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Gentile cliente,
desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la preferenza che ha voluto accordarci acquistando
il nostro prodotto e ci congratuliamo con Lei per la scelta.
Per consentirLe di utilizzare al meglio la Sua nuova stufa, la invitiamo a seguire attentamente
quanto descritto nel presente manuale.

Dear Customer,
We’d like to thank you for having purchased one of our products and congratulate you on
your choice.
To make sure you get the most out of your new stove, please carefully follow the instructions
provided in this manual.

Sehr geehrter Kunde,
Zuallererst möchten wir Ihnen für den uns gewährten Vorzug danken und Ihnen zur Wahl
gratulieren.
Damit Sie Ihren neuen Heizofen so gut wie möglich benutzen können, bitten wir Sie, die in
dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung enthaltenen Angaben genau zu befolgen.

Cher client,
Nous souhaitons avant tout vous remercier de la préférence que vous nous avez accordée
en achetant notre produit et vous félicitions pour votre choix.
A¿n de vous permettre de pro¿ter au mieux de votre nouveau porle, nous vous invitons j
suivre attentivement les instructions reportées dans cette notice.

Szanowny kliencie,
chcemy przede wszystkim podziĊkowaü za preferencMi, ktyre wybraá nas, kupuMąc nasz produkt,
a my gratuluMemy wyboru.
Aby umoĪliwiü Ci Mak naMlepieM wykorzystaü swyM nowy piec, naleĪy postĊpowaü ostroĪnie z
instrukcMami zawartymi w ninieMszeM instrukcMi.

ITALIANO

SPIS TREŚCI
1

.21),*85$&-$32&=Ą7.2:$

1.1
1.2

P2DàĄCZ(NI( D2 T(502STAT8 Z(WNĉT5ZN(G2
5(G8LAC-A DWÏCH T<LN<CH W(NT<LAT25ÏW

2

3$1(/67(52:1,&=<

2.1
2.2
2.3

2PIS
8ĩ<TK2WANI( PAN(L8 ST(52WNICZ(G2
PA5A0(T5< )8NKC-2N2WANIA

3

&=<112ĝ&,:67ĉ31(

3.1
3.2
3.3

àAD2WANI( P(LL(T8
ZASILANI( (L(KT5<CZN(
8STAWI(NIA P2CZĄTK2W(

4

8ĩ<7.2:$1,(3,(&$

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

WàĄCZ(NI(
Z0IANA PA5A0(T5ÏW
W<àĄCZ(NI(
)8NKC-2N2WANI( Z T(502STAT(0 2T2CZ(NIA
)8NKC-2N2WANI( Z S2NDĄ 2T2CZ(NIA
ZNA-D8-ĄCĄ SIĉ NA PI(C8

5

'267ĉ31()81.&-(

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

TI0(5
)8NKC-A 2SZCZĉDN2ĝCI (N(5GII Ä(C2 02D(´
)8NKC-A D(LT< P2N2WN(G2 WàĄCZ(NIA
P2N2WN( WàĄCZ(NI( P2 BLACK-28T
)8NKC-A ÄBL2KADA KLAWIAT85<´
)8NKC-A ZAP2BI(GANIA ZA0A5ZANI8

6

=$5=Ą'=$1,($/$50$0,

3

.21),*85$&-$32&=Ą7.2:$

1

W zaleĪnoĞci od rodzaMu zainstalowania, naleĪy ustawiü piec wedáug kon¿guracMi odpowiednieM do Mego
funkcMonowania.
NaleĪy wczeĞnieM podáączyü do niego napiĊcie za pomocą znaMduMącego siĊ z tyáu wyáącznika bezpieczeĔstwa
a
b
c
d
e
f
g
h

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
i potwierdziü przyciskiem ;
Przeglądaü przyciskami
i wybraü pod-menu [30]; zacznie migaü Ä --0´;
Wcisnąü przycisk
i przyciskami
wprowadziü wartoĞü Ä54´;
Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü;
Zostanie wyĞwietlona uĪywana w daneM chwili kon¿guracMa;
-eĪeli chce siĊ Mą zmieniü, wcisnąü przycisk
i przyciskami
wpisaü wartoĞü noweM kon¿guracMi;
Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü.
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8stawiü taką kon¿guracMĊ w celu rĊcznego lub programowanego wáączenia i wyáączenia pieca.
Piec zmieni moc w zaleĪnoĞci od temperatury otoczenia odczytaneM przez znaMduMącą siĊ na nim sondĊ.
0RĪQDXVWDZLüWU\EÄ(FRPRGH´WDNDE\SLHFZ\áąF]\áVLĊOXEZáąF]\áQDSRGVWDZLHXVWDZLRQHWHPSHUDWXU\
RWRF]HQLD
:WDNLHMNRQ¿JXUDFMLPRĪQDUyZQLHĪXVWDZLüIXQNFMĊ]DSRELHJDQLD]DPDU]DQLX



KONFIGURACJA 2
8stawiü taką kon¿guracMĊ, gdy piec Mest zarządzany przez zewnĊtrzny termostat lub chronotermostat .
:WDNLHMNRQ¿JXUDFMLSLHFZ\áąF]DVLĊJG\]HZQĊWU]Q\WHUPRVWDW]RVWDQLHXVDW\VIDNFMRQRZDQ\
:WDNLHMNRQ¿JXUDFMLQLHPRĪQDXVWDZLüIXQNFML]DSRELHJDQLD]DPDU]DQLX
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Piec moĪna podáączyü do zewnĊtrznego termostatu lub chronotermostatu, ktyry bĊdzie go wáączaá i wyáączaá.
Gdy temperatura zostanie osiągniĊta, termostat otworzy obwyd i wyáączy piec.
Termostat zewnĊtrzny musi byü podáączony do odpowiednich zaciskyw znaMduMących siĊ na karcie elektroniczneM,
na ktyrych znaMduMą siĊ zworki. 2dáączyü zworki i podáączyü na ich mieMsce dwa styki termostatu.
NaleĪy pamiĊtaü, aby ustawiü piec w NRQ¿JXUDFML zgodnie z instrukcMami z paragrafu ÄKon¿guracMa początkowa´.
Pierwszy raz, po zainstalowaniu chronotermostatu, piec musi byü wáączony rĊcznie, gdy chronotermostat znaMduMe
siĊ w stanie Äwywoáywania´. Taka czynnoĞü Mest rywnieĪ konieczna w przypadku, gdy przerwy w zasilaniu
elektrycznym lub, gdy piec zostanie wyáączony rĊcznie.
Aby uniknąü pokrywania siĊ przedziaáyw czasowych funkcMonowania, zaleca siĊ dezaktywacMĊ ustawienie na
2)) timer pieca..
Przed przystąpieniem do czytania instrukcMi, aby sprawdziü opis pieca, podaną w zaáączoneM instrukcMi.
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W momencie montaĪu moĪna wyregulowaü
wydaMnoĞü dwych wentylatoryw tylnych w
zaleĪnoĞci od wykonanego rodzaMu instalacMi
rozdzielczeM
dáugoĞü, przekryM, uĪyty materiaá... . Po
uruchomieniu pieca i wáączeniu dwych tylnych
wentylatoryw w menu wentylacMi, wyregulowaü Me
za pomocą potencMometryw umieszczonych z tyáu
pieca rys.1.1-D- , aĪ do osiągniĊcia Īądanego
poziomu wentylacMi
 3RGáąF]\üZHQW\ODWRU\W\OQHGR]HZQĊWU]QHJR
WHUPRVWDWX
0oĪna podáączyü dwa zewnĊtrze termostaty do
listy zaciskoweM pieca, co umoĪliwi wáączanie i
wyáączanie wentylatoryw tylnych na podstawie
ustawioneM na termostatach temperatury.
Aby wykorzystaü taką funkcMĊ, wentylacMa dwych
tylnych wentylatoryw musi byü ustawiona na 2N.
Termostat zarządzaMący Lewym wentylatorem
bĊdzie podáączony do zaciskyw 3 i 4 listwy
zaciskoweM.
Termostat zarządzaMący Prawym wentylatorem
bĊdzie podáączony do zaciskyw 5 i 6 listwy
zaciskoweM.

D

fig. 1.1
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Przed przystąpieniem do czytania instrukcMi,
skonsultowaü opis pieca znaMduMący siĊ w
zaáączoneM instrukcMi.

 OPIS
Panel sterowniczy skáada siĊ z
A gyrna czĊĞü z L(D stanu i podĞwietlonymi
ikonami okreĞlaMącymi poszczegylne funkcMe;
B wyĞwietlacz L(D;
C przycisk wáączania ;
D przycisk ÄAnuluM´ i wizualizacMa ÄbáĊdu´ ;
( dwie strzaáki do przeglądania funkcMi
;
) dwa przyciski
i
do zmiany parametryw
funkcMonowania i wchodzenia do pod-menu;
G przycisk enter
potwierdzania parametru lub
wyboru

A

B

D

F
E

C

G
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fig. 2.1
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KoĔczy siĊ pellet

WskazuMe, Īe Mest konieczne naáadowanie zasobnika pelletu

KonserwacMa

WskazuMe koniecznoĞü wykonania konserwacMi

Serwis

WskazuMe poMawienie siĊ báĊdu

2dbiornik pilota

2dbiera polecenia z pilota opcMa .

Timer aktywny

WskazuMe, czy Mest aktywna funkcMa timer.

Led sygnalizacMi
obok przycisku

6

2PIS

stanu

Led zawsze wáączona piec wáączony i pracuMe
Led przerywana piec na etapie wáączania lub w stanie stand-by
Led wyáączona piec wyáączony
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)8NKC-A
0oc

2PIS

WARTO CI

8stawienie mocy funkcMonowania

1..5

WentylacMa

IK2NA

gdzie
przewidziano

8stawienie prĊdkoĞci wentylatora powietrza otoczenia.

Temperatura

WyĞwietla temperatura odczytaną w otoczeniu i umoĪliwia ustawienie ĪądaneM
temperatury.

Paliwo

)unkcMa nieuĪywana

Timer

8aktywnia lub dezaktywuMe Timer. Po uaktywnieniu wyĞwietla siĊ staáa ikona

)8NKC-A

P2D-0(N8
Timer tygodniowy

[1]
[2] Programy
[3] Zegar  data

[4] Pozostaáych godzin
InformacMe o

[5] systemie
[6] Funkcja nieaktywna

2PIS

[8]
[9]

-asnoĞü

[11] wyĞwietlacza
[12] Tryb wyĞwietlacza
[13] GáoĞnoĞü brzĊczyka
[14] 5odzaM pelletu
[15] Funkcja nieaktywna
[30] Menu Instalatora
[40] 0enu serwisowe

2N - 2))

WARTO CI
[d1] ... [d7]

0enu ustawieĔ programyw

[P1] ... [P6]

8stawienie godziny i daty
WyĞwietla liczbĊ godzin po upáywie ktyrych naleĪy
przeprowadziü konserwacMĊ. Z wartoĞcią ÄHi´ Mest
wskazywanych wiĊceM niĪ  godzin.
WyĞwietla wersMĊ bieĪącego oprogramowania

8aktywnia lub dezaktywuMe Tryb (co, ktyry powoduMe
automatyczne wyáączenie i ponowne wáączenie na
podstawie temperatury otoczenia tylko w kon¿guracMi 1 .
Delta
ponownego 5yĪnica stopni w stosunku do temperatury wyáączenia,
poniĪeM ktyreM piec ponownie siĊ wáączy tylko w kon¿guracMi
wáączenia
1.
Temperatura
0inimalna temperatura poniĪeM ktyreM piec siĊ wáączy tylko
zapobiegania
w kon¿guracMi 1 .
zamarzaniu

[10] Blokada klawiatury

6C .. 51C

Przypisanie programyw max 3 ryĪnym dniom tygodnia

[7] )unkcMa (co

Setup

c 2)),1..5; A; Hi
r 2N2))

2)); (co

,5 ... 5,C
2)); 3 ... 2
C

8stawia tryb blokady przyciskyw

2)); Lo; Hi

8stawia poziom MasnoĞci wyĞwietlacza

2)); 1 ... 5

8stawia tryb wizualizacMi danych

2)); 1 ... 4

8stawia gáoĞnoĞü sygnalizatora dĨwiĊkowego

2)); 1 ... 5

0oĪna ustawiü 3 ryĪne rodzaMe pelletu

1 ... 3

Zmiana/Wizualizacja konﬁguracji pieca

PWD Ä54´

0enu stosowane przez centrum serwisowe

Pod-menu [30] i [40] menu Setup są zabezpieczone hasáem i mogą ich uĪywaü wyáącznie centra serwisu technicznego.
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•
•
•
•
•

Za pomocą strzaáek
przechodzi siĊ po menu, ktyre za kaĪdym razem zostaMą podĞwietlone.
ZatrzymuMąc siĊ na okreĞloneM funkcMi, wystarczy uĪyü przycisku
i zmieniü wartoĞci za pomocą przyciskyw
.
Dodatkowe wciĞniĊcie przycisku
potwierdza zmianĊ.
2gylnie, wszystkie migaMące wartoĞci są moĪliwe w danym momencie do zmiany za pomocą przyciskyw
.
Przycisk ÄanuluM´
pozwala na anulowanie zmiany; Mego dáuĪsze wciĞniĊcie umoĪliwia wizualizacMĊ
ewentualnego kodu alarmowego lub báĊdu na wyĞwietlaczu.
7

 3$5$0(75<)81.&-212:$1,$
)unkcMonowanie pieca Mest okreĞlane parametrami 0ocy, WentylacMi i Temperatury ustawionymi przez
uĪytkownika.
 =PLDQDPRF\
0oc okreĞla iloĞü ciepáa produkowanego przez piec i dlatego bezpoĞrednio wpáywa rywnieĪ na zuĪycie.
Aby zmieniü wartoĞü mocy
a Za pomocą przyciskyw
ustawiü siĊ na menu mocy i wcisnąü
;
b WartoĞü mocy zacznie migaü; przyciskami
zmieniü wartoĞü mocy 1 minimalna,...,5 maksymalna
c Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü ustawione dane.
 =PLDQDZDUWRĞFLZHQW\ODFML ]Z\MąWNLHPPRGHOL]VHULL6LOHQW
Aby zmieniü wartoĞü wentylacMi
a Za pomocą przyciskyw
ustawiü siĊ w menu wentylacMi
i wcisnąü
;
b 8Īyü przyciskyw
do przechodzenia pomiĊdzy wentylatorem Ğrodkowym >c@; wentylatorem prawym
>r@
c Wcisnąü przycisk
, aby wybraü Īądany wentylator;
d Przyciskami zmieniü wartoĞü mocy

• ´2))´ caákowicie wyklucza wentylacMĊ i piec pracuMe wyáącznie w naturalnym cyklu konwekcMi;
• ´1´ minimalna..., ´5´ maksymalna;
• ´A´
funkcMonowanie automatyczne piec ustawi prĊdkoĞü w zaleĪnoĞci od temperatury otoczenia ;
• ´Hi´
funkcMonowanie super szybkie do uĪycia wyáącznie w przypadku szybkiego nagrzania
otoczenia ;
e Wcisnąü przycisk
aby potwierdziü ustawione dane.
7\ONRGODFHQWUDOQHJRZHQW\ODWRU &
0oĪna ustawiü centralny wentylator C , aby wyáączyü tylko w przypadku wyMĞcia piec Mest ustawiony na wartoĞü
mnieMszą niĪ ³4´.
 =PLDQDWHPSHUDWXU\RWRF]HQLD
ZmieniaMąc taką wartoĞü okreĞla siĊ temperaturĊ, ktyrą chce siĊ uzyskaü w otoczeniu, bezpoĞrednio odczytywaną
przez sondĊ znaMduMącą siĊ na piecu.
Aby zmieniü wartoĞü temperatury
a Za pomocą przyciskyw
ustawiü siĊ na menu temperatury
b BieĪąca wartoĞü zacznie migaü; zmieniü Mą przyciskami
;
c Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü ustawione dane.

8

i wcisnąü

;
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Pierwszą czynnoĞcią, Maką naleĪy wykonaü przed
wáączeniem produktu Mest naáadowanie zasobnika
paliwa pelletu za pomocą odpowiednieM áopatki.
Nie wsypywaü bezpoĞrednio z worka do
zasobnika, aby uniknąü wprowadzenia trocin lub
innych elementyw, ktyre mogáyby niekorzystnie
wpáynąü na prawidáowe funkcMonowanie pieca
oraz rozsypania pelletu poza zasobnikiem.

IS

8pewniü siĊ o prawidáowym zamkniĊciu pokrywy
zasobnika po naáadowaniu go pelletem. Wyáącznik
bezpieczeĔstwa tylko w modelach, gdzie
przewidziano kontroluMe prawidáowe zamkniĊcie
IS na rys. 3.1 i powoduMe alarm, gdy pokrywa
pozostanie otwarta przez okres dáuĪszy niĪ Medną
minutĊ podczas funkcMonowania pieca.

 =$6,/$1,((/(.75<&=1(
Podáączyü piec do sieci elektryczneM, uĪyü
wyáącznika znaMduMącego siĊ w tylneM czĊĞci pieca
i ustawiü na ÄI´ rys. 2.2 . -eĪeli podáączenie Mest
prawidáowe, piec wyemituMe seriĊ przerywanych
sygnaáyw dĨwiĊkowych i wáączy siĊ wyĞwietlacz.

fig. 3.1

W przypadku dáugich okresyw nieuĪytkowania
zaleca siĊ ustawienie tylnego wyáącznika na pozycMi
2)) 2 .
1LHGRW\NDüSDQHOXVWHURZQLF]HJRZPRPHQFLH
SRGáąF]HQLD]DVLODQLDGRSLHFD

 867$:,(1,$32&=Ą7.2:(
Przed rozpoczĊciem uĪytkowania pieca naleĪy
ustawiü bieĪącą datĊ i godzinĊ.

fig. 3.2

 8VWDZLHQLHJRG]LQ\LGDW\
Aby zmieniü datĊ
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Za pomocą przyciskyw
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
i potwierdziü przyciskiem ;
Za pomocą przycisku
przeMĞü do przodu, wybraü pod-menu [3] i potwierdziü przyciskiem
;
WartoĞü godziny zacznie migaü; przyciskami
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
WartoĞü minut zacznie migaü; przyciskami
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
WartoĞü dnia zacznie migaü; przyciskami
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
WartoĞü miesiąca zacznie migaü; przyciskami
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
WartoĞü roku zacznie migaü; przyciskami
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
Zacznie migaü wartoĞü bieĪącego dnia tygodnia Poniedziaáek 1 ... Niedziela 7 ; zmieniü wartoĞü
przyciskami
;
M Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü ustawione dane.

9

 8VWDZLHQLHMDVQRĞFLZ\ĞZLHWODF]D
0oĪna ustawiü stopieĔ MasnoĞci wyĞwietlacza gdy znaMduMe siĊ w stanie standby.
a
b
c
d

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
i potwierdziü przyciskiem ;
Za pomocą przycisku
przeMĞü do przodu i wybraü pod-menu [11] i potwierdziü przyciskiem
;
Przyciskami
i
ustawiü Īądaną wartoĞü MasnoĞci OFF, 1 ... 5 i potwierdziü przyciskiem .

 8VWDZLHQLHWU\EXZ\ĞZLHWODF]D
0oĪna ustawiü co chce siĊ wyĞwietliü na wyĞwietlaczu, gdy znaMduMe siĊ on w stanie standby
a
b
c
d

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
i potwierdziü przyciskiem ;
Za pomocą przycisku
przeMĞü do przodu i wybraü pod-menu [12] i potwierdziü przyciskiem
Za pomocą przyciskyw
i
ustawiü Medną z poniĪszych wartoĞci

;

ÄOFF´

•

WyĞwietlacz bĊdzie stale wáączony na ostatnieM wizualizacMi wybraneM przez uĪytkownika;

Ä1´

•

BĊdą cyklicznie wyĞwietlane parametry funkcMonowania;

Ä2´

•

BĊdzie wyĞwietlana temperatura odczytana przez sondĊ otoczenia

Ä3´

•

BĊdzie wyĞwietlana bieĪąca godzina

Ä4´

•

BĊdzie wyĞwietlana wystarczalnoĞü w godzinach zanim nastąpi koniecznoĞü naáadowania
zasobnika, MeĪeli funkcMa napeániania Mest aktywna.

. Wcisnąü przycisk

, aby potwierdziü ustawione dane.

 8VWDZLHQLHJáRĞQRĞFL
0oĪna ustawiü poziom gáoĞnoĞci brzĊczyka w zaleĪnoĞci od upodobania
a
b
c
d

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
i potwierdziü przyciskiem ;
Za pomocą przycisku
przeMĞü do przodu i wybraü pod-menu [13] i potwierdziü przyciskiem
;
Przyciskami
i
ustawiü Īądany poziom gáoĞnoĞci OFF, 1 ... 5 i potwierdziü przyciskiem .

 8VWDZLHQLHURG]DMXSHOOHWX
0oĪna ustawiü rodzaM pelletu, ktyrego chce siĊ uĪyü
a
b
c
d

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk ;
Wybraü hasáo Ä7´ przyciskiem
i potwierdziü przyciskiem ;
Za pomocą przycisku
przeMĞü do przodu i wybraü pod-menu [14] i potwierdziü przyciskiem
Za pomocą przyciskyw
i
ustawiü Medną z poniĪszych wartoĞci
Ä1´

•

Pellet standard (n Plus

Ä2´

•

Pellet dáugi

Ä3´

•

Pellet maáy

. Wcisnąü przycisk
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, aby potwierdziü ustawione dane.
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8ĩ<7.2:$1,(3,(&$

 :àĄ&=(1,(
Aby wáączyü piec przytrzymaü przez kilka sekund przycisk .
Ikona w ksztaácie páomienia zacznie migaü przez okres wáączania, a nastĊpnie wáączy siĊ na staáe podczas
funkcMonowania.
Wáączenie automatyczne piec Mest wyposaĪony w automatyczne urządzenie umoĪliwiaMące zapalenie pelletu
bez koniecznoĞci uĪywania tradycyMnych systemyw zapalania.
8nikaü rĊcznego wáączania pieca MeĪeli automatyczny system wáączania Mest uszkodzony.
Podczas pierwszego wáączenia piece mogą siĊ wydobywaü nieprzyMemne zapachy lub dym wynikaMące z parowania
lub wysuszenia zastosowanych materiaáyw. Takie zMawisko zniknie z czasem.
Podczas pierwszych wáączeĔ zaleca siĊ zapewnienie dobreM wentylacMi pomieszczeĔ.

PIECE SERII „HERMETYCZNEJ”:
3U]\RWZLHUDQLXGU]ZLF]HNNRPRU\VSDODQLDSDPLĊWDüDE\QLHSR]RVWDZLDüLFKZWDNLPVWDQLHQDGáXJL
RNUHVF]DVXF]XMQLNVWDQXRWZDUW\FKGU]ZLF]HNVSRZRGXMHHPLVMĊDODUPX

 =0,$1$3$5$0(75Ï:
0oĪna zmieniü parametry funkcMonowania pieca wedáug podanych wskazywek.
8stawione wartoĞci zostaną utrzymane do momentu koleMneM zmiany, nawet w przypadku wyáączenia i odáączenia
pieca od zasilania elektrycznego.

 :<àĄ&=(1,(
W celu wyáączenia pieca przytrzymaü przez kilka sekund przycisk

; ikona w ksztaácie páomienia wyáączy siĊ.

W celu ponownego wáączenia poczekaü, aĪ piec caákowicie wystygnie.
Zaleca siĊ wyáączenie pieca wedáug podanych wyĪeM wskazywek. Nie naleĪy go nigdy wyáączaü poprzez odciĊcie
zasilania elektrycznego.

 )81.&-212:$1,(=7(50267$7(0272&=(1,$
Gdy piec Mest zarządzany przez zewnĊtrzny termostat lub chronotermostat , instalator musi ustawiü kon¿guracMĊ
2. W takieM kon¿guracMi SLHF Z\áąF]\ VLĊ gdy zewnĊtrzny termostat zostanie usatysfakcMonowany obwyd
otwarty .
3LHF ZáąF]\ VLĊ automatycznie, gdy temperatura zeMdzie poniĪeM wartoĞci ustawioneM na termostacie
zewnĊtrznym obwyd zamkniĊty .
3U]\SLHUZV]\PZáąF]HQLXOXESRZ\áąF]HQLXEH]SRĞUHGQLRQDSLHFX SU]\FLVN
EH]SRĞUHGQLRQDSDQHOXVWHURZQLF]\P

QDOHĪ\ZáąF]\üJR

 )81.&-212:$1,(=621'Ą272&=(1,$=1$-'8-Ą&Ą6,ĉ1$3,(&8
Piec moĪe byü wáączanywyáączany rĊcznie lub w sposyb zaprogramowany.
Zmienia on wartoĞü mocy w zaleĪnoĞci od temperatury otoczenia odczytaneM przez wbudowaną sondĊ tzn. piec
prybuMe utrzymaü Īądaną temperatura przy Mak naMmnieMszym zuĪyciu .
:SU]\SDGNX XDNW\ZQLHQLDIXQNFMLÄ(FRPRGH´SLHF ]DPLDVW ]PLHQLDü ZDUWRĞü PRF\SRRVLąJQLĊFLX
XVWDZLRQHM WHPSHUDWXU\ Z\áąF]\ VLĊ L ZáąF]\ JG\ WHPSHUDWXUD RWRF]HQLD ]HMG]LH SRQLĪHM XVWDZLRQHM
ZDUWRĞFL SDWU]SDU 
0oĪna ustawiü Īądaną temperaturĊ w otoczeniu w menu temperatury
.
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 7,0(5
0oĪna ustawiü, uaktywniü i przypisaü do ryĪnych dni tygodnia spersonalizowane programy automatycznego
wáączania ilub wyáączania pieca.
0RĪQDVNRQ¿JXURZDüGRV]HĞFLXVSHUVRQDOL]RZDQ\FKSURJUDPyZ
Dla kaĪdego programu moĪna ustawiü godzinĊ wáączenia, godzinĊ wyáączenia i Īądaną temperaturĊ.
'RNDĪGHJRGQLDW\JRGQLDPRĪQDSU]\SLVDüPDNV\PDOQLHWU]\SURJUDP\
Dni tygodnia są oznaczone numerami Poniedziaáek Äd1´, Wtorek Äd2´;...; Niedziela Äd³.
 8VWDZLDQLHSURJUDPyZ
a
b
c
d
e
f
g
h
i
M

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk ;
i potwierdziü przyciskiem ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
Wybraü pod-menu [2] i potwierdziü przyciskiem
;
Za pomocą
i
przeglądaü programy P1...P6; wybraü ten, ktyry chce siĊ zmieniü wciskaMąc przycisk
i
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
WartoĞü godziny wáączenia zacznie migaü; przyciskami
WartoĞü minut zacznie migaü; przyciskami
i
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
i
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
WartoĞü godziny wyáączenia zacznie migaü; przyciskami
i
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
WartoĞü minut zacznie migaü; przyciskami
i
zmieniü wartoĞü mocy;
WartoĞü temperatury zacznie migaü; przyciskami
Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü ustawione dane.

 3U]\SLV\ZDQLHSURJUDPyZGRGQL
Za pomocą teM funkcMi moĪna przypisaü maksymalnie trzy ryĪne programy do danego dnia.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
M
k

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk ;
i potwierdziü przyciskiem ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
;
Wybraü pod-menu [1] i potwierdziü przyciskiem
Za pomocą przyciskyw
i
wybraü dzieĔ >d1@...>d@ do ktyrego chce siĊ przypisaü programy;
Wybraü go przyciskiem ;
WartoĞü pierwszego programu do przypisania bĊdzie migaü P1...P6 lub ÄOFF´ w celu dezaktywacMi;
Przyciskami
i
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
WartoĞü drugiego programu do przypisania bĊdzie migaü P1...P6 lub ÄOFF´ w celu dezaktywacMi;
i
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk ;
Przyciskami
WartoĞü trzeciego programu do przypisania bĊdzie migaü P1...P6 lub ÄOFF´ w celu dezaktywacMi;
i
zmieniü wartoĞü i wcisnąü przycisk , aby potwierdziü ustawione dane.
Przyciskami

 $NW\ZDFMDGH]DNW\ZDFMDWLPHU
a
b
c
d

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu Timer .
Potwierdziü przyciskiem ;
i
i wybraü ÄON´, aby uaktywniü timer lub ÄOFF´, aby go dezaktywowaü.
Przeglądaü przyciskami
Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü wybyr.

Gdy timer Mest aktywny poMawia siĊ staáą ikona

12

wskazuMąca Mego aktywnoĞü.

;

AktywacMa takieM funkcMi powoduMe, Īe po osiągniĊciu ĪądaneM temperatury otoczenia piec wyáącza siĊ. -eĪeli
taka funkcMa Mest aktywna, piec zmienia swoMe funkcMonowanie w celu utrzymania ĪądaneM temperatury przy Mak
naMmnieMszym zuĪyciu.
)unkcMa Ä(co 0ode´ Mest dostĊpna wyáącznie w kon¿guracMi 1.
Aby uaktywniüdezaktywowaü taką funkcMĊ
a
b
c
d

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk
i potwierdziü przyciskiem ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
Wybraü pod-menu [7] i potwierdziü przyciskiem .
i
ustawiü Medną z poniĪszych wartoĞci
Za pomocą przyciskyw

;

Eco ĺ 8aktywnia funkcMĊ Ä(co 0ode´
Off ĺ DezaktywuMe funkcMĊ Ä(co 0ode´
. Wcisnąü przycisk

, aby potwierdziü ustawione dane.

 )81.&-$'(/7<3212:1(*2:àĄ&=(1,$
Delta ponownego wáączania Mest liczbą stopni poniĪeM temperatury wyáączania, po przekroczeniu ktyreM piec
automatycznie siĊ wáącza. Na przykáad, MeĪeli piec Mest ustawiony do wyáączenia przy 2C aktywny (co 0ode
i ustawi siĊ ÄDelta ponownego wáączenia´ na 4C, nastąpi Mego ponowne wáączenie, gdy temperatura bĊdzie
niĪsza lub rywna 16C.
Aby zmieniü wartoĞü delty ponownego wáączenia
a
b
c
d
e

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk
i potwierdziü przyciskiem ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
Wybraü pod-menu [8] i potwierdziü przyciskiem ;
WartoĞü zacznie migaü; zmieniü Mą przyciskami
0,5 ... 5,0°C ;
Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü ustawione dane.

;

 3212:1(:àĄ&=(1,(32%/$&.287
W przypadku przerwania dostawy prądu elektrycznego, po powrocie zasilania piec wáączy siĊ automatycznie
sprawdzaMąc stan bezpieczeĔstwa.

 )81.&-$Ä%/2.$'$./$:,$785<´
Za pomocą teM funkcMi moĪna zablokowaü panel sterowniczy, w celu unikniĊcia przypadkowych zmian.
Aby uaktywniüdezaktywowaü taką funkcMĊ
a
b
c
d

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk
i potwierdziü przyciskiem ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
.
Wybraü pod-menu [10] i potwierdziü przyciskiem
i
ustawiü Medną z poniĪszych wartoĞci
Za pomocą przyciskyw
ÄOff´ ĺ Blokada klawiatury nieaktywna
ÄLo´ ĺ -est aktywny wyáącznie przycisk wáączaniawyáączania
ĺ Blokada klawiatury aktywna
ÄHi´
. Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü ustawione dane.

;

 )81.&-$=$32%,(*$1,$=$0$5=$1,8
tylko w kon¿guracMi 1

0oĪna ustawiü minimalną temperaturĊ, poniĪeM ktyreM piec wáączy siĊ poza przedziaáami czasowymi i tylko
MeĪeli timer Mest aktywny . Aby zmieniü wartoĞü temperatury Äzapobiegania zamarzaniu´
a
b
c
d
e

Za pomocą strzaáek
ustawiü siĊ na menu setup
i wcisnąü przycisk
i potwierdziü przyciskiem ;
Wybraü hasáo Ä´ przyciskiem
;
Wybraü pod-menu [9] i potwierdziü przyciskiem
WartoĞü zacznie migaü; zmieniü Mą przyciskami
i
OFF; 3...20°C ;
Wcisnąü przycisk , aby potwierdziü ustawione dane.

;
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 )81.&-$26=&=ĉ'12ĝ&,(1(5*,,Ä(&202'(´

6

=$5=Ą'=$1,($/$50$0,
W przypadku poMawienia siĊ nieprawidáowoĞci podczas funkcMonowania, uaktywnia siĊ nastĊpuMąca procedura
1 alarm dĨwiĊkowy beep ;
;
2 podĞwietla siĊ Medna z led systemu
3 MeĪeli nieprawidáowoĞü dotyczy báĊdu, piec wyáączy siĊ.
DáuĪsze wciĞniĊcie przycisku ÄanuluM´
umoĪliwia wizualizacMĊ kodu báĊdu na wyĞwietlaczu
.2'%àĄ'
2675=(ĩ(1,(

OPIS

02ĩ/,:(35=<&=<1<

E001

Panel sterowniczy uszkodzony

8sterka na panelu sterowniczym

E002

Báąd komunikacMi sygnaáu z pilota

8sterka na panelu sterowniczym

E004

Báąd komunikacMi

Kabel podáączeniowy pomiĊdzy kartą a panelem
sterowniczym Mest przerwany lub odáączony.
-eĪeli taki báąd poMawi siĊ podczas zmiany kon¿guracMi,
zignorowaü go

E101

Báąd zapáonu

Brak pelletu
-akoĞü pelletu
System zapáonu uszkodzony
Palenisko Mest brudne

E105

Alarm sondy pelletu

Sonda pelletu odáączona lub uszkodzona

E108*

Báąd zabezpieczenia

Drzwiczki lub pokrywa zasobnika zaáadunku otwarte

E109

Báąd ciĞnienia lub zabezpieczenia termicznego

System odprowadzania dymu Mest brudny
8szczelki są zuĪyte
NiewystarczaMące powietrze spalania
Problemy z przegrzaniem w zasobniku pelletu

E110

NieprawidáowoĞü sondy temperatury

Sonda powietrza uszkodzona

E111

NieprawidáowoĞü sondy spalin

Sonda temperatury spalin uszkodzona

A001

Niski poziom pelletu. LNRQDPLJDMąFD

KoĔczy siĊ pellet

A002

2strzeĪenie o zaprogramowaneM konserwacMi.
ikony migaMące

Piec wymaga okresoweM konserwacMi przeprowadzaneM
przez wykwali¿kowanego technika

A007

NieprawidáowoĞü czuMnika ciĞnienia.
ikona migaMąca

8szkodzony czuMnik ciĞnienia lub karty.

----

Czyszczenie pieca

Komora spalania, palenisko lub system odprowadzania
dymu są brudne.
Przewody odczytu ciĞnienia odáączone lub zatkane.
Wlot powietrza spalania zatkany.

----

Báąd zapáonu

Pellet skoĔczyá siĊ; 5ezystor zapáonu uszkodzony;
8szczelki zuĪyte; Nieprawidáowa pozycMa paleniska

LED

* Tylko w modelach wyposaĪonych w mikrowyáączniki bezpieczeĔstwa na drzwiczkach i pokrywie zasobnika.

Po sprawdzeniu rodzaMu komunikatu moĪna wyresetowaü alarm wciskaMąc na chwilĊ przycisk wáączania
wyáączania .
-HĪHOLNRGEáĊGXWRÄE109´SU]HGZ\UHVHWRZDQLHPDODUPXZáąF]\üWHUPRVWDWUHVHWRZDQ\UĊF]QLH]QDMGXMąF\VLĊ
]W\áXSLHFD 5\V  &HQWUXP6HUZLVX7HFKQLF]QHJR 
W tym momencie moĪna ponownie wáączyü.

fig. 6.1

14

Dział Instrukcji Palazzetti
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Internet: www.palazzetti.it

Aby odnale najbli sze centrum serwisowe
(CAT), nale y skonsultowa stron
www.palazzetti.it

Firma Palazzetti nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne
bł dy znajduj ce si w instrukcji oraz zastrzega sobie prawo
do nanoszenia zmian w swoich produktach bez konieczno ci
uprzedzenia.
Palazzetti accepts no liability for any mistakes in this handbook
and is free to modify the features of its products without prior
notice.
Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem
Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die
Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.
Palazzetti décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans
la présente documentation et conserve la faculté de modiﬁer
sans préavis les caractéristiques de l’appareil.
La empresa Palazzetti no se responsabiliza de los errores
eventuales de este manual y tiene el derecho de modiﬁcar sin
previo aviso las características de sus productos.
Virksomheden Palazzetti påtager sig intet ansvar for eventuelle
fejl i denne brochure og forbeholder sig ret til at ændre
speciﬁkationerne for sine produkter uden varsel.
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