu temperatuur on seadistatud minimaalsele.
Selles režiimis töötab ahi seadistatud võimsusest olenemata ainult 1. võimsusel. Sellest funktsioonist 
väljumiseks piisab toatemperatuuri tõstmisest nupuga 4 ja vajutades seejärel nupule 2.

hOt
Toatemperatuur on seadistatud maksimaalsele.
Ahi töötab seadistatud töörežiimil ja ei moduleeri kunagi. Sellest funktsioonist väljumiseks piisab 
seadistatud temperatuuri alandamisest, vajutades nupule 4 ja seejärel nupule 1.

pelletS
 lOW

Tekst „gRAANUlID lÕPPEMAS“ koos nupu 1 aeglase vilkumisega tähendab seda, et graanulimahutisse on 
jäänud vaid viimane varu.
laadige graanulimahutit alles siis, kui masin on välja lülitatud ja täiesti maha jahtunud.

häIreD

eKraan SelGItuS lahenDuS

1

Kolmnurkne tuli ekraanil ja nupu 
1 vilkumine tähistavad häire 
olemasolu.

Põleb ja vilgub: tähistab häire olemasolu
Häire saab nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on 
möödunud 15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla 
nupp 3.

1
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Näitab häire olemasolu.

Süttinud: näitab häire olemasolu
Vilgub: näitab depressioonianduri deaktiveerumist.
Häire saab nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on 
möödunud 15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla 
nupp 1.

aSpIrat - faultY
Suitsugaaside väljutamise 
mootoriga seotud rike.

Taastamise peab teostama volitatud tehnik.

fumeS prObe Suitsugaaside anduriga seotud rike. Taastamise peab teostama volitatud tehnik.

alarm 
fumeS OverheatInG

Suitsugaaside temperatuur ületab 
310 °c

Kontrollige graanulite pealevoolu (vt „graanulite laadimise 
reguleerimine“).
Veenduge, et masin, k.a. suitsugaaside läbipääsutee on puhas.
Kategooriliselt on keelatud panna seadmele riideesemeid.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

clean checK up 1 - 2

(1 = In Start-up StaGe)
(2= In OperatInG StaGe)

Söepanni põhi või põlemiskamber 
on määrdunud.
Uks ei ole korralikult suletud.
Tuhakast ei ole korralikult suletud.
Rõhuandur on rikkis.
Suitsugaaside väljutustoru on 
ummistunud.
Vale paigaldus

Veenduge, et söepanni põhja augud on täiesti takistusteta.
Kontrollige nii suitsutoru kui ka põlemiskambri puhtust. 
Veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud.
Veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

Depr alarm
On rakendunud mehaaniline 
rõhuandur

Võtke ühendust teeninduskeskusega

nO 
IGnItIOn

graanulimahuti on tühi.
graanulite laadimine on valesti 
kalibreeritud.
Vale paigaldus

Kontrollige, kas mahutis on graanuleid.
Reguleerige graanulite pealevoolu (vt „graanulite laadimise 
reguleerimine“).
Kontrollige peatükis „Süütamine“ kirjeldatud toiminguid.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

blacK-Out nO IGn. Süütefaasis puudub elektrivool.
Viige ahi olekusse OFF (väljas) nupuga 1 ja korrake peatükis 
„Süütamine“ kirjeldatud toiminguid.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

nO pelletS
Tööfaasis on suitsugaaside 
temperatuur langenud tehase 
parameetritest allapoole

Kontrollige, kas mahutis on graanuleid.
Reguleerige graanulite pealevoolu.
Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.

cOOlInG StanD-bY
Häire kõrvaldamise katse, kui ahi ei 
ole veel täiesti jahtunud.

Iga kord, kui ahju ekraanile ilmub mõni ülaltoodud häiretest, lülitub 
see automaatselt välja.
Ahi blokeerib kõik katsed häiret kõrvaldada, kui ekraanil on näha 
see faas vaheldumisi vastava häire ja tekstiga OOTA . Häire saab 
nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on möödunud 
15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla nupp 1.

DebImeter 
fault

Komponent lahti ühendatud või 
rikkis

Võtke ühendust teenindusega

auGer cOntrOl 
alarm

Talitlusrike 
graanulite laadimine

Võtke ühendust teenindusega

auGer blOcK
Talitlusrike 
graanulite mootor

Võtke ühendust teenindusega
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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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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.


