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Wskaπnik kodów
Wy¶wietlacz
Przycisk „Reset“
Interfejs diagnostyczny kot∏a
Przycisk „Przewiñ“
Przycisk „Dalej“
Przycisk „Zatwierdπ“
Przycisk „Wiêcej“
Przycisk „Mniej“
Wskaπnik wy∏±czenia trybu ogrzewania
Wskaπnik wy∏±czenia trybu podgrzewania ciep∏ej
wody (bez funkcji)
12 Wskaπnik pracy pompy obiegowej c.o.
13 Wskaπnik trybu obs∏ugi rêcznej

Znaczenie wskaπników

6 720 611 829 PL (05.03) OSW

Wskaπnik kodów:
• Tryb roboczy: tylko litera lub cyfra
• Tryb konfiguracyjny: litera/cyfra z kropk±
• Tryb odczytu: litera/cyfra z migaj±c± kropk± patrz: Instrukcja instalacji.
• Tryb awaryjny: litera/cyfra miga - patrz:
Instrukcja instalacji.
Wy¶wietlacz:
• Tryb roboczy: temperatura zasilania
• Tryb konfiguracyjny: warto¶æ zmienna, np.
maksymalna temperatura zasilania
• Tryb odczytu: aktualna warto¶æ odczytanego
parametru, np. aktualna temperatura zasilania.

Uruchamianie/unieruchamianie

Przywrócenie normalnego trybu pracy

Uruchamianie
B Przed uruchomieniem po d∏u¿szej przerwie w
eksploatacji, zw∏aszcza w przypadku instalacji
bez podgrzewania ciep∏ej wody po przerwie
letniej, pamiêtaæ o otwarciu syfonu do
kondensatu, sprawdzeniu poziomu nape∏nienia
i ewentualnie uzupe∏nieniu wody (patrz:
Instrukcja instalacji).
B Sprawdziæ ci¶nienie wody w instalacji
ogrzewania: wskaπnik manometru powinien
wskazywaæ od 1 do 2 bar.
B Otworzyæ zawór gazowy oraz zawory
serwisowe na zasilaniu i powrocie c.o.
B W∏o¿yæ wtyczkê do sieci, kocio∏ uruchamia siê.
Na wy¶wietlaczu (2) pokazywana jest aktualna
temperatura zasilania, natomiast na wskaπniku
kodów (1) stan pracy.

B Przytrzymaæ jednocze¶nie wci¶niêty przycisk
i
.
Kocio∏ powraca do normalnego trybu pracy.

Wy∏±czanie
B Wyci±gn±æ wtyczkê z gniazdka.
Wskaπnik ga¶nie.
W przypadku unieruchamiania kot∏a na d∏u¿szy
czas:
B Zabezpieczyæ kocio∏ przed zamarzniêciem.

Funkcje steruj±ce
Funkcje te mo¿na w∏±czaæ lub wy∏±czaæ przy
pomocy przycisków znajduj±cych siê pod ka¿d±
z funkcji.
B Po wci¶niêciu odpowiedniego przycisku
przytrzymaæ go przez 3 sekundy w pozycji
wci¶niêtej.
Wskaπnik kontrolny zapala siê lub ga¶nie.
Wskaπniki kontrolne maj± nastêpuj±ce znaczenia:
•
pali siê po wy∏±czeniu trybu ogrzewania
•
brak funkcji (równie¿ jest zapalony)
•
pali siê po w∏±czeniu ci±g∏ej pracy pompy
•
pali siê po w∏±czeniu trybu obs∏ugi rêcznej.
Praca z maksymaln± ustawion± moc±
znamionow±
B Przytrzymaæ jednocze¶nie wci¶niêty przycisk
i
a¿ do pojawienia siê na wskaπniku
kodów litery H.
Kocio∏ pracuje z maksymaln± ustawion± moc±
znamionow±.
Praca z minimaln± ustawion± moc±
znamionow±
B Przytrzymaæ jednocze¶nie wci¶niêty przycisk
i
a¿ do pojawienia siê na wskaπniku
kodów litery L.
Kocio∏ pracuje z minimaln± ustawion± moc±
znamionow±.

Podgrzewanie ciep∏ej wody
Sterowanie podgrzewaniem ciep∏ej wody
przejmuje regulator TA271 i modu∏ HSM. Na kotle
nie mo¿na dokonaæ ¿adnego ustawienia.

Regulacja c.o.
Odszukaæ w instrukcji obs∏ugi informacje na
temat prawid∏owego ustawienia regulatora
instalacji ogrzewania.

Ochrona przeciwzamro¿eniowa
Zabezpieczenie przed zamarzniêciem kot∏a:
B Nie od∏±czaæ zasilania elektrycznego, wy∏±czyæ
funkcjê ogrzewania.
B Po od∏±czeniu zasilania elektrycznego
opró¿niæ kocio∏ i instalacjê ogrzewania.
Zabezpieczenie przed zamarzniêciem instalacji
ogrzewania:
B Regulatory instalacji ogrzewania TA 271
posiadaj± funkcjê zabezpieczenia instalacji
przed zamarzniêciem.
Szczegó∏owe wskazówki znajduj± siê w instrukcji
obs∏ugi regulatora ogrzewania.

Usterki
Wystêpuj± dwa rodzaje usterek, które s±
sygnalizowane w ró¿ny sposób:
W przypadku sygnalizowania
wy∏±czenia (wskaπnik kodów
pokazuje „b“ a na wy¶wietlaczu
migaj± kropki):
B Po up∏ywie czasu oczekiwania kocio∏
ponownie siê uruchamia.
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W przypadku sygnalizowania
usterki (migaj±ce cyfry na
wy¶wietlaczu i na wskaπniku
kodów):
B Nacisn±æ przycisk „Reset“.
Po w∏±czeniu kot∏a na wy¶wietlaczu pojawia
siê warto¶æ temperatury zasilania.
Je¿eli zak∏ócenia nie da siê usun±æ:
B Skontaktowaæ siê telefonicznie z
Autoryzowanym Serwisem (tel. 0801 300 810),
informuj±c o usterce i podaj±c dane kot∏a.

