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Wskazówki bezpieczeµstwa

 

– Prosimy stosowaç si™ do wskazówek 
i zaleceµ zawartych w instrukcji instalacyjnej 
i instrukcji obs∆ugi urzådzenia. Tylko wtedy
zagwarantowane zostanie bezawaryjne 
funkcjonowanie urzådzenia.

 

W przypadku wyczucia zapachu gazu:

 

– Zamknåç zawór dop∆ywu gazu,
– otworzyç okna,
– nie obs∆ugiwaç prze∆åczników i urzådzeµ 

elektrycznych,
– zgasiç otwarte Ωrød∆a p∆omieni,
– natychmiadst powiadomiç pogotowie 

gazowe i firm™ instalacyjnå.

 

W przypadku wyczucia gazu:

 

– wy∆åczyç urzådzenie,
– otworzyç okna i drzwi.
– powiadomiç zak∆ad serwisowy.

 

Ustawienie, zmiany

 

– urzådzenie mo†e byç instalowane lub 
zmieniane tylko przez upowa†niony zak∆ad 
serwisowy

– Elementy odprowadzajåce spaliny nie 
mogå byç przerabiane lub zmieniane.

 

Materia∆y wybuchowe i ∆atwopalne

 

– ∆atwopalne materia∆y (papier, 
rozpuszczalniki, farby itp.) nie mogå byç 
sk∆adowane wzgl. stosowane w 
bezpo∂redniej blisko∂ci urzådzenia

 

Powietrze do spalania

 

– w celu unikni™cia korozji powietrze do 
spalania nie mo†e zawieraç agresywnych 
elementów. Jako silnie wzmagajåce 
powstawanie korozji dzia∆ajå chlorowce 
w™glowodorowe jak chlor i fluor, które np. 
mogå byç zawarte w rozpuszczalnikach, 
farbach, klejach, gazach aerozolowych i 
domowych ∂rodkach czyszczåcych.

– przy póΩniejszym zabudowaniu okien lub 
drzwi szczelnych nale†y zapewniç 
odpowiedni dop∆yw powietrza do spalania.

– otwory przewietrzajåce i odpowietrzajåce 
znajdujåce si™ w drzwiach i ∂cianach nie 
mogå byç zamkni™te lub zmniejszane.

– wentylatory z przy∆åczem zewn™trznym 
(np. suszarki do bielizny) muszå 
dysponowaç odpowiednim zaryglowaniem 
w celu zapewnienia niezak∆óconego 
dop∆ywu powietrza do spalania.

 

Uwaga:  

 

Dop∆yw powietrza do spalania musi 
byç zabezpieczony od strony frontowej 
kot∆a.
Zanieczyszczone kurzem i py∆em 
powietrze prowadzi do powstawania 
zabrudzeµ palnika i niedopuszczalnie 
wysokiego tworzenia si™ tlenków w™gla.
W tym przypadku w sytuacjach, kiedy 
dochodzi do du†ego zapylenia np. faza 
budowlana, prace czyszczåco-sprzåtajåce 

 

itp. kocio∆ musi byç zawsze wy∆åczony.

 

Konserwacja

 

– u†ytkownik jest zobowiåzany do regularnej 
konserwacji urzådzenia w celu 
zapewnienia bezawaryjnego i 
bezpiecznego funkcjonowania

– Urzådzenie nale†y konserwowaç raz w 
roku.

– Zalecamy zawarcie umowy na 
konserwacj™ z licencjonowanym serwisem.
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1 Uruchomienie

 

1.1 Usytuowanie elementów 
obs∆ugowych

 

Szkic 1

 

1 Prze∆åcznik wyboru trybu pracy
2 WskaΩnik temperatury kot∆a
3 Meldunek b∆™du i odblokowanie na automacie 

zap∆onowym
4 W∆åcznik / wy∆åcznik
5 Termostat kot∆a
6 Prze∆åcznik trybu pracy lato / zima
7 Bezpiecznik 3,15 AT
8 Przycisk odblokowujåcy termicznego 

wy∆åcznika bezpieczeµstwa
9 Miejsce monta†u osprz™tu dodatkowego

(SVM 1, TA 120 E1 lub TA 122 E2)

 

1.2 Gotowo∂ç do pracy

 

– w∆åczyç dop∆yw prådu do kot∆a.
– w∆åczyç kocio∆ za pomocå przycisku 

w∆åcznika / wy∆åcznika (4) (ustawienie I)
zapala si™ lapka kontolna na w∆åczniku.

– ustawiç termostatem (5) odpowiedniå 
temperatur™ kot∆a
• Zakres nastawczy: 30 - 90 °C
• Ograniczenie fabryczne: 40 - 75 °C 

(1-E)
Poczåtek regulacji zaczyna si™ przy ok. 
40 °C,  ka†da nast™pna kreska odpowiada 
przyrostowi temperatury o ok. 10 °C.

– prze∆åcznik rodzaju pracy (1) ustawiç w 
pozycji "AUTO" a prze∆åcznik tryb letni/
zimowy (6) na pozycj™ „

 

❆

 

".
– regulator ogrzewania ustawiç wg. 

instrukcji.

 

2 Wy∆åczenie

 

– termostat kot∆a (5) ustawiç na "1"
– w czasie d∆u†szego nieu†ytkowania: 

zamknåç zawór odcinajåcy gazu
– wy∆åczyç kocio∆ za pomocå przycisku (4) 

(ustawienie 0 ).

 

Wskazówka: 

 

pracujåcy razem z regulatorem 
ogrzewania zegar prze∆åczajåcy po 
wy∆åczeniu kot∆a równie† przestaje dzia∆aç.
Po up∆ywie rezerwy biegu zegar musi byç 

 

ponownie nastawiony.

 

3 Usterki

 

Je∂li palnik nie reaguje pomimo 
zapotrzebowania na ciep∆o:

 

Przyczyna: ogranicznik temperatury lub 
kontrolka automatu zap∆onowego zosta∆y 
wy∆åczone wzgl. zablokowane
– Zdjåç kapturek (8) i nacisnåç le†åcy pod 

nim przycisk.
– Je∂li pali si™ lampka kontrolna b∆™du (3): 

wcisnåç odpowiedni przycisk po ok. 15 s.
Lampka kontrolna b∆™du musi zgasnåç.

 

Wskazówka: 

 

W przypadku ponownego 
wyståpienia przyczyn™ powinien zbadaç 

 

fachowiec.

 

W przypadku powstawania szmerów lub 
nieogrzewania grzejników:

 

Mo†liwa przyczyna: zapowietrzenie instalacji c.o.
– Odpowietrzyç odpowiednie grzejniki wzgl. 

ca∆å instalacj™ i w razie potrzeby uzupe∆niç 
wod™ w instalacji.

 

W przypadku wyståpienia innych 
usterek i w razie wyczucia 
ulatniajåcego si™ gazu:

 

– natychmiast wy∆åczyç zasilanie 
elektryczne kot∆a za pomocå wy∆åcznika 
awaryjnego znajdujåcego si™ przed 
pomieszczeniem grzewczym

– zamknåç dop∆yw gazu i powiadomiç 
instalatora lub dostawc™ gazu
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4 Nape∆nianie i 
odpowietrzanie

 

Uwaga:  

 

Nie nape∆niaç w †adnym przypadku 
goråcego kot∆a zimnå wodå. Przed 

 

nape∆nieniem kot∆a poczekaç, a† ostygnie.

 

– Regularnie kontrolowaç ci∂nienie w 
instalacji c.o. na manometrze
Przy zamkni™tych instalacjach grzewczych 
ci∂nienie mo†e si™ wahaç w zale†no∂ci od 
temperatury.

– W razie potrzeby uzupe∆niç wod™ w 
instalacji c.o. do odpowiedniego ci∂nienia. 
Minimalne ci∂nienie w instalacji powinno 
byç oznaczone na manometrze  (przez 
instalatora).
1. Odpowietrzyç wå† przez nape∆nienie wodå
2. Pod∆åczyç wå† do zaworu 

nape∆niajåcego
3. Otworzyç zawór nape∆niajåcy kot∆a
4. Po nape∆nieniu do odpowiedniego 

ci∂nienia, zamknåç zawør nape∆niajåcy i 
od∆åczyç wå†

 

5 Konserwacja

 

Zalecamy zawarcie umowy serwisowej z 
autoryzowanym zak∆adem serwisowym. 
Gwarantuje to bezwaryjne funcjonowanie i 
d∆ugå †ywotno∂ç urzådzenia.

 

Uwaga:  

 

wykonywanie jakichkolwiek czynno∂ci i 
zabiegów regulacyjnych wewnåtrz urzådzenia 
mo†e byç przeprowadzane wy∆åcznie przez 
autoryzowanych serwisantøw. Ma to 
szczególne znaczenie przy otwieraniu i 
odkr™caniu elementów funkcyjnych w 

 

instalacji gazowej i odprowadzania spalin.

 

– Przestrzegaç wskazówek 
konserwacyjnych.

– Sprawdzaç przez fachowca corocznie 
poprawno∂ç funkcjonowania urzådzenia i 
je∂li to konieczne - przeczy∂ciç je.

 

6 Czyszczenie pomieszczenia 
kot∆a

 

– Pomieszczenie kot∆a utrzymywaç w stanie 
czystym

– W czasie przeprowadzania prac 
czyszczåcych i sprzåtajåcych w 
pomieszczeniu kot∆a zawsze wy∆åczaç kocio∆.

– Unikaç w czasie sprzåtania powstawania 
kurzu i py∆ów

 

7 Powietrze do spalania

 

Uwaga:  

 

zmiana warunków kubaturowych jak 
równie† dodatkowe zabudowanie 
szczelnych okien i drzwi wzgl. 
uszczelnianie szczelin drzwi i okien så 

 

niedopuszczalne.

 

– Sprawdziç, czy kocio∆ grzewczy ma 
zapewnionå odpowiedniå ilo∂ç powietrza 
do spalania.

– Nie przestawiaç, nie zamykaç i nie 
zmieniaç urzådzeµ przewietrzajåcych.

 

Do wype∆nienia przez serwisanta i 
wykonawc™ instalacji:

 

Ustawione na 
armaturze kot∆a 
ci∂nienie gazu w 
mbar

Wydajno∂ç w kW

Data uruchomienia

Firma 
wykonawcza

Firma serwisowa


