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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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tEHnIlIsEd OmadusEd
OmadusEd

HP 15 EVO

HP 22 EVO

HP 30 EVO

kg

256

260

335

Kõrgus

mm

1304

1304

1408

Laius

mm

560

560

780

sügavus

mm

685

785

775

suitsutoru läbimõõt

mm

120

120

120

õhutustoru läbimõõt

mm

50

50

50

minimaalne termiline koguvõimsus

kW

4,9

7,3

10,1

minimaalne kasulik termiline võimsus

kW

4,3

6,5

9,1

maksimaalne termiline koguvõimsus

kW

16,7

24,5

33,9

maksimaalne kasulik soojusvõimsus (veega)

kW

15

22

31,3

Kütuse minimaalne kulu tunnis

kg/h

1

1,5

2,1

Kütuse maksimaalne kulu tunnis

kg/h

3,4

5

7

kg

43

60

71

pa

0,5 ÷ 10

1 ÷ 10

1,5 ÷ 10

mbar

0,005 ÷ 0,1

0,01 ÷ 0,1

0,015 ÷ 0,1

elektriline nominaalvõimsus

W

420

420

420

elektritarbimine vähendatud võimsusel

W

70

70

70

elektritarbimine nominaalvõimsusel

W

100

100

100

Võimsus ooterežiimil

W

3,5

3,5

3,5

Nimipinge

V

230

230

230

Nimisagedus

Hz

50

50

50

Veetoru läbimõõt

“

1

1

1

Automaatse väljalasketoru läbimõõt

“

1/2

1/2

1/2

Pumba piesomeetriline tase

m

6

6

6

Maksimaalne avalduv veerõhk

bar

2,5

2,5

2,5

Minimaalne avalduv veerõhk

bar

0,6

0,6

0,6

Suitsutemperatuur vähendatud võimsusel

°C

58

65,4

69,1

Suitsutemperatuur nimivõimsusel

°C

97,3

134,6

116,5

Suitsu kogus vähendatud võimsusel

kg/s

0,0051

0,0062

0,0091

Suitsu kogus nimivõimsusel

kg/s

0,0123

0,0150

0,0177

5

5

5

mass

Graanulimahuti mahutavus
Korstna soovitatav tõmme

Katla klass
Põlemisaeg

h

12

12

10

Veetemperatuuri ulatus

°C

65-80

65-80

65-80

Vee minimaalne naasmistemperatuur

°C

55

55

55

Otsene kasutegur nimivõimsusel

%

90,2

90,0

92,5

Müratase*

dB

40

40

40

NO

NO

NO

Kondensatsiooniseade
* Neeldumiskambris nimivõimsusel töötava aparaadiga mõõdetud tulemus.
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rEsIstEntsus
VEE POOlEl
(mbar)
160
40

VEEVOOl
(kg/h)

HP 15 EVO
ΔT = 10K
ΔT = 20K

Vastav temperatuuri tõus

1312
656

rEsIstEntsus
VEE POOlEl
(mbar)
367
92

VEEVOOl
(kg/h)

HP 22 EVO
ΔT = 10K
ΔT = 20K

Vastav temperatuuri tõus

1938
969

rEsIstEntsus
VEE POOlEl
(mbar)
687
172

VEEVOOl
(kg/h)

HP 30 EVO
ΔT = 10K
ΔT = 20K

Vastav temperatuuri tõus

2668
1334

kOmPOnEntIdE IdEntIFItsEErImInE
a
B
C
d
E
F
g
H
I
j

t1
t2
t3

Display
Graanulimahuti kaas
Uks
Elektrijuhtme toitepesa
Ohutustermostaat (käsitsi ennistamisega) 100°C
Ohutustermostaat (käsitsi ennistamisega) 85°C
Suitsu ärajuhtimise toru
Õhu äratõmbetoru
Pealüliti
Jadaport

B

3baarine ohutusventiil
Katla pealevool/väljund
Katla naasev/sisend

HP30EVO

HP15 EVO - HP22 EVO

a

T1

T1

T2
T2

C
I
g

d
j

F
E
I

F
g

E

T3

j

H

d
EEstI

H

T3

5

sIssEjuHatus
Meie generaatorid on valmistatud suure tähelepanelikkusega ka üksikute komponentide suhtes, et kaitsta nii kasutajat kui
paigaldajat võimalike õnnetuste eest. Volitatud töötajatel on soovitatav pärast iga tootega tehtud tööd pöörata olla eriti tähelepanelik
elektriühenduste suhtes, eriti osas, mis puudutab juhtmete isolatsioonivaba osa suhtes, mis kindlasti ei tohi klemmistiku küljest lahti
ühenduda, ning vältida igal juhul kokkupuudet juhtmete voolu all olevate osadega.
Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa, see peab olema alati koos aparaadiga, ka masina loovutamisel kolmandale osapoolele või
transportimisel mõnda teise paika. Juhendi kahjustumisel või rikkumisel paluge piirkonna teenindustehnikult uus koopia.
Generaator on mõeldud ainult selle kavandamisel ettenähtud kasutamiseks. Tootja keeldub nii lepingujärgselt kui lepinguväliselt
vastutamast inimestele, loomadele või esemetele tekkinud kahjude eest, mille põhjuseks on masina paigaldus-, reguleerimis- või
hooldusvead või väärkasutus.
PaIgaldamInE
Generaatori paigaldamine ning küttesüsteemiga seonduvate lisaseadmete paigaldamine peab toimuma kõiki kehtivaid ja
seadusega ettenähtud nõudeid ja tingimusi järgides. Paigaldamiseks läheb tarvis volitatud personali, kes peab ostjale jätma seadme
vastavusdeklaratsiooni, kõik esialgseks kasutamiseks vajalikud juhised ning võtma täieliku vastutuse paigaldatud toote nõuetekohase
töötamise garanteerimisel.
Selle juures tuleb järgida kõiki aparaadi paigaldusjärgses kohas kehtivaid riiklikke, piirkondlikke ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud
nõudeid ning kehtivaid seaduseid.
Tootja ei võta endale vastutust toote eest, kui neid nõudeid ei ole järgitud. Enne paigaldamist on soovitav pesta korralikult läbi kõik
seadme torud ning eemaldada kõikvõimalikud jäägid, mis võiksid takistada aparatuuri nõuetekohast toimimist. Paigaldamise ajal
tuleb kasutajat teavitada, et:
a. Veelekke korral tuleb veetoide koheselt sulgeda ning murega koheselt pöörduda teeninduse poole.
b. Seadme töörõhku tuleb regulaarselt kontrollida. Kui generaatorit ei kasutata pikema aja jooksul, siis on soovitav tellida teeninduselt
järgmised toimingud:
- Keerake üldlüliti asendisse 0.
- Sulgeda nii küttesüsteemi kui sanitaarvesi.
- Tühjendada kütteseade ja väljavool, et vältida jäätumist.
EsmakÄIVItus
Pärast lahti pakkimist kontrollige, kas sisu on täielik ja terve.
Puuduste ilmnemisel pöörduge edasimüüja poole, kelle käest aparatuur osteti.
Toote esmakäivitusel tuleb kontrollida, kas kõik seadmed töötavad nõuetekohaselt, nii ohutusseadised kui juhtseadmed, mis
moodustavad generaatori osad. Kõik generaatori elektrilised osad, mis peavad tagama selle nõuetekohase töötamise, tuleb vajadusel
asendada ainult originaalvaruosade vastu vastava volitusega teeninduskeskuses.
Enne seadme jätmist omapäi, peab selle esmakäivituse eest vastutav isik kontrollima generaatori töötamist ühe terve töötsükli vältel.
Generaatori hooldustöid tuleb sooritada vähemalt kord aastas, pange selleks aeg kinni teeninduskeskuse tehniku juures.
tOOtEstandardId
Katel on kavandatud ja valmistatud järgmisi tootestandardeid järgides:
 EN 303-5 Küttekatlad. Käsitsi ja automaatselt köetavad tahkekütusekatlad nimisoojustootlikkusega kuni 500 kW
dIrEktIIVId
 2006/42/EÜ: masinadirektiiv
 2014/30/EL: elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
 2014/35/EL: elektriseadmete direktiiv
 2011/65/EL: ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise direktiiv
OHutusEEskIrjad
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Generaatorit ei tohi järelevalveta kasutada lapsed või puudega isikud.
Generaatorit ei tohi puudutada niiskete või märgade kehaosadega või siis, kui jalas ei ole jalatseid.
Tootja juhiste ja volituste puudumisel ei tohi muuta ohutusseadiseid ega neid reguleerida.
Generaatori elektrijuhtmeid ei tohi tõmmata, väänata ega eemaldada ka siis, kui need ei ole ühendatud elektrivõrku.
Paigaldusjärgse ruumi õhutusavasid ei tohi teha väiksemaks ega kinni katta.
Õhutusavad on nõuetekohase põlemise tagamiseks hädavajalikud.
Ärge jätke pakendiosi laste või puudega inimeste käeulatusse.
Toote tavapärase kasutamise ajal peab tuleaseme luuk olema alati kinni.

EEstI

 Vältige otsest kokkupuudet aparaadi osadega, mis kasutamise ajal soojenevad.
 Pikema mittekasutamise järel kontrollige võimalikke ummistusi enne aparaadi sisselülitamist.
 Generaator on kavandatud töötama kõikvõimalikes ilmastikutingimustes, kui tingimused on erakordselt rängad (tugev tuul, jää),
siis võib see takistada ohutussüsteemide tööd, mis põhjustab generaatori väljalülitumise.
 Sellise olukorra tekkimisel pöörduge teeninduse poole, mitte mingil juhul ei tohi ohutussüsteemi välja lülitada.
 Suitsulõõri süttimisel kasutage leekide summutamiseks vajalikke vahendeid ning pöörduge tuletõrje poole.
 Generaatori blokeerumisest antakse märku ekraanil, kui see ei ole seotud puuduliku hooldusega, siis pöörduge teeninduse
poole.

katEl On mõEldud VEE sOOjEndamIsEks tEmPEratuurIlE, mIs EI ÜlEta PaIgaldustIngImustEl
kEEmIstEmPEratuurI.

sOOVItaVad VaHEkaugusEd katlast

B

D

Alljärgnevalt on joonistel näidatud vähimat vahekaugust, mis peab katla kõrvale jääma.
Tootja soovitab neid vahemaid kasutada.

A

F

C

A
E

VIItEd

tulEkIndlad EsEmEd

VIItEd

tulEkIndlad EsEmEd

a

500 mm

d

300 mm

B

1000 mm

E

> 100 cm2

C

1000mm

F

230cm
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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.

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 kasutamisest 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 paigaldusriigis 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.
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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 tavakasutamisest tuleneva lagunemise kõrvaldamiseks ning ootamatustega toime tulemiseks, millega kaasneb
vajadus esialgseteks töödeks, mis siiski ei mõjuta parandatava süsteemi struktuuri ega selle sihtotstarvet vastavalt kehtivates õigusaktides ning tootja kasutus- ja hooldusjuhendites kehtestatud tehnilistele
nõuetele.

EEstI
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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

Pöörake tähelepanu õige süsteemi sorteerimine:
 võim võrreldes termilise nõue generaator
 võimalik vajadus puhverpaagi (Kerakalalane)

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.
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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)
Klappi müüakse lisatarvikuna (valikuline)

EEstI

11

asEtaMInE
Toote nõuetekohase töötamise tagamiseks on soovitav see paigutada täiesti tasasesse kohta ja kontrollida loodiga.

KaItsElÜlItId
Joonistel on näidatud mahuti (85°C) ja H2O (100°C) kaitselülitite asukohad. Kaitselülitite lülitumise korral soovitame võtta selle põhjuse
väljaselgitamiseks ühendust kvalifitseeritud tehnikuga.

85°c

100°c

H

HP30EVO

HP15 EVO - 22EVO

85°c
100°c

oMadusEd
Hp15 Evo

Hp22 Evo

Hp30Evo

Vaheti veekogus (l) kütteseadmes

32

32

66

Kütteseadmega integreeritud rõhualanduse paagi mahutavus (l)

8*

8*

12*

Kütteseadmega integreeritud 3baarine ohutusventiil
Kütteseadmega integreeritud ringluspump

P
P
P

P
P
P

P
P
P

Ringluspumba suurim piesomeetriline tase (m)

6

6

6

Kütteseadmega integreeritud vähima ja suurima rõhu andur

* INTEGREERITUD RÕHUALANDUSE PAAGI VALIKUL LÄHTUGE VEE KOGUSEST SÜSTEEMIS.
7

Piesomeetriline tase (m)

6

Joonisel
on
näidatud
kütteseadmes
kasutatud
ringluspumba töö erinevatel seadistatavatel kiirustel.

5
4
3
2
1
0
0

0,5

1

1,5

2

Kandevõime (m3/h)
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2,5

3

3,5

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.

asEtaMInE ja oHutu Kaugus
tugipinna ja/või tugipunktide kandevõime peab olema aparaadi, selle lisaseadmete ja
viimistlusmaterjalide kogukaalu kandmiseks piisav. Kui põrand on valmistatud mittetulekindlast materjalist, siis tuleb paigaldada tulekindlast materjalist kaitsekate, mis
ulatub aparaadist ka ettepoole, et kaitsta põlevate esemete kukkumise eest puhastamise
ajal.
Generaatori asend peab olema looditud.
Seda ümbritsevad seinad ning tugipind peavad olema süttimiskindlast materjalist.
Mittesüttimiskindlate või kuumatundlike materjalide lähedusse paigaldamisel peab
järgima ohutut kaugust, mis graanulahju puhul on:

VIITED
A
B
C

SÜTTIMISOHTLIKUD ESEMED
200 mm
1500 mm
200 mm

A
B

TULEKINDLAD ESEMED
100 mm
750 mm
100 mm

C

Õhuvõtuava

põrandakate

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.
vEntIlatsIoon ja paIgaldusjärgsEtE ruuMIdE õHutaMInE
Ventilatsiooni peetakse piisavaks, kui ruumis on õhuvõtuavad lähtuvalt järgmisest tabelist:
Ava läbilõike suhe protsentides
Ventilatsioonilõõri ava minimaalne
aparaadi heitgaasitoru läbilõike suhtes
suurus

Aparaadi kategooria

Viitestandard

Graanulitega köetav ahi

EN 14785

–

80 cm²

Katlad

EN 303-5

50%

100 cm²

Ventilatsiooni peetakse piisaval juhul, kui rõhuvahe välis- ja sisekeskkonna vahel on võrdne või väiksem kui 4 Pa.

EEstI

13

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;

NÄITED ÕIGEST KORSTNAÜHENDUSEST
Kaitse vihma ja tuule eest
Kaitse vihma ja tuule
eest

Soojustatud lõõr

Max 3 mt

3 - 5%

" T "-kujuline
ühendus inspekteerimiskorgiga

"T"-kujuline ühendus
kondensaadivastase
inspekteerimiskorgiga

Soojustatud "T"-kujuline ühendus inspekteerimiskorgiga

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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graanulId ja laadIMInE
Graanuleid valmistatakse saeveskites, puusepatöökodades ja muudes puidutöötlemisega seotud ettevõtetes toodetavaid saepuru või
(värvimata) puidujäätmeid kõrgsurvega töödeldes.
Seda tüüpi kütus on täiesti keskkonnasõbralik, kuna siin ei kasutata materjali kooshoidmiseks üldse liimi. Graanulite kompaktsuse tagab
puidus endas olev looduslik aine ligniit.
Lisaks selle kütuse keskkonnasõbralikkusele – puidujäägid kasutatakse ära maksimaalselt – on graanulitel ka tehnilisi eeliseid.
Samas kui puidu kütteväärtus on 4,4 kWh/kg (15% niiskuse juures, st umbes 18 kuulise seismise järel), on graanulite kütteväärtus 5 kWh/kg.
Graanulite tihedus on 650 kg/m3 ja veesisaldus on kaalust 8 %. Seetõttu ei ole vaja graanuleid piisava kütteväärtuse saavutamiseks seista lasta.

Kasutatud graanulid peavad vastama järgnevate standardite nõuetele:

 En plus - unI En 14961 - 2 (unI En IsO 17225-2)
klass a1 või a2
Tootja soovitab kasutada oma toodetega alati 6 mm läbimõõduga
graanuleid.
graanulItE sÄIlItamInE
Hea põlemise tagamiseks tuleb säilitada puidugraanuleid kuivas kohas.
Avage kütusemahuti kaas ja laadige mahuti kühvli abil graanuleid täis.

HalbadE graanulItE võI MIstaHEs Muu MatErjalI KasutaMInE KÜttEKs KaHjustab gEnEraatorI
tööd ja võIb põHjustada garantII tÜHIstuMIsE nIng tootjapoolsE vastutusE lõppEMIsE.

kOntrOllId ja EttEVaatusaBInõud sÜÜtE EsImEsEl kasutamIsEl
tÄHtIs!
sEllEks Et gEnEraatOr saaks EttEnÄHtud VIIsIl tÖÖtada, PEaB HÜdrOsÜstEEmI rõHk jÄÄma
VaHEmIkku 0,6 ja 2,5 BaarI.
Kui digitaalse rõhulülitiga tuvastatud rõhk on alla 0,6 või üle 2,5 baari, käivitab see boiler häire. Häiret saab lähtestada nuppu
sekundit vajutades ja veerõhu standardväärtusele viimise teel.
(Häiret saab lähtestada ainult siis, kui aurumootor on peatunud ja häire kuvamisest on möödunud 15 minutit).

/1 kuni 3

graanulItE laadImIsmOOtOr EI tÖÖta
Süsteemi täitmise tõttu on õhu tsirkulatsioonis esinemine normaalne.
Esimese süütetsükli ajal põhjustab vee liikumine õhumullide liigutamist ja nende süsteemist väljumist automaatsete ventilaatorite kaudu. See
võib põhjustada rõhu langust ja aktiveerida miinimumrõhu-lüliti, mis peatab graanuleid transportiva mootori ja seetõttu ka soojageneraatori.
Ventileerige süsteemi õhu eemaldamiseks vajaduse korral mitu korda ja laadige see uuesti juhul, kui rõhk on liiga madal.
Tegemist ei ole tõrkega, vaid täitmisest tingitud normaalse ilminguga. Pärast täitmist peab torulukksepp alati süsteemi põhjalikult õhutama,
kasutades erilisi tsirkulatsioonis olevaid ventilaatoreid ja masinal olevat ventilatsioonifunktsiooni. (Pärast süüte esmakordset käitamist ja
külma masina korral aktiveerige funktsioon „Air breather” (Ventilaator), vt peatükki TEISED FUNKTSIOONID.)

tErmOmEEtrIga tErmOstaat – lÄHtEstamInE:
Enne tehniku kutsumist kontrollige, vajutades seadme taga olevat lähtestusnuppu (85–100 °C) (vt jaotist LÄHTESTAMINE).

EEstI
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puutEtundlIK EKraan
Katlal on kaasaegne puutetundlik ekraan, millelt on võimalik lihtsalt ning intuitiivselt juhtida seadme eri funktsioonide tööd.
Kõiki joonistel näidatud seadistusi ja muudatusi on võimalik teostada otse ekraanilt.
Ekraanil nuppudele (ikoonidele) vajutades vastavad tegevused aktiveeruvad. Puutetundlik ekraan reageerib näpuga vajutamisele.

täHElEpanu!
 Ärge kasutage kaitsekilesid, need võivad ekraani toimimist segada
Hoolitsege, et puutetundlik ekraan ei puutuks ei otseselt ega kaudselt kokku veega. Niisketes oludes või veega kokku puutudes ei pruugi
puutetundlik ekraan korralikult töötada.
 Ärge puudutage puutetundlikku ekraani teravate esemetega, mis võiksid seda kahjustada, ega avaldage sellele sõrmega liigset survet.

L

PUUTETUNDLIK OSA

TOOTJA PAKUB LISAKAARTI, MILLEGA ON VÕIMALIK BOILERIGA SOORITADA JÄRGMISI SEADME JUHTIMISTÖID. VÕIMALIKUD
LISAFUNKTSIOONID ON LOETLETUD ALLJÄRGNEVAS TABELIS.
Majapidamisvee kogumise juhtimine

P

Akupaagi juhtimine

P

3 kütteala

P

Kohene majapidamisvee soojendamine

P

Akupaagi pumba ja 4 kütteala juhtimine

P

Majapidamisvee bakterikaitse juhtimine

P

Majapidamisvee taimeri juhtimine

P

Lisaväljundi kontrolleri juhtimine

P
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juHtpanEEl ja IKoonId
IKOON

TÄHENDUS

• Näitab häire või tõrke olemasolu. Masin lülitub välja.

• Näitab süsteemis mõõdetud rõhku.

• Näitab ringluspumba töötamist: Väljas = pump ei tööta; Sees = pump on sisselülitatud
Vilgub = aktiveeritud ohutusseade (veetemperatuur > 85°C)

• Näitab kontakti välise lisatermostaadiga
Kontakt suletud: täiendava välise termostaadi kontakt suletud.
Kontakt lahti: täiendava välise termostaadi kontakt lahti.
• Näitab masina tööseisundit, käsijuhtimisrežiimi või nädalaprogrammi.
Käekujuline ikoon: nädalane kütteprogramm on välja lülitatud (käsijuhtimisrežiim)
taimeriga ikoon: nädalane kütteprogramm on sisse lülitatud

KUVAB ERINEVAID
TEKSTISÕNUMEID

TEGELIK VÕIMSUS
TEMPERATUUR
VESI KATLAS

SEADISTATUD VÕIMSUS

PÄEv, KuuPÄEv, KEllaaEg, aasta

Kui vajutada korraks nupule

, siis kuvatakse lisateave, näiteks:
AKTIIVNE TAIMER
VÕI KÄSIJUHTIMISREžiiM
KONTAKTI SEISUND
VÄLINE

KATLAS MÕÕDETUD RÕHK

stby fuNKtsiooN

RINGLUSPUMP, KUI AKTIIVNE

EEstI
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nuPPudE FunktsIOOn
NUPP

FUNKTSIOON

NUPP

FUNKTSIOON

Katla välja- või sisselülitamiseks hoidke 2
sekundit all.

seadistuse
(sEt)
valimiseks
või
suurendamiseks (+) või vähendamiseks (-)

Menüüst väljumiseks hoidke 2 sekundit all.
lühikesel vajutamisel võtab ühe sammu
tagasi.

Menüüs kerimiseks

lülitab sisse (oN) või välja (off)
avab lisateabe.
võtab ühe sammu tagasi, kui korraks
vajutada, kui hoida pikemalt all, siis avab
põhiakna.

avab kasutaja menüü.

MEnÜÜ struKtuur
sEt powEr

sEt POwEr

sEt tEMpEraturE

H2O tEmP sEt

sEttIngs

status

Burn POt ClEanIng

stand By

status 1 - 2

EnaBlE CHrOnO

Easy sEtuP
sEt ClOCk

usEr MEnu

sEt CHrOnO

languagE
dIsPlay
KEy frozEN - brigHtNEss

tEcHnIc sEt

(ReSeRVed to the teChNiCiaN)

rEsEt

baasjuHIsEd
Esimestel ahju süütamiskordadel pidage meeles järgmisi nõuandeid:

värvi ja silikooni kuivamine võib tekitada mõningal määral
lõhnu. Ärge olge sellises ruumis pikka aega.

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

õhutage ruumi korralikult mitu korda.

Pinnad kõvenevad paari kütmiskorra järel.

aparaat ei ole mõeldud jäätmete põletamiseks.

18

Enne süütamist tuleb veenduda järgmistes asjaoludes:

Hüdroseade 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 kamina uks ja tuhasahtel oleksid hermeetiliselt
suletud
 veenduge, et toitekaabel oleks õigesti ühendatud
 tagaküljel paremal pool asuv bipolaarne lüliti peab olema
asendis 1.

EEstI

sEadIstusEd EsMaKäIvItaMIsEKs
Kui toitekaabel on generaatori tagumise poole külge ühendatud, seadke tagaküljel asuv lüliti asendisse (i).
generaatori tagaküljel asuvat lülitit on vaja generaatori adapterile pinge andmiseks.
generaator jääb väljalülitatuks ja paneelile ilmub esimese kirjana off.

võrgu sagEdus 50/60 Hz
juhul kui generaator on paigaldatud riigis, kus võrgusagedus on 60 Hz, ilmub generaatori ekraanile teade „Wrong frequency“. sel juhul
määrake sageduseks 60 Hz.

sEt clocK
Kella seadistusega saab muuta kellaaega ja päeva

sEt languagE
võimaldab valida töökeelte vahel: itaalia-inglise-prantsuse-saksa-hispaania-portugali

EEstI
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töö ja loogIKa
IgnItIon
Pärast eelnevalt loetletud "põhijuhiste" kontrollimist vajutage

rohkem kui kahe sekundi jooksul ja generaator käivitub.

Süütefaasiks on ette nähtud 15 minutit – pärast õnnestunud süütamist ja kontrolltemperatuuri saavutamist lõpetab ahi süütefaasi ja jätkab
startiNg.

startIng
Käivitamisfaasis generaator stabiliseerib põletamisprotsessi, suurendades põlemist järk-järgult ning läheb üle faasile WorK.
worK
tööfaasis läheb generaator üle seadistatud võimsusele (vt järgmist lõiku).
sEt powEr muutmine
Seadistage töövõimsus: 1 kuni 5.
Võimsus 1 = minimaalne võimsus - Võimsus 5 = maksimaalne võimsus.
sEt tEMpEraturE H2o muutmine
Määrake katla temperatuuriks 65 - 80°C.
rIngluspuMba töö
Ringluspump aktiveerib vee ringluse, kui ahjus jõuab temperatuur 60 °C lähedusse. Kuna ringluspump töötab alati üle 60 °C temperatuuril,
soovitame valida kütmiseks ala, mis on alati takistusteta ja avatud, et seadme töö oleks ühtlasem ning et vältida ülekuumenemisest tulenevaid
töökatkestusi – tavaliselt nimetatakse taolist ala nn„turvatsooniks“.
burn pot clEanIng
Eelnevalt määratud perioodide järel sooritab generaator söepanni puhastamise, sel ajal on masin välja lülitatud.
Kui puhastusfaas on läbi, jätkab generaator automaatselt tööd, minnes tagasi valitud võimsusele.
Moduleerimine on H-off
Kui vee temperatuur läheneb määratud piirile, hakkab boiler moduleerima, viies end automaatselt miinimumvõimsusele.
Kui temperatuur tõuseb määratud piirist kõrgemale, lülitub boiler automaatselt välja, kuvab ekraanile teate H-OFF (vesi väljas) ning käivitub
automaatselt uuesti kui temperatuur langeb määratud piirist jälle allapoole.
VÄljalÜlItamInE
vajutage kolmeks sekundiks nupule 1.
Pärast seda läheb seade automaatselt üle väljalülitumisele, lõpetades graanulite laadimise.
Suitsugaaside väljutamise mootor jääb sisse, kuni generaatori temperatuur on langenud tehase parameetritest madalamale.
taaskÄIVItamInE
Nii ahju automaatne kui ka käsitsi uuesti käivitamine on võimalik üksnes siis, kui jahutustsükli tingimused ja eelseadistatud taimer on jälle
õigeks seatud.

ÄrgE kasutagE sÜÜtamIsEks tulEOHtlIkkE VEdElIkkE!
ÄrgE laskE tÄItmIsFaasIs graanulIkOtIl kuuma gEnEraatOrIga kOkku Puutuda!
kuI sÜÜtamInE PIdEValt EBaõnnEstuB, sIIs PÖÖrdugE VOlItatud tEHnIku POOlE.
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stby - lIsatErmOstaat
nB! : Paigaldamine tuleb jätta volitatud tehnikule
on võimalik varustada termostaadiga ka generaatori ruumi kõrval asuv ruum: piisab lihtsalt termostaadi ühendamisest järgides allpool
kirjeldatud tegevuskava (soovitame paigutada täiendav mehaaniline termostaat põrandast 1,50 m kõrgusele). Generaator, mille ta klemmiga
on ühendatud väline termostaat, võib töötada erinevalt vastavalt sellele, kas ootefunktsioon (stby) on lülitatud sisse või välja.
tehasest väljudes on ta klemm sillatud ja võib olla alati suletud kontaktiga (kui seda soovitakse).

lIsatErmOstaadI tÖÖtamInE, kuI stBy On sIssE lÜlItatud[stby on]
Kui kontakt või väline termostaat on rahuldatud (kontakt avatud / temperatuur saavutatud), lülitub generaator välja. Kui kontakt või väline
termostaat läheb „rahuldamata“ olekusse (kontakt suletud / temperatuur ei ole saavutatud) toimub uus süütamine.
nb! generaatori töö sõltub siiski ka vee temperatuurist küttesüsteemis ja vastavatest tehase kehtestatud piirangutest. Kui generaator
on H off seisundis (veetemperatuur on saavutatud), siis kontakti või täiendava termostaadi nõuet ignoreeritakse.

lIsatErMostaadI töötaMInE, KuI stby on välja lÜlItatud[stby off]
Kui kontakt või väline termostaat on rahuldatud (kontakt avatud / temperatuur saavutatud), läheb generaator miinimumile. Kui kontakt või
väline termostaat läheb „rahuldamata“ olekusse (kontakt suletud / temperatuur ei ole saavutatud) hakkab generaator tööle eelseadistatud
võimsusel.
nb! generaatori töö sõltub siiski ka vee temperatuurist generaatori sees ja vastavatest tehase kehtestatud piirangutest. Kui
generaator on H off seisundis (veetemperatuur on saavutatud), siis kontakti või täiendava termostaadi nõuet ignoreeritakse.

täIEndava tErMostaadI paIgaldaMInE
 lülitage seade generaatori taga olevast üldlülitist välja.
 Eemaldage pistik pistikupesast.
 Ühendage elektriskeemi järgi termostaadi kaks kaablit masina taga asuvate vastavate klemmidega: üks neist on punane ja teine must
(ta klemm).

ta
ta

H

ta

hP15 - 22 eVo

HP30 Evo

aux
Kui kasutate tootja kõrgsagedusside tarvikuid, siis väljaõppinud tehnik peab ühenduse sooritama otse kaardiga. täiendava info jaoks pöörduge
edasimüüjate poole.

EEstI
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sEt powEr

Järgnevas menüüs saab muuta võimsust. Väikseim võimsus 1, maksimaalne võimsus 5.

sEt tEMpEraturE

Selles menüüs saab muuta katla temperatuuri. Võimalikud seadistused on: 65 - 80°C.

sEttIngs
Menüüs sEttiNgs saab:





Muudab funktsiooni BuRN Pot CleaNiNG toimimise sagedust
luba/keela staNd by režiim
luba/keela ChRoNo režiim
Muudab funktsiooni Easy sEtuP protsentuaalselt.

burn pot clEanIng

järgnevas menüüs on võimalik seadistada söepanni automaatse
puhastamise sagedust. (Vahemikus 0-50%)

stand by

ootefunktsiooni kasutatakse siis, kui soovite generaatori kohest
väljalülitumist või moduleerimist täiendava termostaadi kaudu.
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EnablE cHrono

lubab või keelab taimeri ja katla töörežiimi erinevad ajalised vahemikud

Easy sEtup
Pelletite mahukaal on suhe nende kaalu ja ruumala vahel. see suhe
võib muutuda, ilma et muutuks pelletite kvaliteet. Kui te kasutate
funktsiooni Easy sEtuP, siis saate muute mahukaalu kalibreerimist
suurendades või vähendades eelnevalt seadistatud väärtusi.
ahju programmis on võimalik valida väärtuse "-3" kuni "+3" vahel, kõik
ahjud on tootmise ajal seadistatud nii, et optimaalne väärtus oleks 0

Kui peaks ilmnema, et restile koguneb liiga palju jääkaineid, siis soovitame avada programmi Easy sEtuP ja vähendada väärtust ühe sammu
võrra “- 1” peale; oodake mõni päev, ja kui olukord ei parane, siis jätkake vähendamist, mis saab maksimaalselt olla “- 3”. Kui ilmneb, et pelletite
mahukaalu kalibreerimist tuleb suurendada, siis soovitame alustada tehaseväärtusest "0" ja liikuda edasi sammudega + 1, +2, +3 jne vastavalt
vajadusele.

LIIGSED PELLETIJÄÄGID RESTIL

TAVATÖÖ

-3

-2

-1

KolMas
vaHEMiK, Kui
EsiMEsEst
KaHEst Ei
PiisaNud

tEiNE vaHEMiK,
Kui EsiMEsEst
vaHEMiKust Ei
PiisaNud

EsiMENE
vÄHENdaMisE
vaHEMiK
(tEstigE ÜHE
PÄEva jooKsul)

VÄHE PELLETIJÄÄKE RESTIL

0

+1

+2

+3

oPtiMaalNE
tEHasEvÄÄrtus

EsiMENE
suurENdaMisE
vaHEMiK

tEiNE vaHEMiK,
Kui EsiMEsEst
vaHEMiKust Ei
PiisaNud

KolMas
vaHEMiK, Kui
EsiMEsEst
KaHEst Ei
PiisaNud

NB! Kui suuruse muutmise tagajärjel restile kogunevate jääkide kogus ei muutu, siis palume pöörduda piirkondliku teeninduse poole.

status

reserveeritud tehnikule

usEr MEnu
usEr MENu on võimalik:
 seadistada kuupäev ja kellaaeg (vt peatükki esmakordne
käivitamine)
 Programmeerida ChRoNo
 Määrata laNguagE
 seadistada disPlay
 Kasutada rEsEt

EEstI
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•

cHrono

ChRoNo saab programmeerida päevale 4 ajavahemikku, mida
kasutatakse igal nädalapäeval.
Igale ajavahemikule võib määrata sisse- ja väljalülitumise kellaaja,
kasutamispäevad programmeeritud ajavahemikul ja soovitud
veetemperatuuri (65-80 °c).
taIMErI KasutaMIsE KoHta vaadaKE juHIsEId pEatÜKIst
"EnablE cHrono"
Muuda temperatuuri

süütamise kellaaeg

väljalülitamise kellaaeg

R

Kasutusel päevad
Mittekasutusel päevad
1= esmaspäev
7= pühapäev

Edasi

tagasi
Muuda

SOOVITUSED

NÄIDE

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
kuupäev ja kellaaeg ning veenduda, et olete järginud alapeatükis
„Set CloCK“ toodud juhiseid. et taimer töötaks, tuleb see peale
programmeerimise ka aktiveerida.

süttimine kell 7.00
Väljalülitumine kell 18.00

süttimine kell 22.00
Väljalülitumine kell 05:00

languagE

Vt peatükki „enne süütamist“

dIsplay
- buzzEr
- brigHtNEss
- CoNtRaSt

Menüüs "disPlay" on järgmised valikud:
 luba/keela häälsignaalid.
 Muuda ekraani heledust
 Muuda ekraani kontrastsust
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õIgE

valE

 buzzEr
"off" asendis on helisignaal välja lülitatud.

 brIgHtnEss
selle abil muudetakse ekraani taustavalgust.
valikud ulatuvad off - 10 kuni 30.
Kui valite oleku vÄljas (off), lülitub ekraani taustvalgustus
pärast eelseadistatud viivitust välja.
taustvalgustus lülitub sisse niipea, kui vajutatakse mõnele
nupule või kui seade läheb häireolekusse.

 contrast
selle abil muudetakse ekraani kontrastsust.
(Vahemikus 2-50)

•

rEsEt

võimaldab lähtestada kõik väärtused selliseks, nagu need olid
seadistatud tehases

Muud funKtsIoonId
outlEt aIr
Funktsiooni väljutab küttesüsteemist selles oleva õhu. (ringluspump töötab 15 minuti jooksul vaheldumisi 15 sekundit sees ja 15 sekundit
väljas.
funktsiooni aktiveerimiseks:
Kui generaator on külm ja välja lülitatud ("off"), siis vajutage

ning seejärel hoidke nuppu "AIR" 5 sekundit all.

funktsiooni "outlEt air" väljalülitamiseks vajutage nuppu

prEload
selle funktsiooniga aktiveeritakse pelletite laadimise mootor pidevaks
töötamiseks.
funktsiooni aktiveerimiseks:
Kui generaator on külm ja välja lülitatud ("off"), siis vajutage
ning seejärel hoidke nuppu "laadimise" 5 sekundit all.
"Esimese laadimise" funktsiooni peatamiseks vajutage klahvi.

CleaNiNG
PrEload

outlEt air

põlEMIsKaMbrI puHastaMInE
see funktsioon avab söepanni põhja, ning lihtsustab põlemiskambri puhastamist.
funktsiooni aktiveerimiseks:
Kui generaator on külm ja välja lülitatud ("off"), siis vajutage

ning seejärel hoidke nuppu

5 sekundit all.

With the ash hook supplied as standard scrape the walls of the combustion chamber and transfer the residual ash in the brazier room a
into the ash tray.
Pärast puhastamist hoidke mõnda aega all nuppu

.

uKsE toHIb avada allEs pärast protsEduurI lõppu! EKraanIlE KuvataKsE toIMunud avaMIsE KoHta tEadE!

EEstI
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puHastus ja Hooldus
järgIgE juHIsEId suurIMa HoolIKusEga!
 Kontrollige alati, et toitejuhe oleks stepslist väljas, sest generaator võib olla programmeeritud ise käivituma.
 Et generaator oleks tervenisti maha jahtunud.
 söed peavad olema täiesti maha jahtunud.
 tagage toote puhastamise ajal ruumis piisav õhuvahetus.
 Puudulik puhastamine seab ohtu nii nõuetekohase töötamise kui ohutuse!

Hooldus
Nõuetekohaseks töötamise tagamiseks peab kompetentne tehnik toodet hooldama vähemalt korra aastas.
Perioodilisi kontrolli- ja hooldustöid tohivad sooritada ainult spetsialistid, kes töötavad vastavalt kehtivatele nõuetele ning kasutus- ja
hooldusjuhendis kirjeldatud juhistele.

Igal aastal tulEb puHastada HEItgaasIdE sEadEt, KanalEId ja "t"-ÜHEndusI kOOs InsPEktEErItaVatE
kOrkIdEga - kuI sÜstEEmIs On kurVE VõI HOrIsOntaalsEId ÜlEmInEkuId!
gEnEraatOrI PuHastamIsE sagEdusEd sõltuVad kasutusEst! sõltuVad kasutataVatE PEllEtItE
kValItEEdIst ja kasutusE sagEdusEst.
VõIB juHtuda, Et nEId tÖId tulEB sOOrItada suurEma sagEdusEga.

pErIoodIlInE puHastaMInE on Kasutaja vastutusEl
Enne kasutus- ja hooldujuhendis kirjeldatud perioodilise puhastamise ettevõtmist tuleb hoolikalt läbi lugeda kõik juhised, protseduuride
kirjeldused ja kirjeldatud perioodide pikkused.
pEalIspInna ja vIIMIstlusE puHastaMInE
puhastamiseks ei tohi kasutada abrasiivseid ega keemiliselt agressiivseid puhastusvahendeid.
Pealispindu tohib puhastada alles siis, kui generaator ja ümbris on täielikult jahtunud. Pealispindade ja metallist osade hooldamisel piisab
veega või vee ja seebiga niisutatud lapist.
juhiste eiramisel võivad generaatori pealispinnad saada kahjustatud, mis põhjustab ka garantii kehtivuse kaotamise.
KEraaMIlIsE KlaasI puHastaMInE
puhastamiseks ei tohi kasutada abrasiivseid ega keemiliselt agressiivseid puhastusvahendeid.
Keraamilist klaasi võib puhastada vaid siis, kui klaas on täielikult jahtunud.
Keraamilise klaasi puhastamisel kasutage kuiva pintslit või niisket, tuhaga määritud ajalehepaberit. väga musta klaasi korral tohib kasutada
ainult keraamiliste klaaside jaoks mõeldud puhastusvahendit. Pihustage mõõdukas kogus puhastusvahendit lapile ja puhastage keraamilisets
klaasist pind. Ärge pihustage puhastusvahendit ega muid vedelikke otse klaasile ega tihenditele!
juhiste eiramisel võivad keraamilisest klaasist pinnad saada kahjustatud, mis põhjustab ka garantii kehtivuse kaotamise.
graanulIMaHutI puHastaMInE
Kui paak on täiesti tühi, siis eemaldage generaatori toitekaabel ja eemaldage kõigepealt paagist jäägid (tolm, laastud, jne), alles seejärel täitke
uuesti.

IgaPÄEVanE - sÖErEst:
Katel teostab söeresti mehaanilist puhastamist automaatselt etteantud aja järel. joonisel on näidatud söeresti ja selle all olevat ava.
Siiski on soovitav ülejäävad jäägid 1 kord 2 päeva jooksul tuhaimuriga eemaldada.
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IgaPÄEVanE - skrEEPErId:
HP15EVO - HP22EVO: Keraamilisi vaheteid võib puhastada vaid
siis, kui generaator on täielikult jahtunud! Nende puhastamine
tagab pidevalt samasuguse soojatootmise. sellist hooldust
tuleb läbi viia vähemalt kord päevas. selleks piisab, kui kasutate
kaabitsaid, mis asuvad generaatori ülaosas ja liigutate neid üles-alla.
HP30EVO: soojusvahetite puhastamine toimub automaatselt
mehaanilise süsteemi abil, mis tagab ajas pidevalt ühtlase soojuse.

Iga nädal - PõlEmIskamBrI ja
tuHasaHtlI PuHastamInE:
soovitatav on vähemalt kord nädala tõmmata tolmuimejaga tuhk
põlemiskambrist.
Puhastamise kergendamiseks on soovitav aktiveerida funktsioon
"PõlEMisKaMbr
fuNKtsiooNid.

PuHastaMiNE"

vt

peatükki

a Muud

iga nädal või vastavalt vajadusele:
•
tühjendage tuhasahtel.
•
puhastage ukse sees olevad avad.

PuHas rEst tagaB ka nõuEtEkOHasE tÖÖtamIsE!

J

kuI rEst ja sEllE aVad On PõlEmIsjÄÄkIdEst alatI PuHtad, sIIs
On gEnEraatOrIlE tagatud OPtImaalnE PõlEmIsaEg, mIs VÄldIB
VõImalIkkE tõrkEId, mIs VõIksId nõuda tEHnIku sEkkumIst.
On VõImalIk kasutada FunktsIOOnI „Easy sEtuP“
kOHandamIsEks VastaValt kIrjEldatud VajadustElE.

PõlEmIsE

sÖEPaNN

EEstI

27

tavapäranE Hooldus, MIda soorItavad tEHnIKud
tavapärast hooldust tuleb läbi viia vähemalt kord aastas.
Kütteainena graanuleid 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.
Kasutusjuhendis kirjeldatud kasutajale mõeldud puhastamissageduse järgimine garanteerib generaatoris õige põlemisaja, väldib võimalikke
tõrkeid ja/või rikkeid, mis võiksid nõuda suuremaid töid tehniku poolt. tavapärased hooldustööd ei ole kaetud toote garantiiga.

uKsEtIHEndId, tuHaKassEtt ja söErEst
tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ja selle nõuetekohase toimimise.
Neid tuleb regulaarselt kontrollida, et kulumise või kahjustumise korral koheselt välja vahetada.
töid tohib sooritada ainult väljaõppinud tehnik.

ÜHEndus Korstnaga
Korstna ühendust tuleb tühjendada ja puhastada vähemalt kord aastas või siis, kui vajadus tekib. Kui ühendusel on horisontaalseid osi, siis
tuleb jäägid eemaldada enne, kui need saavad takistada suitsu väljumist.

KasutusEst KõrvaldaMInE (HOOaja lõPPEdEs)
iga kütteperioodi lõpus, enne ahju väljalülitamist, on soovitatav tühjendada täielikult graanulimahut ja eemaldada sellest graanulijäänused
ning tolm.
SOOVITAV ON GENERAATORIT ELEKTRIVÕRGUST MITTE VÄLJA VÕTTA, ET RINGLUSPUMP SAAKS TEOSTADA TAVAPÄRAST
BLOKEERUMISVASTAST TSÜKLIT
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.
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tavaHooldus
jooNisEd oN illustratiivsEd.

d
b

c

c
c
b
b

d
d

c
c
a

a

c

E

E
HP15Evo
HP22Evo

HP30Evo

a

suitsumootor (suitsu ärajuhtimistorude eemaldamine ja puhastamine), uus silikoon ettenähtud kohtades

b

tihendite ülevaatus, tuhasahtel, uks (asendada ja ettenähtud kohtadele lisada silikooni)

c

Põlemiskamber, ukse õhuavad ja soojusvaheti (täielik puhastamine) kaasa arvatud küünalühenduse puhastamine

d

Paak (täielik tühjendamine ja puhastamine).

E

õhutõmbetoru kontroll ja läbivooluanduri puhastamine
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Kuvatud tEatEd
dIsplay

põHjus

off

generaator väljas

start

algfaas on töös

pEllEt loadIng

Käib graanulite laadimine süütamise ajal

IgnItIon

süütamisfaas on töös

burnIng

toimub käivitusfaas

worK

toimub normaalse töö faas

ModulatIon

generaator töötab miinimumvõimsusel

burn pot clEanIng

toimub söepanni automaatne puhastus

*burn pot clEanIng
dEprEssIon

toimub söepanni puhastamine, selle põhjus on ebapiisav alarõhk.

fInal clEanIng

stand-By

COOlIng stand-By

HOFF

lõplik puhastamine on töös

generaator on väljas ja ootab taaskäivitamiseks välise termostaadi käsku
Üritatakse teha taaskäivitus, kui generaator oli just väljalülitunud. Kui generaator teeb väljalülitust, siis tuleb oodata, kuni
suitsumootor on täielikult välja lülitunud ning seejärel puhastada rest. generaatori saab alles pärast neid operatsioone uuesti
käivitada.
generaator väljas, sest veetemperatuur on seadistatust kõrgem.

*t-amB

õhutemperatuur (vastavatel mudelitel)

*t - OFF

generaator on väljas ja ootab taaskäivitamiseks kõigi vajalike tingimuste täitmist

BlaCk Out stand By
antIFrEEzE
antIlOCkIng
autOBlOw
*ClEanIng sPrIng
BlOCkEd

generaator on pärast voolukatkestust jahtumas.
Pärast jahutamist käivitub automaatrežiimil
Käimas on jäätumisvastane töö, sest vee temperatuur langes ala tehases seadistatud väärtust
tsirkulatsioonipump käivitub jälle siis, kui veetemperatuur jõuab tehases seadistatud tasemeni +2°C
Tsirkuleerimispump on blokeerimisvastases tsüklis (siis kui generaator on olnud 96 tundi väljas): tsirkuleerimispump käivitub
tootja seadistatud ajavahemiku järel, et vältida selle blokeerumist
Autoblow aktiveeritud
Vaheti puhastamine ei õnnestunud

HÄIrEd
dIsPlay

sElgItus

Näitab häire olemasolu.

laHEndus
Süttinud: näitab häire olemasolu
Vilgub: näitab alarõhuanduri deaktiveerumist
Häiret on võimalik tühistada alles siis, kui suitsu mootor on seiskunud ja häire tekkimisest
on möödas vähemalt 15 minutit, selleks vajutage 3 sekundi jooksu nuppu 1/

FumEs FaIlurE

Suitsu eemaldamise mootor on rikkis

Pöörduge teeninduse poole

* vastavate mudelite puhul.
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fuMEs probE

suitsuandur on rikkis.

Pöörduge teeninduse poole

Hot ExHaust

suitsu temperatuur on liiga kõrge

Kontrollige graanulite laadimist (vt "Easy setup"), kui lahendust ei leia, siis
pöörduge tehniku poole.

all clEan cHEcK up

uks ei ole korralikult suletud.
tuhakast ei ole korralikult suletud.
Põlemiskamber on must.
suitsugaaside väljutustoru on ummistunud.

veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud.
veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud.
Kontrollige suitsujuhtimise toru puhtust, esimese õhukanali anduri ja
põlemiskambri puhtust.

no
IgnItIon

graanulimahuti on tühi.
graanulite laadimine on valesti kalibreeritud.
termostaatilised andurid väljas.

Kontrollige, kas mahutis on graanuleid.
reguleerige graanulite pealevoolu (vt „Easy setup“).
Kontrollige peatükis „süütamine“ kirjeldatud toiminguid.
Kontrollige termostaadi pirne (vt peatükk "ennistamine")

süütefaasis puudub elektrivool.

viige ahi olekusse off (väljas) nupuga 1 ja korrake peatükis „süütamine“
kirjeldatud toiminguid.

graanulimahuti on tühi.
Puudulik graanulite etteanne.
Mootor ei lae graanuleid.

Kontrollige, kas mahutis on graanuleid.
reguleerige graanulite pealevoolu (vt „Easy setup“).

uks ei ole korralikult suletud.
tuhakast ei ole korralikult suletud.
Põlemiskamber on must.
suitsu ärajuhtimise toru on umbes

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

vooluandur rikkis.
andur lahti ühendunud

Pöörduge teeninduse poole

õhk seadmes
vähene tsirkulatsioon

õhk võib olla pääsenud seadmesse, tühjendage seade.
vähene tsirkuleerimistegevus.
ohutu ala on liiga väike või puudu.
veetemperatuur ahjus ületab 95°C.
ringluspumba tõrge.
Kui probleem ei lahene, siis peab töötingimused ennistama volitatud
tehnik.

blacK out
no IgnItIon
no pEllEt

dEprEssIon alarM

daMagE dEpr sEnsor

watEr ovErtEMp

Kontrollige, kas tulekolde uks on suletud.
Kontrollige, kas söerest oleks puhas.
söeresti automaatne puhastus ei toimi.
Kui tõrkele lahendust ei leia, siis pöörduge teeninduse poole

söeresti automaatne puhastus ei toimi.
*trap door blocKEd söerest on ummistunud
uks ei ole korralikult suletud.

anduri mõõdetud surve on liiga madal.

õhk võib olla pääsenud seadmesse, tühjendage seade.
Puudub vesi, või on leke, mis tuleneb mõne komponendi tõrkest.
Kui tõrkele lahendust ei leia, siis pöörduge teeninduse poole

vee sond on rikkis

Pöörduge teeninduse poole

Max H2o prEssIon
alarM

veesurve ületab maksimaalse lubatu

õhk võib olla pääsenud seadmesse, tühjendage seade.
Kontrollige paisuahelat, et see ei oleks kahjustatud ega liiga väike
Kontrollige, kas jahtunud seadmes on õige rõhk
Kui tõrkele lahendust ei leia, siis pöörduge teeninduse poole

* prEssurE sEnsor
daMagEd

rõhuandur on rikkis, katki või lahti ühendatud.

Pöörduge teeninduse poole

* augEr control
alarM

tõrge graanulite laadimisel.

Pöörduge teeninduse poole

* augEr blocKEd

tõrge pelletite mootoriga.

Pöörduge teeninduse poole

* dHw probE

boileri sond on rikkis.

Pöörduge teeninduse poole

* puffEr tanK probE

boileri sond on rikkis.

Pöörduge teeninduse poole

graanulimahuti on tühi.
uks ei ole korralikult suletud.
tuhakast ei ole korralikult suletud.
Põlemiskamber on must.
suitsugaaside väljutustoru on ummistunud.

Kontrollige, kas mahutis on graanuleid.
veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud.
veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud.
Kontrollige suitsujuhtimise toru puhtust, esimese õhukanali anduri ja
põlemiskambri puhtust.
Pöörduge teeninduse poole

MIn H2o prEssurE
alarM
probE H2o

* EMpty HoppEr

* vastavate mudelite puhul.
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garantIItIngIMusEd
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)
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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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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

MADE IN ITALY

design & production

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.
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