
Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám že ste si vybrali jeden z našich produktov, ovocie technologickej skúsenosti a neustáleho 
výskumu pre vysokú kvalitu produktov v podmienkach bezpečnosti, spoľahlivosti a služby.
V tomto návode nájdete všetky informácie a užitočné pripomienky, ako použiť Váš produkt s maximálnou 
bezpečnosťou a výkonnosťou.

SK

Prosím, majte na pamäti, že prvé zapálenie kachiel musí byť vykonané 
naším oprávneným centrom podpory (zákon 37/2008),ktoré skontroluje 
inštaláciu  a vyplní záručný list.!

Nesprávna inštalácia, nesprávna údržba nesprávne používanie produktusa prípade možného poškodenia
netýka výrobcu  odvodeného od používania kachiel.

Jednotkanemôže byť používaná ako spaľovňa. Nepožívajte žiadne iné palivo mimo peliet.
 ento návod bol vytvorený výrobcom, predstavuje neodlučitelnú časť produktu a musí zostať s produktom
po celú dobu používania. Ak je výrobok predávaný, alebo prenášaný, uistite sa, že táto brožúra je 
súčasťou produktu, pokiaľ sa informácie obsiahnuté v nej dostanú ku kupcovi, a k všetkým osobám, 
ktoré majú právo k inštalácií, používaniu, a údržbe

Inštrukcie a technické informácie obsiahnuté v tejto brožúre čítajte opatrne, predtým než začnete
s inštaláciou, používaním, alebo akoukoľvek inou činnosťou s produktom.

Dodržiavaním údajov, ktoré obsahuje tento aktuálny návodVám zaručujeme bezpečnosť ľudí a produktu,
ekonomické používanie a dlhodobejšiu životnosť.

Aj keď naša firma umožnuje používanie bezpečného produktu, precíznym štúdiom dizajnu a analýzou rizík 
produktu, v každom prípade, pred vykonaním akejkoľvek operácie súvisiacej s kachlami, sa odpurúča mať návod k
k dispozícií a venovať náležitú pozornosť informáciam obsiahnutých v ňom.
Buďte opatrní keď manipuluje s keramickými súčasťami.
Skontrolujte rovinnosť povrchu v mieste kde má byťprodukt umiestnený
V mieste kde má byť produkt umiestnený nemôže byť stena z dreva, a v žiadnom prípade z akéhokoľvek
horľavého materiálu.Zároveň je nevyhnutné dodržiavať bezpečnú vziadelosť

Počas spustenia kachiel, niektoréčasti kachiel (dvere, rukoväte, strany) môžu dzostať veľmi horúce.
Preto dávajte pozor a použite správne opatrenia, najmä v prítomnosti detí, starších ľudí, invalidov
a zvierat.

Montáž musí byť vykonaná oprávnenými osobami (oprávenené centrum podpory). 
Grafy a nákresy sú vytvorené za účelom ilustrácie výrobca v rámci neustáleho postupu zlepšovania
a rozvoja produktu môže, bez akéhokoľvek upozornenia vytvoriť akékoľvek modifikácie, ktoré sú brané 
ako výhodné.

Keď kachle pracujú na najvyššej rýchlosti, odporúča sapoužívať rukavice pri manipulácií s dvierkami,
slúžiacimi na nakladanie peliet a s rúčkami od dvierok.

V spálni sa inštalácia neodporúča.

V žiadnom prípade nikdy neprikrývajte telo kachiel alebo nezapchávajte 
otvory umiestnené na hornej strane počas prevádzky kachlí. Všetky z našich 
kachlí sú počas výroby skúšobne zapaľované.

V prípade požiaru, odpojte napájanie, použite hasiaci prístroj- ak je to nevyhnutné, zavolajte hasičov. 
Potom kontaktujte oprávnené centrum kontroly.

!



1.0 Normy a vyhlásenia o zhode

Naša spoločnosť vyhlasuje zhodu kachiel k nasledovný normám preEC Európske označenie smerníc:
2014/30UE a 2004/CE (EMC regulácia) a nasledovné dodatky;
2014/35 UE (regulácia nízkeho napätia) a nasledovné dodatky;
2011/65 EU(Smernica RoHS)
Pre inštalcie v Taliansku, prosím pozrite sa na UNI 10683/98 alebo nasledovné zmeny.

 Pre vodno-termo-zdravotné vybavenie, nechajte montéra, aby Vám dal vyhlásenie o zhode v súhlase s
L.37/2008. Počas montáže rešpektujte miestne, národné a európske pravidlá.

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-102; EN 62233, EN
50581.

1.1 Informácie o bezpečnosti

Prosím, opatrne si prečítajte tento návod na používanie a údržbu pred montážou a požívaním kachiel!
Ak potrebujete objasnenie, prosím kontaktujte predajcu oprávneného centra kontroly.

Peletové kachle musia byť spustené len v obývacích priestoroch. Tieto kachle sú ovládané cez elektronický 
 panel,umožňujú kompletné automatické a kontrolované spaľovanie; majú nastavenú fázu
 zapaľovania, 5 úrovní energie a fázu vypínania, zaručujúc bezpečnú manipuláciu s kachlami.


Kôš určený na spaľovanie umožňuje väčšine popolu, vzniknutého zo spaľovania peliet, aby spadol do
zberacej priehradky. Predsa len, kontrolujte kôš denne, nakoľko nie všetky pelety spĺňajú štandardy kvality
(používajte len pelety odporúčané výrobcom).
Kachle sú vybavené špecialnou cirkuláciou, ktorá umožňuje samočistenie skla, ale aj tak je možné,že sa bude               
po  niekoľkohodinovom používaní bude na skle usádzať jemná vrstva z dymu.Toto taktiež závisí od druhu peliet

aké sa používajú- niektoré zanechávajú viac popola ako iné. 
1.2 Zodpovednosť

S doručením aktuálneho návodu,sa zbavujeme zodpovednosti, občianskej aj trestnej , v prípade nehôd 
spôsobených nedostatočnou, alebo žiadnou pozornosťou venovanou k inštrukciám v tomto návode. 
Zbavujeme sa akejkoľvek zodpovednosti vzniknutej nevhodným používaním, nesprávnou manipuláciou 
uživateľom, neoprávnenými úpravami alebo opravamiza použitia vymeniteľných častí, ktoré nie sú originálmi 
pre tento model.
Výrobca sa zbavuje každej občianskej alebo tresnej, priamej alebo nepriamej zodpovednosti kvôli:

Nedostatku údržby
Nedostatočnej pozornosti k inštrukciám v návode
Používaniu v nevyhlásených zhodách s bezpečnostnými vyhláseniami
Montáži v nevyhlásených zhodách s normami, ktoré sú v krajine sporné.
Montáži nekvalifikovaným a neškoleným personálom
Úpravám a opravám neoprávnených výrobcom 
Používaniu neoriginálnych vymeniteľných častí
Mimoriadnym udalostiam

!

Kachle sa môžu plniť len peletami s priemerom 6mm
takého druhu, aký odporúča výrobca.

 Predtým ako pripojíte kachle k napájaniu, vypúšťacie rúry
 musia byť spojené s komínom.

Nikdy nemôže byť vybratý ochranný gril umiestnený 
vovnútri v nádobe na pelety.

Miesto kde sú umiestnené kachle, musí byť dostatočne vetrané.

Nikdy počas prevádzky kachlí neotvárajte dvierka na kachliach
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Prikladanie peliet

Palivo sa nakladá z hornej časti vložky po 
otvorení dvierok.
Nasypte pelety do zásobníka.
Je ľahšie to vykonať v dvoch krokoch:
• Nasypte polovicu obsahu vrecka do 
zásobníka a počkajte než sa na spodu usadia.
• Nasypte druhú polovicu;
• Po nasypaní peliet uzavrite hornú časť krytom 
zásobníka;

Nikdy neodstraňujte ochrannú 
mriežku v zásobníku. Pri plnení 
nedovoľte, aby sa vrece peliet 
dotýkalo horúcich povrchov.

Peletovú vložku extrahujte iba v prípade, že je úplne vypnutá a bez žeravín, 
pretože jej vytiahnutím sa odpojí od dymovodu. Inštaláciou bočného nakladania 
(voliteľné) môžete pelety vkladať aj bez vypnutia vložky.
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Hodnoty sú s toleranciou 10mm
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PARAMETRE JEDNOTKA   ICP13_13C ICP15_15C

Príkon tepla                                        kW 13,3 15,1

      Tepelný výkon   kW 12 13,5             

Min. tepelný výkon   kW 5,1 5,1

Koncentrácia CO pri
hodnote (13% O2)

mg/m3 84 83

Koncentrácia CO pri
hodnote (13% O2)

mg/m3 134 134

     Účinnosť         % 90,6 89,5

Najvyššia účinnosť % 94,3 94,3

Spotreba peliet (min-max)     Kg/h 1,1 - 2,7 1,1 - 3

Vyhrievaný priestor                                 mc 320 350

Prietok spalín (min-max)      g/s 4,55 - 9,26 4,55 - 9,78

Odporúčaný ťah (min-max) Pa 3 - 10 3 - 10

Teplota spalín (min-max)           °C 85 - 148 85 - 173

Objem zásobníka                                   Kg 22 22

         Priemer trubice do dymovodu mm 80 80

Priemer pre prívod vzduchu mm 50 50

Nominálne napätie                                   V 230 230

Nominálna frekvencia                                Hz 50 50

Max. spotreba energie W 320 320

Priemerná spotreba energie W 115 120

Váha vložky Kg 108 108

Váha vložky so základňou Kg 145 145

EEI 128 126

N° Protokol o skúške                                                                                  K 2343 2018 T1

Energetická trieda A +

Enviromentálna vyhláška n.186

Prach pri 13% O2 nominálneho výkonu mg/m3 20 23
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Montáž systému bočného nakladania sa musí 
vykonať pred výstavbou obalu krbovej vložky.

Pripojte pružnú hadicu k plniacej nádrži 
prítomnej v zásobníku a vypočítajte užitočnú 
dĺžku potrubia s minimálnym sklonom 50 °.

Teraz namontujte bočný nakladací zásobník do obalu vložky a 
pripojte hadicu.

Bočný nakladací systém (voliteľné)

Ak ste si zakúpili podstavec krbovej vložky, 
musíte ju najprv pripevniť k podlahe a zvoliť 
výšku nôh. Ak inštalujete aj bočné nakladanie, 
je vhodné zachovať minimálnu veľkosť tak, aby 
vstupný otvor pre nakladanie nebol príliš 
vysoko.

Upevnenie podstavca (voliteľné)

Osadenie vložky
Fixovanie vložky
Ak ste zakúpili podstavec krbovej vložky, 
musíte ju najprv pripevniť k podlahe a zvoliť 
výšku nôh. Krbovú vložku pripevnite na 
podstavec alebo na základňu pomocou 
upevňovacích skrutiek (nedodávané).
Ak krb už existuje, musia byť k dispozícii 
bočné otvory pre prístup.

Fixing screws

Fixing screws
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Pre zaručenie prívodu dostatku vzduchu je 
potrebné mať otvor v stene domu. Je 
odporúčané kopírovať priemer prívodu 
vzduchu ako je na vložke (Ø 50 mm).

Nezabudnite, že je zakázané 
odoberať spaľovací vzduch zo 
spální, kúpeľní, alebo garáží  
ktoré by mohli mať výbušnú 
atmosféru.

Obr. 3 Obr. 4
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Diaľkový ovládač  (Obr. 3)  sa používa pre nastavenie
teploty/výkonu vložky a funkcie zapnutia/vypnutia vložky.

Pre zapnutie vložky stlačte          a vložka automaticky
prejdú do fázy spúšťania.
Stlačte   +            -      pre nastavenie teploty, a
použite+    a      -      pre úpravu výkonu kachlí.
Pre vypnutie kachlí stlačte tlačidlo     .
Ak chcete vymeniť 3 voltovú batériu umiestnenú na
zadnej strane ovládača, zároveň potiahnite stred krytu a
páčku na bočnej strane. Vymeňte batériu a dbajte dôraz
na správnu polaritu (Obr. 4)

Diaľkový ovládač
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Aby vzduch mohol prúdiť do iných miestností je 
pri verziách s kanálmi možné napojiť dve rúry s 
Ø 100 mm a maximálnou dĺžkou 3 lineárnych 
metrov. Pre každú 45 ° krivku musíte vypočítať 
stratu lineárneho rezu 70 cm.

(príklad. maximálna vzdialenosť 3 metre, 
maximálna vzdialenosť s krivkou 3-0,7 = 2,3 
metra).

Je možné riadiť rozdelenie vzduchu pomocou 
predných dverí. Keď sú dvierka otvorené teplý 
vzduch bude prúdiť z prednej časti a ak sú 
zavreté teplý vzduch je hnaný do kanálov.

Detail predných dverí:

Detailne, tyč, ktorá sa má pohybovať, aby
rozdelila vzduch: keď sú dvere otvorené (viď
foto), bude vzduch vychádzať spredu, keď sú
dvere zatvorené, bude vzduch vedený cez
kanály.
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Iba pre vložky bez prieduchov
Ak vložka nie je s kanálmi, je nutné pripojiť 
mikrospínač umiestnený za prednými dverami 
vzduchu.
Túto operáciu musí vykonať výlučne 
špecializovaný technik.

Mikrospínač je vybavený ramenným 
popruhom, ktorý musí byť zapojený do série s
ostatnými bezpečnostnými zariadeniami, ako je
to znázornené nižšie:

1. Odpojte káble prichádzajúce zo základne
mikrospínača
(Foto 1/2)

2. Teraz pripojte káble mikrospínača
dvierok vzduchu ku káblom, ktoré boli práve 
odpojené (Foto 3/4)

Samec remienka mikrospínača vzduchových 
dverí (A) musí byť pripojený k samici, ktorá 
vedie k elektronickej doske (B). Spojte samicu 
popruhu mikrospínača vzduchových dverí (C) 
so samcom stúpačky pochádzajúcim zo 
základného mikrospínača (D).

Toto spojenie preruší prívod peliet, keď sú dvere mikrospínača zatvorené.
To má zásadný význam, pretože ak sú dvere zatvorené, horúci vzduch sa nemôže uvoľňovať do 
miestnosti a krbová vložka sa prehrieva.

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

B

A

A

B

C

D

C D



S
K

Ako zmeniť požadovaný výkon kachlí

Môžte meniť výkon kachlí z min. hodnoty 1 po max. 
hodnotu 5. Taktiež môžte zvoliť “Auto”.

1

Stlačte tlačidlo
2 3 SET 4 5

6

1

2 3 SET 4 5

6 pre zvýšenie, stlačte
1

2 3 SET 4 5

6

1

2 3 SET 4 5

6

 pre zníženie.
Keď prestanete upravovať menu nastavenia výkonu, 
kachle po istej chvíli samé opustia menu.

Funkčné tlačidlá

1. Zvyšovanie teploty: použitím tohto tlačidla môžte 
zvyšovať požadovanú teplotu z min. hodnoty 7°C až po 
max. hodnotu 40°C.

2. Znižovanie teploty: použitím tohto tlačidla môžte znížiť 
požadovanú teplotu z max. hodnoty 40° C na minimálnu 
7°C.

3. Tlačidlo SET: Stlačte toto tlačidlo pre vstup do 
programového menu kachlí.

4. Tlačidlo on/off: stlačením a podržaním     tohto tlačidla 
na 2 sekundy kachle buď zapnete alebo vypnete.

5. Znižovanie pracovného výkonu: použitím tohto 
tlačidla môžte znižovať pracovný výkon z max. hodnoty 5 
až po 1.

6. Zvyšovanie pracovného výkonu: použitím tohto 
tlačidla môžte zvyšovať pracovný výkon z min. hodnoty 1 
až po 5.

Indikátory funkcíi 

Časovač                1

2 3 SET 4 5

Signalizuje, že denné alebo týždenné automatické zapínanie alebo vypínanie kachlí 
je zapnuté.                                                                                                                                        

Indikátor žhaviča1

2 3 SET 4 5

6

Tento indikátor svieti iba vtedy keď sa kachle zapaľujú a 
označuje, že žhavič zohrieva vzduch a zapaľuje pelety.

Transportér
1

2 3 SET 4 5

6

Tento indikátor sa rozsvieti vždy keď sú pelety dodávané 
do ohniska.

Odťahový ventilátor

1

2 3 SET 4 5

6

 
Signalizuje, že odťahový ventilátor pracuje.

Ventilátor

1

2 3 SET 4 5

6

Signalizuje, že izbový ventilátor pracuje.

Kontrolná doska

1. Zvýšenie teploty      
2. Zníženie teploty       
3. Tlačidlo SET

4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Znižovanie prac. výkonu 
6. Zvyšovanie prac. výkonu

1

2 3 SET 4 5

6

Indikátor alarmu

1

2 3 SET 4 5

6

Rozsvieti sa v prípade alarmu alebo pracovnej poruchy.
Na displeji si môžte prečítať druh alarmu.

Príjem ďialkového ovládania

1

2 3 SET 4 5

6

Nastavenie kachlí

Ako zmeniť požadovanú teplotu v miestnosti

Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek budete chcieť.
Stlačte tlačidlá 

1 6

1

2 3 SET 4 5

  a 6

1

2 3 SET 4 5

6

1

2 3 SET 4 5

6

 pre zmenu požadovanej 
hodnoty. Keď prestanete upravovať menu nastavenia 
teploty, kachle po istej chvíli samé opustia menu.

1

2 3 SET 4 5

6

1

2 3 SET 4 5

6
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Predbežné kontroly
Pred zapnutím kachlí sa vždy uistite, či je peletový zásobník naplnený, či je spaľovacia komora čistá, či sú sklenené
dvierka zatvorené, či sú kachle zapojené do zástrčky a či je spínač na zadnej strane prepnutý na " 1".

OFF

Kachle sú vypnuté

START

Kachle sú v prvej fázy zapnutia.
Žhaviaca sviečka a odťahový ventilátor sú aktívne

LOAD PELLET

V tejto fázy zapaľovacieho procesu kachle začnú napĺňať ohnisko peletami.
Žhaviaca sviečka, odťahový ventilátor a motor transportéru sú aktívne.

FLAME LIGHT

V tejto fáze zapaľovacieho procesu kachle dopĺňajú pelety do ohniska.
Odťahový ventilátor a motor transportéru sú aktívne.

CLEANING FIRE-POT

Kachle čistia ohnisko.
Odťahový ventilátor pracuje na maximum a dodávanie peliet je na minime.

WORK

Kachle pracujú, v tomto prípade na výkone 3.
Deteková teplota v izbe je 21°C. Počas bežnej prevádzky je aktívny odťahový
ventilátor, motor transportéru a izbový ventilátor.

21 : 10
22°C P-1
OFF

14 : 35
22°C P-1
FLaME

LIGHT

14 : 35
21°C P-2
START

14 : 35
21°C    P-2
LOAD

pellet

15 : 18
22°C    P-3
WORK

15 : 18
22°C p-2
CLEANING

FIRE-POT

Informácie na displeji
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Signály alarmu
15:18
21°C     P-3
WORK

16:40
22°C    P-2
CLEANING
FIRE-POT

15:18
21°C     P-3
WORK

(5)

16:40
22°C    P-2
CLEANING
FIRE-POT

FLAME
LIGHT

15:18
21°C     P-3
WORK

(5)

16:40
22°C    P-2
CLEANING
FIRE-POT

Pravidelné kontroly by mali vykonávať používatelia, ktorí by sa mali obrátiť na autorizovany servis len, ak 
nenájdu žiadne riešenie.

Horný 
displej

Spodný
Displej

Typ alarmu Riešenie

AL 5 Kachle sa nespustili
Toto je prvé zapálenie

Naplňte zásobník peletami 
Spustite kachle znovu

Kachle sa samé vypli počas práce 

Senzor spalín je pokazený alebo
nie je pripojený k základnej doske              Kontaktujte autorizovaný servis 

THERMAL
Kachle sa prehriali

AL 6
NO

PELLET

AL 2
PROBE

EXHAUST

AL 7
SAFETY Manuálne resetnite senzor teploty. Ak problém 

pretrváva kontaktujte autorizovaný servis

COOL FIRE Výpadok napájania
Ihneď po navrátení napájania, kachle začnú proces 
chladenia. Po dokončení tohto cyklu začnú pracovať
automaticky. 

AL 4
FAN

FAILURE
Odťahový ventilátor je pokazený/zablokovaný

      
Kontaktujte autorizovaný servis           

AL 8
FAILURE
DEPRESS

Upchaté dymovodné potrubie
Vyčistite dymovod alebo skontrolujte či niečo neblokuje 
dymovod

SERVICE Kachle pracovali po dobu 1300 hodín
Je potrebná dodatočná údržba                  

Kontaktujte autorizovaný servis

V prípade poruchy práce systém informuje používateľa o type poruchy. Nasledujúca tabuľka 
zhŕňa alarmy, druh problému a možné riešenia:

Režim stand-by

Tento režim umožňuje automatické vypnutie kachlí po dosiahnutí nastavenej teploty v SET.
Keď dosiahnu nastavenú teplotu, kachle počkajú pár minút (továrensky nastavené), a následne sa vypnú
(pokiaľ teplota stále prevyšuje nastavenú hodnotu).
Potom čo sa vypnú, ako výsledok tejto podmienky, sa kachle zapnú automaticky potom čo teplota
prostredia klesne o  2 °C pod nastavenú hodnotu miestnosti (príklad: SET=24 °C aktuálna teplota = 21 °C).
Ak sú kachle uvedené do "režimu spánku" všetky programované spustenia budú ignorované a kachle sa
zapnú až po poklese teploty v miestnosti ako je opísané vyššie.
Režim spánku je vždy rešpektovaný pokiaľ sú kachle v "STAND-BY" režime.
Jediná výnimka je pokiaľ kachle vypnete manuálne tlačidlom na regulácii; týmto krokom vypnete kachle
úplne a zapália sa až na povel naprogramovaného spustenia.

Povolenie STAND-BY režimu
Stlačte tlačidlo SET (3) pre vstup do menu a tlačidlom zníženia výkonu (5) prejdite do MENU 05  
(“S T A N - B Y M O D E ”). Opätovne sltačte SET (3) pre vstup; funkcia STAND-BY je továrensky 
vypnutá. Pre aktiváciu možnosti stlačte tlačidlo zvýšenia teploty (1), na displeji sa zobrazí                  
“S T A N - B Y M O D E  O N ”. Stlačte SET (3) pre potvrdenie voľby a potom OFF (4) pre východ. 
STAND-BY režim je odteraz aktívny.

2 3 SET 4 5

Naplňte zásobník peletami 
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Menu 02 Nastavenie ČASU

Pre sprístupnenie voľby nastavenia času, stlačte tlačidlo “SET” (3), tlačidlom - (5) prechádzajte cez
podmenu až kým neprídete na MENU 02 - SET CLOCK a pomocou tlačidiel 1 a 2 zvolíte deň týždňa.
Tlačidlom “SET” (3) voľbu potvrdíte.
Použitím tlačidiel 1 a 2 nastavíte hodinu a potom znovu tlačidlom “SET” (3)  prejdete na nastavenie minút.
Opätovným stláčaním  "SET" môžete prechádzať ďalšie nastavenia ako dátum, deň a rok.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje štruktúru menu a jeho významy, ktoré môže užívateľ nastaviť.

Nastavte aktuálny dátum a čas. Zariadenie je
vybavené lítiouvou batériou, ktorá umožňuje
interným hodinám pracovať autonómne po dobu
3-5 rokov.

Menu 03 NASTAVENIE ČASOV SPUSTENIA

Stlačte tlačidlo “SET” (3) a potom tlačidlo 5 tak aby ste prešli na požadované menu; opäť stlačte “SET” (3)
pre vstup.
Vstúpte do MENU M-3-1 a tlačidlami 1 a 2 zvoľte aktiváciu či deaktiváciu termostatu (on/off), ktorá vám
umožní programáciu automatického zapálenia kachlí.
Hneď ako je termostat aktivovaný/deaktivovaný, stlačte tlačidlo “4” (OFF) a pokračujte v prechádzaní
submenu pomocou tlačidla 5. Zvoľte si do ktorého submenu chcete vstúpiť podľa potreby nastavenia
denných či týždenných programov.
Pre nastavenie časov a dní spustenia opakujte nasledujúce kroky:
- vstúpte do submenu pomocou “SET” (3)
- nastavte dni, časy a aktivačný status (on/off) tlačidlami 1 a 2
- potvrďte stlačením tlačidla “SET” (3)
- vyjdite zo submenu/menu pomocou tlačidla 4

level 1                        level 2                        level 3                         level 4                            význam
03 - set crono

01 - activate chrono

01 - activate chrono                                                on/off

02 - program. days

01 - activate days                                                    on/off

02 - start 1 days   hodina

03 - stop 1 days                                                       hodina

04 - start 2 days                                                       hodina

05 - stop 2 days                                                       hodina

06
Menu 02
mese
orologio

vstup úroveň ponuky

popis

level 1 level 2 level 3 level 4 význam 

02 - nast. času

01 - day deň v týždni     

02 - hour hodina

03 - minutes minúta

04 - day deň v mesiaci   

05 - month mesiac

06 - year rok

Nasledujúca tabuľka zobrazuje štruktúru menu a jeho významy, ktoré môže užívateľ nastaviť.



level 1 level 2 level 3 level 4 význam

03 - set thermostat

01 - activate thermos.

01 - activate thermos. on/off

02 - day programme

01 - daily thermostat on/off

02 - start 1 day hodina

03 - stop 1 day hodina

04 - start 2 day hodina

05 - stop 2 day hodina

03 - week program.

01 - week thermostat on/off

02 - start program. 1 hodina

03 - stop program. 1 hodina

04 - monday progr. 1 on/off

05 - tuesday progr. 1 on/off

06 - wednesday prog. 1 on/off

07 - thursday prog 1 on/off

08 - friday prog 1 on/off

09 - saturday prog 1 on/off

10 - sunday prog 1 on/off

11 - start program. 2 hodina

12 - stop program. 2 hodina

13 - monday progr. 2 on/off

14 - tuesday progr. 2 on/off

15 - wednesday prog. 2 on/off

16 - thursday prog 2 on/off

17 - friday prog 2 on/off

18 - saturday prog 2 on/off

19 - sunday prog 2 on/off

20 - start program. 3 hodina

21 - stop program. 3 hodina

22 - monday progr. 3 on/off

23 - tuesday progr. 3 on/off

24 - wednesday prog. 3 on/off

25 - thursday prog 3 on/off

26 - friday prog 3 on/off

27 - saturday prog 3 on/off

28 - sunday prog 3 on/off

29 - start program. 4 hodina

30 - stop program. 4 hodina

31 - monday progr. 4 on/off

32 - tuesday progr. 4 on/off

33 - wednesday prog. 4 on/off

34 - thursday prog. 4 on/off
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výber  význam možné hodnoty  

START 1      hodina aktivácie                      hodina - OFF

STOP 1     hodina aktivácie hodina - OFF

START 2    hodina aktivácie hodina - OFF

STOP 2         hodina aktivácie hodina - OFF

Menu 03 NASTAVENIE ČASOV SPUSTENIA
Submenu 03 - 01 - aktivácia termostatu

Táto možnosť vám umožňuje aktiváciu a deaktiváciu
všetkých funkcií termostatu.

Podmenu 03 - 02 - denný program

Táto možnošt vám umožňuje zapnutie, vypnutie a
nastavenie denných funkcií termostatu.

Podmenu 03 - 03 - týždenný program

Táto možnošt vám umožňuje zapnutie, vypnutie a
nastavenie týždenných funkcií termostatu.

Je možné nastaviť dva pracovné rozsahy,
vymedzené časmi nastavenými podľa nasledujúcej
tabuľky pričom hodnota "OFF" hovorí hodinám aby
ignorovali príkaz:

Týždenný program má 4 nezávislé programy, ktorých konečný efekt tvorí kombinácia 4 individuálnych
programov. Týždenný program sa môže aktivovať alebo deaktivovať. Dodatočne môžte nastaviť OFF v poli
času na vami zvolený deň.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Naplánujte si program starostlivo tak aby ste predišli prekrývaniu aktivačných/
deaktivačných časov v jednom dni v rôznych programoch.

oFF
M-3-1-01
ABILITA 
CRONO

vstup úroveň ponuky

popis

08 : 15
M-3-2-02
START 1
GIORNO

vstup           úroveň ponuky

popis

05 : 40
M-3-3-02
START 1
prog‐1

vstup úroveň ponuky

popis

35 - friday prog. 4 on/off

36 - saturday prog. 4 on/off

37 - sunday prog. 4 on/off
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Podmenu 03 - 04 - program na víkend

Táto možnošt vám umožňuje zapnutie, vypnutie a
nastavenie víkendových funkcií termostatu. (deň 5 a
6, alebo Sobota a Nedeľa).

POZNÁMKY:

- aby sa predošlo zmätkom a nechceným štartom či vypnutiam, majte súčasne aktivovaný iba jeden
program
- deaktivujte denný program pokiaľ chcete týždenný program.
- vždy keď máte aktivované týždňové programy 1,2,3 a 4 nechajte víkendový program deaktivovaný.
- víkendové programy aktivujte iba potom čo ste deaktivovali týždňové programy.

 (5) up to the MENU 04 - SELECT LANGUAGE. (5) up to the MENU 04 - SELECT LANGUAGE.

Menu 04 - výber jazyka

Stlačte tlačidlo SET pre vstup do menu a stláčajte         (5) až po MENU 04 - VÝBER JAZYKA.
Potom stlačte SET pre vstup do podmenu. Zvoľte vami vybraný jazyk pomocou tlačidiel         (1) a         (2)

08 : 30
M-3-4-03
STop 1
week‐end

vstup úroveň ponuky

popis

PROGRAM 1

menu level výber význam možné hodnoty

02-03-02 START PROGRAM 1 aktivačný čas time - OFF

02-03-03 STOP PROGRAM 1 čas vypnutia time - OFF

02-03-04 MONDAY PROGRAM 1

p
rís

lu
šn

ý 
d

eň

on/off

02-03-05 TUESDAY PROG 1 on/off

02-03-06 WEDNESDAY PROG 1 on/off

02-03-07 THURSDAY PROGR 1 on/off

02-03-08 FRIDAY PROGRAM 1 on/off

02-03-09 SATURDAY PROGR 1 on/off

02-03-10 SUNDAY PROGR 1 on/off

PROGRAM 2

menu level výber význam možné hodnoty

03-03-11 START PROGRAM 2 aktivačný čas time - OFF

03-03-12 STOP PROGRAM 2 čas vypnutia time - OFF

03-03-13 MONDAY PROGRAM 2

p
rís

lu
šn

ý 
d

eň

on/off

03-03-14 TUESDAY PROG 2 on/off

03-03-15 WEDNESDAY PROG 2 on/off

03-03-16 THURSDAY PROGR 2 on/off

03-03-17 FRIDAY PROGRAM 2 on/off

03-03-18 SATURDAY PROGR 2 on/off

03-03-19 SUNDAY PROGR 2 on/off

PROGRAM 3

menu level výber význam možné hodnoty

03-03-20 START PROGRAM 3 aktivačný čas time - OFF

03-03-21 STOP PROGRAM 3 čas vypnutia time - OFF

03-03-22 MONDAY PROGRAM 3

p
rís

lu
šn

ý 
d

eň

on/off

03-03-23 TUESDAY PROG 3 on/off

03-03-24 WEDNESDAY PROG 3 on/off

03-03-25 THURSDAY PROGR 3 on/off

03-03-26 FRIDAY PROGRAM 3 on/off

03-03-27 SATURDAY PROGR 3 on/off

03-03-28 SUNDAY PROGR 3 on/off

PROGRAM 4

menu level výber význam možné hodnoty

03-03-29 START PROGRAM 4 aktivačný čas time - OFF

03-03-30 STOP PROGRAM 4 čas vypnutia time - OFF

03-03-31 MONDAY PROGRAM 4

p
rís

lu
šn

ý 
d

eň

on/off

03-03-32 TUESDAY PROG 4 on/off

03-03-33 WEDNESDAY PROG 4 on/off

03-03-34 THURSDAY PROGR 4 on/off

03-03-35 FRIDAY PROGRAM 4 on/off

03-03-36 SATURDAY PROGR 4 on/off

03-03-37 SUNDAY PROGR 4 on/off
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Tlakový spínač: sleduje
pokles tlaku v dymovode. Je
navrhnutý tak, aby vypol
transportér peliet v prípade
zapchania dymovodu alebo
značného spätného tlaku
spôsobeného vetrom. V
prípade spustenia tlakového
spínača sa zobrazí: “ALAR-
DEP-FAIL“.

Bezpečnostný senzor 
teploty peliet: V zriedkavých 
prípadoch je v zásobníku 
privysoká teplota, vtedy 
teplomer peliet s manuálnym 
resetom vyvolá alarm          
“A L A R - S I C -F A I L ” čím zastaví 
prevádzku kachlí . Pre ďalšie 
spustenie kachlí musíte 
resetnúť senzor na zadnej 
strane kachlí.

RESTART
PELLET

Motor s prevodovkou:
ak sa motor zastaví, kachle
bežia ďalej až pokým oheň
nezhasne z dôvodu nedostatku
paliva a pokým sa neschladí
na minimálne hodnoty.

Senzor teploty spalín:
termočlánok, ktorý meria
teplotu spalín a udržuje
prevádzku alebo vypína
kachle, ak teplota spalín
klesne pod vopred nastavenú
hodnotu.

Elektrická bezpečnosť:
kachle sú chránené voči
prudkým výkyvom prúdu (napr.
blesk) hlavnou poistkou 4A,
ktorá je umiestnená na
kontrolnom paneli vzadu na
kachliach. Iné poistky, ktoré
chránia elektronické obvody,
sa nachádzajú v samotných
obvodoch.

Mikrospínač peletových 
dvierok: ak otvoríte peletové 
dvierka a ponecháte ich 
otvorené na dobu dlhšiu ako 
120 sekúnd, kachle sa vypnú 
a zobrazia chybu “ALAR-DEP -

FA IL”.

Manipulácia s bezpečnostnými zariadeniami je zakázaná. Až po odstránení príčiny, ktorá viedla
k spusteniu bezpečnostného alarmu je možné znova zapáliť kotol a tak zresetovať automatickú
funkciu senzora. Aby ste pochopili čo sa stalo, preštudujte si tento návod, konkrétne paragraf
týkajúci sa varovaní, ktorý vysvetľuje čo treba robiť na základe varovnej správy, ktorú zobrazuje
displej kotla.
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B Údržba a čistenie

Parts Everyday
Every 2-3

days
Every 
week

Every 15 
days

Every 30 
days

Every 60-
90 days

Every year /
1200-1400 h

Popolník                                                        ◊

Čistenie priehradky na zber popola   ◊

Čistenie popolníka                                                             ◊

Čistenie dverí a skla            ◊

Výmenník                                                                                                         
•

Čistenie vnútorného výmenníka tepla /
odťahového ventilátora 

•

Čistenie kompletného výmenníka                                                                                                                                              •

Čistenie T-kusu        •

Dymovod                                                                                                                                                                                    •

Popol z tesnenia dverí                                                                                                                                           •

Vnútorné časti                                                                                                                                                                             •

Komín    •

Elektromechanické komponenty                                                                                                                                                •

Čistenie všetkých častí sa musí diať len ak sú kachle úplne chladné a odpojené, aby sa predišlo
popáleninám a tepelným šokom. Kotol si nevyžaduje veľkú údržbu, ak sú používané kvalitné
certifikované pelety. Potreba údržby sa líši v závislosti na podmienkach používania (opakované
zapnutie a vypnutie) a v závislosti na požadovanom výkone.

◊ používateľ
• autorizovaný servisný technik
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ČISTENIE TECHNIKOM

Kontrola každý rok

Čistenie spaľovacej komory a spodného oddelenia           

Pri studenej a neaktívnej vložke postupujte nasledovne:

Otvorte dvierka a odstráňte 
popolník

Zadnú dosku zatlačte nahor           Dosku otočte smerom k 
prednej časti vložky.

Na čistenie stien spaľovacej 
komory použite vysávač. Na 
čistenie výmenných potrubí 
použite nástroj na 
odstránenie všetkých 
zvyškov po spaľovaní.

Po vyčistení spaľovacej 
komory vyberte zásuvku na 
popol.

1

4

2

5

3

Ak chcete premiestniť zadnú 
dosku, jemne stlačte hornú 
prepážku, kým nebude 
zadná doska úplne 
zasunutá.

6
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Pre vašu bezpečnosť je 
frekvencia čistenia dymovodov 
v závislosti na základe toho 
ako často je vložka používaná.

V prípade poruchy alebo nedostatočného 
čistenia vložky môžu nastať funkčné problémy, 
ako napríklad:

• zlé horenie

• začierňovanie skla

• upchatie roštu s nahromadením popola a 
peliet

• usadeniny popola a nadmerné usadeniny, 
ktoré majú za následok slabý výkon

Kontrolu elektromechanických komponentov 
musí vykonávať iba kvalifikovaný personál s 
technickými znalosťami elektriny a spaľovania. 
Po dokončení čistiacich operácií diely opäť 
zložte a skontrolujte.

Varovania pri čistení

Všetko čistenie všetkých častí musí byť 
vykonané s úplne studenou vložkou a 
odpojenou zástrčkou.
Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo 
čistenia vložky vykonajte nasledujúce 
preventívne opatrenia:

• uistite sa, že všetky časti vložky sú studené

• uistite sa, že popol je úplne chladný;

• uistite sa, že hlavný vypínač je v polohe 
„VYPNUTÉ“;

• uistite sa, že je zástrčka vytiahnutá zo 
zásuvky, aby nedošlo k náhodnému kontaktu;

• Po dokončení údržbovej fázy skontrolujte, či 
je všetko v poriadku tak, ako pred zásahom 
(ohnisko je správne umiestnené).

Dôsledne dodržiavajte nasledujúce 
pokyny na čistenie. Nedodržanie 
týchto pokynov môže spôsobiť 
problémy s prevádzkou vložky.

Akákoľvek manipulácia alebo neoprávnené 
nahradenie neoriginálnej časti môže byť 
nebezpečná pre bezpečnosť zákazníka a 
zbavuje výrobcu akejkoľvek občianskoprávnej 
alebo trestnoprávnej zodpovednosti. 
Používajte iba originálne náhradné diely. 
Vymeňte opotrebovaný diel pred poruchou, aby 
ste predišli zraneniam v dôsledku nehôd 
spôsobených náhlym zlyhaním komponentov.

               Po 1200 hodinách prevádzky sa na          
        dolnom displeji vložky zobrazí                             
slovo „SERV“, obráťte sa na autorizované 
servisné stredisko kvôli vyčisteniu a bežnej 
údržbe.
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