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APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
Gerbiami pirkėjai,
Dėkojame Jums už tai, kad pasirinkote mūsų gamybos katilą. Mes
įsitikinę, kad tiekiame Jums produktą, turintį vertingas technines
savybes.
Ši aptarnavimo instrukcija parengta siekiant supažindinti Jus su
svarbiomis nuorodomis, veiksmais bei patarimais, kaip instaliuoti
katilą, teisingai juo naudotis taip pat periodiškai atlikti aptarnavimo ir
priežiūros darbus, kad galėtumėte įvertinti visus jo privalumus.
Šią knygelę reikia kruopščiai saugoti, kad visada galėtumėte joje rasti
reikiamą informaciją, būtiną naudojantis mūsų įrenginiu.
Mūsų techninės pagalbos centras, aptarnaujantis Jūsų gyvenamąją
sritį, yra pasiruošęs suteikti pagalbą, kilus mažiausiai problemai,
susijusiai su naujai įsigytu katilu.
Pagarbiai.

GARANTIJA
Norėdami pasinaudoti garantija, kreipkitės į įgaliotąjį ARISTON
techninio aptarnavimo centrą, esantį Jūsų gyvenamoje vietoje,
dėl taip vadinamo „pirmojo katilo įjungimo“.
Įsitikinęs, kad katilas veikia nepriekaištingai, įgaliotasis Ariston techninio aptarnavimo centras suteiks Jums reikiamą
informaciją apie teisingą naudojimąsi juo ir užpildys garantijos
kortelę bei užtikrins Ariston suteiktos garantijos galiojimą.
Artimiausio aptarnavimo centro telefono numerį Jūs rasite
internetiniame tinklapyje: www.ariston.com

CE ženklinimas
CE ženklinimas suteikia garantiją, kad įrenginys atitinka išvardintų
direktyvų reikalavimus:
- 2009/142/EB dujomis varomiems įrenginiams
- 2004/108/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo
- 92/42/EB dėl naudingo veikimo koeficiento
„tik 7 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnis ir nuo III iki V priedo“
- 2006/95/EB dėl elektros saugos
- 2009/125/EB dėl su energija susijusių gaminių
- Komisijos (ES) deleguotasis reglamentas 813/2013
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SAUGOS NORMOS
Simbolių reikšmės:
Nesilaikant šių įspėjimų kyla asmens
kūno sužalojimo pavojus, tam tikromis
aplinkybėmis net mirties grėsmė.
Nesilaikant šių rekomendacijų kyla daiktų,
augalų apgadinimo arba gyvūnų sužalojimo
pavojus, tam tikromis aplinkybėmis galima
didelė žala.
Negalimi darbai, susiję su katilo dangčio
nuėmimu.
Elektros smūgio pavojus, sukeltas detalių,
kuriomis teka elektros įtampa. Kūno
nudegimo, prisilietus prie įkaitusių elementų arba
susižalojimo aštriomis, atsikišusiomis briaunomis
pavojus.
Neatlikinėkite veiksmų, kurių metu katilą reikia
atjungti nuo jo instaliacijos.
Elektros smūgio pavojus, sukeltas detalių,
kuriomis teka elektros įtampa.
Patalpų užtvindymas, iš atjungtų vamzdžių
išsiliejusiu vandeniu.
Sprogimai, gaisrai arba apsinuodijimas
dujomis, sklindančiomis iš atjungtų vamzdžių.
Nepoškozujte kabel elektrického napájení.
Elektros smūgis dėl prisilietimo prie atvirų
(neizoliuotų) elektros laidų, kuriais teka
elektros įtampa.
Ant įrenginio nepalikite jokių daiktų.
Kūną gali sužaloti nuo vibruojančio įrenginio
nukritęs daiktas.
Dėl vibracijos nukritęs daiktas gali sugadinti
patį įrenginį arba arti jo esančius daiktus.
Nelipkite ant įrenginio.
Krisdami nuo įrenginio galite susižaloti.
Paties įrenginio arba arti jo esančių daiktų
sugadinimas, kren tant iš laikiklių išplėštam
įrenginiui.
Valydami įrenginį nelipkite ant kėdžių,
kėdučių, nestabilių kopėčių arba atramų.
Kūno sužalojimas nukritus iš aukštai arba pirštų
prisispaudimas (sulankstomomis kopėčiomis).
Nevalyti įrenginio prieš tai jo neišjungus,
išjungti sukant išorinį jungiklį prie simbolio
„IŠJUNGTA”.
Elektros smūgis, prisilietus prie elementų,
kuriais teka elektros srovė.

APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
Įrenginio valymui nenaudoti vabzdžius
naikinančių priemonių, tirpiklių bei
agresyvių skysčių.
Galima sugadinti iš dirbtinių medžiagų
pagamintus elementus arba emaliuotus paviršius.
Nenaudoti įrenginio kitiems tikslams, tik
įprastam darbui namų sąlygomis.
Įrenginio sugadinimas, perkrova dėl pernelyg
intensyvaus darbo. Netinkamai naudojant
apgadinami daiktai.
Neleisti prie įrenginio vaikų arba nepatyrusių
asmenų.
Įrenginio sugadinimas dėl netinkamo
naudojimo.
Atsiradus degėsių kvapui arba pastebėjus iš
įrenginio sklindančius dūmus, reikia nedelsiant
išjungti iš elektros įtampos šaltinio, užsukti
pagrindinį dujų vožtuvą, atidaryti langus ir
informuoti techninį personalą.
Kūno sužalojimas: nudegimas, kenksmingų
medžiagų įkvėpimas arba apsinuodijimas.
Pajutus stiprų dujų kvapą, užsukti pagrindinį
dujų vožtuvą, atidaryti langus ir informuoti
techninį personalą.
Sprogimai, gaisras arba apsinuodijimas.
Įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir žmonės
su ribota fizine ar psichine galia, jeigu jie yra prižiūrimi
arba jeigu jie buvo supažindinti, kaip saugiai naudotis
įrenginiu, ir suprato su įrenginiu naudojimo susijusią
riziką. Įrenginys negali būti naudojamas vaikams žaisti.
Naudotojui privalomų valymo ir priežiūros darbų
negali atlikti suaugusiųjų neprižiūrimi vaikai.

ŠI KNYGELĖ, KARTU SU PRIEDU
„TECHNINIO INSTALIAVIMO
INSTRUKCIJA, PERIODIŠKO
APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS DARBAI“,
YRA SVARBI IR TUO PAT METU NEATSIEJAMA
TIEKIAMO PRODUKTO DALIS. VARTOTOJAS,
ŠIUOS ABU DOKUMENTUS TURI RŪPESTINGAI
SAUGOTI, KAIP IR KATILĄ, DOKUMENTUS
PRIVALO PERDUOTI KARTU SU KATILU, JEIGU
JIS ATIDUODAMAS KITAM SAVININKUI ARBA
VARTOTOJUI IR/ARBA TUO ATVEJU, KAI KATILAS
PERKELIAMAS Į KITĄ VIETĄ, JUNGIAMAS PRIE
KITOS INSTALIACIJOS.
Reikia įdėmiai perskaityti šioje knygelėje, techninėje instaliavimo
bei periodinio aptarnavimo ir priežiūros instrukcijose esančią
informaciją, ir nuorodas, kadangi jose yra svarbūs duomenys apie
saugų įrenginio instaliavimą, naudojimą bei aptarnavimą.
Aprašytas įrenginys yra skirtas patalpų ir buityje vartojamo vandens
šildymui.
Jis turi būti prijungtas prie pagrindinės apšildymo instaliacijos
ir karšto vandens paskirstymo tinklo, turinčio tokius pačius
parametrus, atitinkančius jo galią, našumą ir technines galimybes.
Draudžiama naudoti šį įrenginį kitiems tikslams nei aprašyta šioje
knygelėje. Gamintojas neatsako už jokią žalą, patirtą dėl neteisingo
ir neracionalaus naudojimo taip pat nuostolius, patirtus dėl šioje
knygelėje pateiktų instrukcijų, ir nuorodų nepaisymo. Įrenginį
instaliuojantis technikas privalo turėti leidimą instaliuoti šildymo
įrenginius pagal normas ir patvirtintas taisykles, atlikęs darbus jis
privalo išduoti klientui atitikties deklaraciją.
Instaliavimas, aptarnavimas ir bet kokie techniniai darbai,
naudojamam įrenginiui turi būti atliekami pagal galiojančias normas
bei įrenginio gamintojo instrukcijas.
Gedimo ir/arba netinkamo veikimo atveju įrenginį reikia išjungti,
užsukti dujų vožtuvą ir nemėginti remontuoti savarankiškai, o
patikėti šiuos darbus kvalifikuotiems asmenims.
Prireikus, remonto darbus turi atlikti kvalifikuoti asmenys,
naudodami tik originalias atsargines detales.
Aprašytos rekomendacijos nesilaikymas gali turėti neigiamą įtaką
darbo saugai taip pat, dėl galimų pasekmių gamintojas neprisiima
jokios atsakomybės.
Dirbant arba atliekant elementų, esančių šalia kanalų ar kitų dujų
išmetimo vamzdžio dalių, priežiūros darbus, reikia išjungti katilą,
o baigus minėtus darbus kreiptis į kvalifikuotus asmenis, kad
patikrintų dujų išmetimo veiksmingumą.
Tuo atveju, kai katilas išjungiamas visiškai, atitinkamų darbų atlikimą
reikia patikėti kvalifikuotiems specialistams.
Norint išvalyti išorinius elementus, reikia išjungti katilą (pasukant
išorinį elektros instaliacijos jungiklį ties simboliu „IŠJUNGTA”).
Patalpoje, kurioje yra katilas nenaudokite ir nesaugokite jokių degių
medžiagų.
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APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
DĖMESIO
INSTALIAVIMAS, PIRMAS ĮJUNGIMAS
IR KATILO REGULIAVIMAS, O TAIP PAT
PRIEŽIŪROS VEIKSMAI TURI BŪTI ATLIEKAMI
LAIKANTIS INSTRUKCIJŲ, ŠIE DARBAI
LEIDŽIAMI TIK KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.
NETEISINGAI INSTALIUOTAS KATILAS GALI
SUŽALOTI ŽMONES, GYVŪNUS ARBA TAPTI
DAIKTŲ SUGADINIMO PRIEŽASTIMI, UŽ KURIĄ
GAMINTOJAS NEATSAKO.

Panel sterowania
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Aprašymas:
1. Ekranas(žiūrėkite sekantį puslapį)
2. WIFI klavišas (įjungti/išjungti/nustatymai)
3. Mygtukai +/- Vartojamojo vandens temperatūros
reguliavimas
4. Mygtukas „MODE“ (Katilo veikimo rėžimo
nustatymas)
5. Mygtukai Funkcija „COMFORT“
6. Przycisk ON/OFF
7. Mygtukai Funkcija „AUTO“
8. Mygtukas RESET
9. Mygtukai +/- šildymo temperatūros reguliavimas
Užraktas
11. Žydras diodas LED - liepsna
Programavimo mygtukai
a. Mygtukas Esc ((GRĮŽTI))
b. Programavimo mygtukai
c. Mygtukas Ok
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APTARNAVIMO INSTRUKCIJA

20,5°

3

26/10/15 12:30

10°

Ekranas

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

60°

1,5 bar

COMFORT

82°
AUTO

Riscaldamento attivo

datą ir laiką

26/10/15 12:30

Užraktas aktyvuotas

42°

Nustatyta CWU temperatūra ir nustatytos
temperatūros indikacija
Nustatyta CO temperatūra ir nustatytos
temperatūros indikacija
Reikalaujama kreiptis į techninio
aptarnavimo centrą
Įjungtas apšildymo rėžimas

Įjungta apšildymo funkcija

Įjungtas CWU rėžimas

CWU įjungtas
Nustatyta liepsna + degiklio galios rodiklis
Skaitmeninis manometras (bar)
Central heating

Informacinis tekstas
Klaidos signalas
Ekrane rodomas klaidos kodas ir aprašymas

ALERT

Funkcija „Auto“ aktyvuota
(Termoreguliacija įjungta)
Vartojamojo vandens funkcija „Komfort“ įjungta
CO laiko programavimas (nustatytas
ekranas: boiler base - žiūrėti vartotojo
meniu)

AUTO
COMFORT

CO laiko programavimas (nustatytas ekranas:
boiler complete - žiūrėti vartotojo meniu)
Vidaus temperatūros rodymas nustatytai zonai - su
prijungtu BUS prietaisu - pasirinktinai nustatytas ekranas:
boiler complete - žiūrėti vartotojo meniu)

Išorinė temperatūra - Tik prijungus išorinį
jutiklį(nustatytas ekranas: boiler complete - žiūrėti
vartotojo meniu)

Darbas aukštu efektyvumu
Wi-Fi aktyvus (Priedas)
WIFI prijungtas prie vietinio tinklo,
tačiau nėra prieigos prie serverio
WIFI nesukonfigūruotas
CWU kolektoriaus jutiklis įjungtas
(papildomas komplektavimas)
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APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
Pasiruošimas įjungimui.
Patikrinti ar tinkamos sąlygos katilo instaliavimui, t.y., ar tinkamai
vėdinama patalpa ir šalinamos išmetamos dujos.
Periodiškai reikia kontroliuoti slėgį CO sistemoje, jis matomas
manometro ekrane, jo ribos yra 0,6 - 1,5 bar.
Jei slėgis žemesnis nei minimali riba, ekrane bus rodomas
papildomo reikalavimas - žiūrėti pastabą žemiau
PAPILDYMO PROCEDŪRA
NORINT ATSTATYTI SLĖGĮ ATIDARYKITE PAPILDYMO
VOŽTUVĄ (KATILO APAČIOJE) IR PASPAUSKITE KLAVIŠĄ
"MODE" 5 SEKUNDES. EKRANE ATSIRAS UŽRAŠAS "System
air purge".
KAI MANOMETRAS RODYS SLĖGĮ TARP 0,6 IR 1,5 BAR,
UŽDARYKITE PAPILDYMO VOŽTUVĄ IR PASPAUSKITE MODE
KLAVIŠĄ.
EKRANAS GRĮŠ Į NORMALŲ RĖŽIMĄ.
Jeigu slėgis mažėja dažnai, reikia susisiekti su instaliavusiu asmeniu,
kad patikrintų CO sistemos sandarumą.

Šildymo reguliavimasí
Cirkuliuojančio šildomo vandens temperatūra reguliuojama
mygtukais 9, gaunamas kintančios temperatūros vanduo nuo 35°C
iki 82°C (aukšta temperatūra) - nuo 20°C iki 45°C (žema temperatūra).
Nustatyta vertė žybsi ekrane.

20/11/15 09:57

40°

1,5 bar

70°

C Heating active

Buitinio vandens temperatūros reguliavimas
Buitinio vandens temperatūrą nuo 36 °C iki 60 °C galima reguliuoti
mygtukais 3. Nustatyta vertė žybsi ekrane.

Katilo įjungimo procedūra
Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite mygtuką ON/OFF , katilo valdymo
skydelyje. Ekrane rodoma katilo įjungimo proceso informacinė eilutė.
Šio veiksmo pabaigoje, ekrane rodoma temperatūra, nustatyta
20/11/15 09:57

42°

Initializing.......

1,5 bar

70°

DHW active

Wi-Fi bo

CO ir CWU rėžimams (pagrindinis ekrano vaizdas)
Šiuo metu patariama nustatyti datą, laiką ir kalbą. - matyti dėmesį žemiau.

00/00/00 00:00

42°

1,5 bar

70°

Patalpų šildymo išjungimas
Norint nutraukti šildymą, reikia paspausti mygtuką MODĘ 3, ekrane
užges simbolis .
Katilas veiks vasaros rėžimu, šildydamas tik vartojamąjį vandenį,
rodydamas nustatytą temperatūrą.

Press OK to enter Menu
20/11/15 09:57

DĖMESIO - Pradinis paleidimas
Pirmą kartą reikia atlikti kelis bazinius nustatymus.
Pirma, pasirinkite kalbą. Paspauskite valdymo klavišą b ir
pasirinkite language, tuomet paspauskite klavišą OK, norėdami
patvirtinti.
Pereikite prie datos ir laiko nustatymų "date and time".
Paspauskite valdymo klavišą b ir patvirtinkite spausdami OK.
Spauskite b norėdami nustatyti reikšmes, klavišą OK norėdami
išsaugoti nustatymus. Spauskite OK norėdami pasiekti vartotojo
meniu.
Paspauskite klavišą b norėdami vartyti meniu sąrašą ir pasirinkti
parametrą, tuomet paspauskite OK patvirtinimui. PERSPĖJIMAS
Kai kurie parametrai yra apsaugoti prieigos kodu (saugos kodu),
kuris apsaugo katilo parametrus nuo neautorizuotos prieigos.
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42°

1,5 bar

Press Ok to enter Menu

APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
Išjungimas
Norint išjungti katilą, reikia paspausti mygtuką ON/OFF. Ekranas
išsijungia.
Apsaugos nuo užšalimo funkcija įjungta.
Dėmesio
Norint visiškai išjungti katilą, reikia išoriniu jungikliu išjungti
elektros įtampos tiekimą bei užsukti dujų vožtuvą - apsaugos
nuo užšalimo funkcija neaktyvi.

20/11/15 12:00
OFF

Valdymo panelė - Užraktas
Galima užrakinti katilo valdymo panelę, paspaudžiant klavišą 10,
Ekrane rodomas simbolis .
Norėdami atrakinti valdymo panelę vėl spauskite klavišą 10.
Simbolis ekrane neberodomas.

20/11/15 10:22

40°

0°

70°
AUTO

Central Heating
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APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
Funkcija COMFORT.
Įjungus funkciją COMFORT, katilas gali padidinti komforto lygį
karšto vandens sistemoje. Ši funkcija palaiko nustatytą temperatūrą
plokšteliniame šilumokaityje arba rezervuare, tuomet, kai katilas
neveikia. Dėl to nereikia laukti katilo įsijungimo, karštas vanduo yra
visada.
Šią funkciją galima įjungti mygtuku 5.

Paspauskite, kad pasirinktumėte:
- Comfort funkcija nustatyta į: Disabled
- Comfort funkcija nustatyta į: Time based
Katilas bus užkurtas, norint greitai paruošti kartšą
vandenį 30 minučių po paskutinio vandens nuėmimo
- Comfort funkcija nustatyta į: Always active Katilas
bus užkurtas, norint greitai paruošti kartšą vandenį
visą laiką
Kai ji veikia, ekrane atsiranda simbolis COMFORT.

20/11/15 10:15

40°

COMFORT

1,5 bar

70°

Mygtukas AUTO – Termoreguliacijos įjungimas
Dėl funkcijos AUTO, katilo veikimą galima pritaikyti prie išorinių
aplinkos sąlygų ir darbinės instaliacijos tipo. Tai suteikia galimybę
greičiau pasiekti komforto sąlygas patalpoje ir užtikrina energijos
taupymą.
Prašome susisiekti su mūsų kvalifikuotu techniku, jis suteiks
Jums informaciją apie įrenginius, kurie gali būti prijungti prie
katilo ir užprogramuos katilą pagal instaliacijos poreikius.
Įprastuose katiluose, CO instaliacijoje, nustatyta aukšta vandens
temperatūra (70 – 80 °C), užtikrinanti veiksmingą šildymą kelias
šaltas žiemos dienas, tačiau jis yra per didelis kitomis šiltesnėmis,
rudens ir pavasario dienomis. Išjungus termostatą, atsiranda patalpų
perkaitinimo reiškinys ir su tuo susiję didelės energijos sąnaudos,
gyventojams trūksta komforto.
Nauja funkcija AUTO perima katilo valdymą ir parenka geriausią
veikimo sistemą, pagal aplinkos sąlygas, prie katilo prijungtus
išorinius įrenginius, ir norimus rezultatus (pagal aplinkos sąlygas
ir pageidaujamą patalpos
temperatūrą tuoj pat nustato
veikimo galią).
20/11/15 10:22

40°

1,5 bar

0°

70°
AUTO

C Heating active

Šią funkciją galima įjungti
mygtuku AUTO 7.
Kai ji veikia, ekrane atsiranda
simbolis AUTO.
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APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
Veikiantis katilas yra apsaugotas nuo galimų gedimų dėl to,
kad turi vidinių sistemų kontrolės funkciją, ją atlieka sistema su
mikroprocesoriumi, galinčiu išjungti katilą dėl saugos, jeigu prireikia.
Avarinio išjungi- mo atveju ekrano langelyje nurodomas kodas,
informuojantis apie išjungimo rūšį ir jį sukėlusią priežastį.
Galimos dvi katilo išjungimo priežastys:

Veikimo blokavimas
„Blokavimo” tipo klaida, reiškia, kad ji automatiškai nepašalinama.
Ekrane rodomas klaidos kodas ir jos aprašymas. Šiuo atveju katilas
neįjungiamas automatiškai, jį galima atblokuoti tik paspaudus
mygtuką RESET.
Ekrane rodoma Reset in progress (Vyksta perkrovimas) o vėliau
Fault solved (klaida pašalinta).

Išjungimas dėl saugos
Šio tipo klaida yra laikina, tai reiškia, kad pašalinus jos priežastį, ji
panaikinama automatiškai.
Ekrane rodomas kodas ir klaidos aprašymas

Fault 501

“Fault 110 - Send Probe Damaged”
(“Klaida 110 - Sugedęs įtampos jutiklis”)

ALERT

No flame detected
Fault 501
ALERT

Press the Reset button

No flame detected
Press the Reset button

Fault 110
Reset in corso

Send Probe Damaged

ALERT

Katilas tuojau pat pradeda gerai veikti, vos tik pašalinamas
nesklandumas, dėl kurio jis buvo išjungtas. Paslinkti išorinį elektrinį
jungiklį prie simbolio „OFF“, užsukti dujų čiaupą ir susisiekti su
kvalifikuotu techniku.
Išjungimas dėl nepakankamo vandens slėgio
Jeigu šildymo sistemoje mažas vandens slėgis, rodomas įspėjimas
apie išjungimą dėl saugumo.
Ekrane rodoma, nuo “Fault 108 - Filling Needed”. (Klaida 108
– „būtinas papildymas).
Sistemą galima perkrauti, perbalansuojant vandens slėgį,
naudojant papildymo procedūrą - žiūrėti pastabą 1
PAPILDYMO PROCEDŪRA
NORINT ATSTATYTI SLĖGĮ ATIDARYKITE PAPILDYMO
VOŽTUVĄ (KATILO APAČIOJE) IR PASPAUSKITE
KLAVIŠĄ "MODE" 5 SEKUNDES. EKRANE ATSIRAS
UŽRAŠAS
"System air purge".
KAI MANOMETRAS RODYS SLĖGĮ TARP 0,6 IR 1,5 BAR,
UŽDARYKITE PAPILDYMO VOŽTUVĄ IR PASPAUSKITE
MODE KLAVIŠĄ.
EKRANAS GRĮŠ Į NORMALŲ RĖŽIMĄ.
Šiuo atveju arba jeigu slėgis mažėja dažnai, reikia išjungti katilą ir
pastumti išorinį jungiklį prie simbolio „OFF“, užsukti dujų vožtuvą, ir
susisiekti su kvalifikuotu tech- niku, kad patikrintų ar nėra vandens
nutekėjimo.

Fault solved

Svarbu
Jeigu katilo blokavimas dažnai kartojasi, rekomenduojame
informuoti techninio aptarnavimo centrą, kad patikrintų. Dėl
saugumo numatytas tam tikras maksimalus atblokavimų skaičius, 5
atblokavimai per 15 minučių (penki mygtuko RESET paspaudimai).
Jeigu per 15 minučių situacija kartojasi nuolatos, tai katilo veikimas
yra užblokuojamas visiškai. Šiuo atveju atblokavimas įmanomas tik
išjungus ir įjungus elektros įtampą. Didesnių problemų nesukelia
pavieniai užblokavimo atvejai, kas tam tikrą laiko tarpą.

Lentelė klaidų, dėl kurių blokuojamas veikimas
ekranas

aprašymas

1 01
1 03
1 04
1 05
1 06
1 07

Perkaitimas

1 08
3 05
3 06
3 07
5 01
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Katile nepakankama vandens cirkuliacija

Katile pernelyg mažas vandens slėgis
(reikia pripildyti)
Pagrindinio modulio klaida
Pagrindinio modulio klaida
Pagrindinio modulio klaida
Nėra liepsnos

APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
VARTOTOJO NUSTATYMAI
Norėdami įjungti „Vartotojo nustatymus“ paspauskite OK.
Norėdami įjungti Meniu paspauskite mygtuką OK, arametrus peržiūrėkite
paspausdami mygtukai b
Norėdami pakeisti parametrų nustatymus paspauskite mygtukai b Atkitus
pakeitimus patvirtinkite spausdami mygtuką OK.
Spauskite ESC klavišą norėdami išeiti į normalų ekrano rėžimą.

Įvairius parametrus galima pasiekti naudojant OK klavišą ir
programavimo klavišą b (paveikslėlis apačioje).

CH Settings
DHW Settings
Screen Settings

a

b

CH Settings
DHW Settings
Screen Settings
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b

c

INSTRUKCJA OBSŁUGI

APTARNAVIMO INSTRUKCIJA

USER’S MENU STRUCTURE
CO nustatymai
CO temperatūros nustatymas

Laiko programa

Atostogų funkcija
AUTO funkcija
CWU nustatymai
CWU temperatūros nustatymas

T CO nustatymas zonoje nr. 1
T CO nustatymas zonoje nr. 2
T CO nustatymas zonoje nr. 3
Laisvas laiko programavimas
Laiko programavimo vedlys
Gamyklinės programos
Laiko programa/rankinis rėžimas
Sistema bus antiužšalimo rėžime iki nustatytos datos vidurnakčio.
Nustatomas geriausias darbinis rėžimas pagal sistemos tipą.

Buitinio karšto vandens temperatūros nustatymas

Laiko programa (NEAKTYVUOTA)
Funkcija Comfort

Išjungta - Comfort funkcija išjungta
Laikinai valdoma - Comfort funkcija nustatyta į: Laikinai valdoma. Katilas bus užkurtas
norint greitai paruošti karštą vandenį 30 minučių po paskutinio vandens nuėmimo
Visada įjungta - Comfort funkcija nustatyta į:Visada įjungta. Katilas
bus užkurtas norint greitai paruošti karštą vandenį visą laiką.

Sąsajų nustatymas
Kalba
Laikas ir data
Ekrane rodoma zona
Pradinis ekranas
Automatinis užraktas
Laukimo rėžimo laikas
Ryškumas rėžimu „stand by“

Pasirinkta kalba: English
Žiūrėkite XX puslapį
Pasirinkite šildymo zoną nuo 1 iki 3
Pagrindinis katilas (gamyklinis nustatymas)
Rezervinis katilas
Užraktas bus aktyvuotas ekranui esant laukimo rėžime
Nustatykite perėjimo į laukimo rėžimą laiką po paskutinio naudojimo
(nuo 1 iki 10 minučių arba 2 valandų)
Nustatykite ekrano kontrasto lygį
kad pasirinktumėte
Paspauskite mygtukai b

-

Pagrindinio ekrano laikas
Klavišų garso lygis
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+

Pasirinkite laukimo laiką prieš jums pamatant pagrindinį ekraną
Pasirinkite klavišų garso lygį kai juos spaudžiate

APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
EKRANO NUSTATYMAI
Pagrindinis ekranas gali būti keičiamas. Pagrindinį ekraną galima
naudoti laiko, datos, katilo darbinio rėžimo, temperatūrų
nustatymų ir parodymų, laiko programų patikrinimui.
Paspauskite OK norėdami pasiekti ekrano nustatymus
Paspauskite klavišą b ir pasirinkite
- Screen settings

Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
Ekrane rodoma zona
ekrane rodomos zonos nustatymui
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
1 zona
2 zona
3 zona
Paspauskite OK klavišą norėdami patvirtinti. Paspauskite
ESC klavišą norėdami grįžti į buvusį meniu.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
Pagrindinis ekranas
pasirenkant pagrindinio ekrano nustatymus galite rinktis norimą
rodyti informaciją
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
Katilas bazinis
Katilas pilnas
Paspauskite OK klavišą norėdami patvirtinti pasirinkimą. Paspauskite
ESC klavišą norėdami grįžti į buvusį meniu.

CH Settings
DHW Settings
Screen Settings

Pagrindinis katilas
26/10/15 12:30

Paspauskite OK klavišą.
"Screen settings" meniu galima nustatyti šiuos parametrus:
- Languuage
Paspauskite OK klavišą
Paspauskite klavišą b ir pasirinkite kalbą
Paspauskite OK norėdami patvirtinti pasirinkimą, arba grįžimo klavišą,
kad grįžtumėte į buvusį ekraną.
Spauskite klavišą b ir pasirinkite:
- Date and time
- Spauskite OK klavišą
- Spauskite klavišą b ir pasirinkite datą
- Spauskite OK klavišą
- Spauskite klavišą b ir pasirinkite tikslią dieną
Paspauskite OK klavišą patvirtinimui ir nustatykite mėnesį ir metus,
paspausdami OK po kiekvieno etapo
- Spauskite klavišą b ir pasirinkite laiką
- Spauskite OK klavišą
- Spauskite klavišą b ir pasirinkite tikslią valandą
- Spauskite OK klavišą patvirtinimui ir perėjimui prie minučių nustatymo
- Spauskite OK klavišą patvirtinimui
-- Spauskite klavišą b ir pasirinkite vasaros laiką
- Spauskite OK klavišą

Date

20 / 11 / 2015
Friday

11 : 14

Time
Legal hour

Auto
Save

Laiko ir datos nustatymas
Paspauskite OK norėdami išsaugoti pasirinkimą.

60°

1,5 bar

COMFORT

10°

82°
AUTO

C. Heating Active

Rezervinis katilas

20,5°

3

26/10/15 12:30

10°

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

60°

1,5 bar

COMFORT

82°
AUTO

C. Heating Active

Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
Automatinis klavišų užraktas
Paspauskite klavišą b norėdami įjungti (ON) arba išjungti (OFF)
užraktą
Paspauskite OK klavišą norėdami patvirtinti pasirinkimą.
Paspauskite ESC klavišą norėdami grįžti į buvusį meniu.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
Budėjimo laikas
Paspauskite klavišą b norėdami nustatyti budėjimo rėžimo laiką po
paskutinio katilo naudojimo (nuo 1 iki 10 minučių)
Paspauskite OK klavišą norėdami patvirtinti pasirinkimą. Paspauskite
ESC klavišą norėdami grįžti į buvusį meniu.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
Budėjimo laikas
Paspauskite klavišą b norėdami nustatyti budėjimo rėžimo laiką po
paskutinio katilo naudojimo (nuo 1 iki 10 minučių)
Paspauskite OK klavišą norėdami patvirtinti pasirinkimą. Paspauskite
ESC klavišą norėdami grįžti į buvusį meniu.
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APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
Pagrindinio ekrano laikas
Paspauskite klavišą b norėdami nustatyti laukimo laiką prieš
grįžtant į pagrindinį ekraną (nuo 1 iki 15 minučių) Paspauskite
OK klavišą norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
Garso efektų lygis
Paspauskite klavišą b norėdami nustatyti garsumo lygį spaudžiant
klavišus (nuo 1 iki 10)
Paspauskite OK klavišą norėdami patvirtinti pasirinkimą. Paspauskite
ESC klavišą norėdami grįžti į buvusį meniu.
ŠILDYMO SRAUTO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
Įjunkite VARTOTOJO MENIU
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
- Centrinio šildymo nustatymai
Paspauskite OK klavišą
CH Settings
DHW Settings
Screen Settings

Šildymo nustatymų pasirinkimas
Norėdami nustatyti srauto temperatūrą paspauskite
klavišą b ir pasirinkite:
-Central heating Setpoint Temperature Paspauskite OK
klavišą.
Ekrane bus rodoma:
- Zone 1 set T
- Zone 2 set T - aktyvi prijungus Sensys
- Zone 3 set T - aktyvi prijungus Sensys
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
- Zone 1 set T
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami nustatyti srauto
temperatūrą pasirinktai zonai.
Paspauskite OK klavišą norėdami patvirtinti.
Pakartokite procedūrą kitoms zonoms jei reikia.
Paspauskite ESC klavišą.
Pakeiskite šildymo srauto temperatūrą.

ŠILDYMO PROGRAMOS NUSTATYMAI
Šildymo programa leidžia katilui šildyti patalpas pagal jūsų
poreikius.
Paspauskite OK norėdami nustatyti programą. Paspauskite
klavišą b norėdami pasirinkti:
-Central Heating settings
Paspauskite OK klavišą.
Ekrane rodoma:
-Set heating temperature
-Time program
-Holiday Function
-Thermoregulation
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-Time program
Paspauskite OK klavišą.
Ekrane rodoma:
-Free time programming
-Wizard time programming
-Preset programs
-Time program/manual mode
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-FREE TIME PROGRAMMING
Paspauskite OK klavišą.
Ekrane rodoma:
-All zones
-Zone 1
-Zone 2
-Zone 3
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti zoną kuriai
pritaikysite laiko programą.
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-Set Comfort T
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pakeisti kambario
temperatūra komfortinio periodo metu (temperatūra bus
rodoma ekrane)
Paspauskite OK klavišą, kad patvirtintumėte.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-Set Reduced T
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pakeisti kambario
temperatūrą ekonominiam rėžime (temperatūra bus
rodoma ekrane).
Paspauskite OK norėdami patvirtinti pasirinkimą.

T set Z1

Set the flow temperature of zone 1

75°C

Press OK to confirm
PASTABA
Jei yra tik viena šildymo zona srauto temperatūrą
galima keisti klavišais 9 - žiūrėti puslapį 7.
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Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-Set time program
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti dieną ar savaitės dienas,
kurioms norite sudaryti programą.
Kiekvieną kartą pasirinkus dieną, paspauskite klavišą OK, kad
patvirtintumėte.
Pasirinktos dienos bus rodomos rėmelyje.
Paspauskite klavišą b norėdami išsaugoti pasirinkimą.

Select days with the same time program
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Su Mo Tu We Th

Fr

Sa

Save

Dienų pasirinkimas šildymo laiko programai.
Paspauskite OK klavišą ir klavišą b nustatykite šildymo periodo
pradžia, paspauskite OK klavišą patvirtinimui.
Paspauskite OK klavišą ir klavišą b nustatykite šildymo periodo
pabaigą, jei norite pridėti naują periodą, paspauskite b ir
pasirinkite Add period,paspauskite OK klavišą.
Kartokite procedūrą kiekvieno pridėto periodo pradžios ir
pabaigos nustatymui.
Baigus programavimą, paspauskite klavišą b ir pasirinkite Save.
Paspauskite OK norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Start
Start
Start

Comfort days time programming
06:30 End
08:00
12:30 End
14:00
17:30 End
22:00
Add period

PROGRAMAVIMO VEDLYS
Norint atlikti laiko programavimą, galima
naudotis:
- Laiko programavimo vedlys
- Išankstinės programos
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
- WIZARD TIME PROGRAMMING
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti zoną.
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
- Set time program
Paspauskite OK.
Sekite instrukcijas atsirandančias ekrane.
-PRESET PROGRAMS
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti zoną.
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-Set time program
Paspauskite OK.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-Family program
-No lunch program
-Midday program
-Always active
Paspauskite OK norėdami patvirtinti.
paspauskite klavišą b norėdami peržiūrėti
dienas ir komforto periodus.
Paspauskite klavišą b ir pasirinkite Save, tuomet
paspauskite OK.
Paspauskite ESC, kad grįžtumėte į ankstesnį
meniu.
Pusiaudienio programos pasirinkimas.

Save

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Komforto periodu nustatymas šildymo laiko programoje
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
- Days remaining
jei dar liko dienų, kurios nesudaryta laiko programa, pakartokite
procedūrą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
- Modify
anksčiau sudarytų programų keitimas.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
- Exit
išėjimas iš programavimo.
Paspauskite OK norėdami patvirtinti pasirinkimą.
Ekranas grįžtą į ankstesnį meniu.
Paspauskite ESC norėdami grįžti į pagrindinį ekraną.

14/

Family program
No lunch program
Midday program
Always active

APTARNAVIMO INSTRUKCIJA
LAIKO PROGRAMA/RANKINIS RĖŽIMAS
(galima pasirinkti arba valdymą pagal laiką arba rankinį rėžimą)
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti zoną.
Pasirinkite programą arba rankinį rėžimą.

BUITINIO KARŠTO VANDENS NUSTATYMAI
Norėdami pasiekti buitinio karšto vandens nustatymus
paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-DHW settings

Darbinio rėžimo pasirinkimas zonai 2

Karštoo vandens nustatymų pasirinkimas

All zones

CH Settings

Zone 1

DHW Settings

Zone 2

Connectivity Settings

Zone 3

Screen Settings

Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite ESC klavišą norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
Rankinio rėžimo pasirinkimas.

Mode Setting

Time Programn

Manual

RANKINIS ŠILDYMO RĖŽIMAS
Rankinis rėžimas išjungia programą.
Rankinis rėžimas leidžias šildymui veikti visą laiką.
Norėdami pasirinkti rankinį katilo darbą, paspauskite OK
klavišą.
Paspauskite b klavišą norėdami pasirinkti:
-TIme program/manual mode
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite b klavišą norėdami pasirinkti:
-Manual
Paspauskite b klavišą norėdami pasirinkti Manual mode ir
paspauskite OK klavišą.
Papauskite OK dar kartą norėdami išsaugoti nustatymus.
Ekranas grįš į ankstesnį meniu.
Spauskite "back" klavišą iki kol bus rodomas pagrindinis
ekranas.

Paspauskite OK klavišą Ekrane
rodoma:
-DHW comfort Setpoint Temp
-TIme program - NOT ACTIVE Comfort function
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-DHW comfort setpoint temp
Paspauskite OK klavišą du kartus
Paspauskite klavišą b ir nustatykite norimą karšto vandens
temperatūrą.
Paspauskite OK norėdami patvirtinti.
Paspauskite ESC norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
COMFORT FUNKCIJA
Comfort funkcija naudojama norint sumažinti karšto vandens
laukimo laiką.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-Comfort
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-Disabled
-Timed (naudojama palaikyti antrinį šilumokaitį karštą 30
minučių periodais po paskutinio karšto vandens išleidimo) Always enabled
Comfort rėžimas pagal laiką pasirinkimas.

Disabled
Time Based
Always Active
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SPECIALIOS FUNKCIJOS
Norėdami nustatymi specialių funkcijų programavimą
paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-CH setting
Paspauskit OK klavišą.
Paspauskite b klavišą norėdami pasirinkti:
-Holiday function
-Thermoregulation
Paspauskite OK klavišą norėdami patvirtinti pasirinkimą.
-HOLIDAY FUNCTION
Holiday funkcija išjungia šildymą atostogų metu.
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-ON (įjungia funkciją)
-OFF (išjungia funkciją)
Paspauskite OK klavišą.
Jei pasirinkote ON, paspauskite klavišą b norėdami
nustatyti dieną kada grįšite namo.
Tai leis valdikliui atnaujinti katilo darbą nustatytai datai.
Paspauskite OK klavišą norėdami išsaugoti nustatymuis;
ekranas grįžta į ankstesnį meniu.
Ikona atsiranda prie aktyvių šaltinių ekrano kai holiday
funkcija įjungta.
-TERMOREGULIACIJA (AUTO FUNKCIJA)
Paspauskite OK klavišą.
Paspauskite klavišą b norėdami pasirinkti:
-ON (funkcija aktyvuojama)
-OFF (funkcija išjungiama)
Paspauskite klavišą OK norėdami išsaugo pasirinkimą;
ekranas grįžtą į ankstesnį meniu.
Jei šildymo srauto temperatūra neatitinka reikiamos
reikšmės, ją galima padidinti arba pamažinti naudojant
nustatytos šildymo temperatūros parametrą. Pataisos
stulpelis atsiranda ekrane.
Paspauskite ESC klavišą norėdami grįžti į pagrindinį
ekraną.
Ekrane atsiranda "AUTO" ikona.

01/12/15 11:40

40°

1,5 bar

02°

70°
AUTO

C. Heating active
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AUTO Function
active

Katilo išmetimas ir perdirbimas
Mūsų produktai projektuojami ir gaminami taip, kad
daugumą komponentų būtų galima perdirbti.
Katilas ir jo priedai gali būti šalinami, o įvairios medžiagos
rūšiuojamos, jeigu įmanoma.
Transportuojant naudojamą pakuotę turėtų šalinti įrengimo
darbus atlikęs asmuo / pardavėjas.
DĖMESIO!
Katilą šalinti ir perduoti perdirbti tik laikantis galiojančių
įstatymų.
Nominalios duomenų lentelės simbolių reikšmės.

Dujų rūšies keitimas
Mūsų gamybos katilai pritaikyti veikti su gamtinėmis bei skystomis
dujomis. Tuo atveju, jeigu prireiktų
keisti įrenginio nustatymus, reikia kreiptis į techniką, turintį reikiamą
kvalifikaciją arba į autorizuotą techninio aptarnavimo centrą.
Periodinis aptarnavimas ir priežiūra
Periodinis aptarnavimas yra būtinas siekiant užtikrinti saugumą,
gerą veikimą ir katilo patvarumą.
Šią procedūrą reikia atlikti kartą per 12 mėnesių. Visi šie veiksmai turi
būti įrašyti į įrenginio garantinę kortelę.
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