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EDILKAMIN  S.p.A.,  z registriranim sedežem na naslovu Via
Vincenzo Monti 47 -  20123 Milan -  davčna številka
00192220192
Z vso odgovornostjo zagotavlja, da:
Je peletna peč navedena spodaj, skladna z EU uredbo  
305/2011 in harmonizirana z EU standardom EN
14785:2006
PELETNA PEČ, proizvajalec EDILKAMIN, model PIRO
SERIJSKA ŠTEVILKA: glej ploščico na izdelku
Izjava glede moči: (DoP - EK n° 132): glej ploščico na izdelku
Prav tako izjavlja da:
PIRO peč na lesne pelete zadovoljuje zahteve naslednjih
evropskih direktiv:
2014/35/EC – Nizko napetostna direktiva
2014/30/EC
–
Direktiva
glede
elektromagnetne
kompatibilnosti

Ta navodila so sestavni del produkta. Prosimo da jih obdržite
celotno življenjsko dobo produkta. Če jih slučajno izgubite,
lahko naročite novo kopijo ali jih naložite s strani www.
edilkamin.com
Po razpakiranju produkta preverite stanje in celovitost
dobave. V primeru napake, nemudoma kontaktirajte
dobavitelja, kjer ste kupili izdelek ter mu zagotovite kopijo
garancijske knjižice in kopijo računa.
Naprava se mora montirati in uporabljati skladno z lokalnimi
in nacionalnimi predpisi ter evropskimi direktivami. Pri
montaži, za vse kar ni posebej specificirano v navodilih,
upoštevajte lokalne predpise.
Diagrami v teh navodilih so ilustrativne narave; slednji se
ne nanašajo vedno na vaš izdelek in niso zavezujoči na
katerikoli način.

Produkt je označen z edinstveno številko, serijsko številko, ki
je navedena na garancijski izjavi znotraj produkta.
Prosimo obdržite:
•    garancijsko izjavo, ki spremlja produkt
•    račun nakupa izdelka, ki vam ga je izstavil dobavitelj
•    izjavo o skladnosti, ki vam jo je izstavil monter

Garancijski pogoji so podani na garancijski izjavi, ki spremlja
izdelek.
Zahtevamo, da se naprava spusti v pogon (prvi zagon) s
strani kvalificiranega Edilkamin serviserja.
V Italiji je zagon s strani avtoriziranega serviserja zahtevan
s strani UNI 10683, in se priporoča v vseh državah za
doseganje najboljših rezultatov izdelka.
Zagon obsega:
•   preverbe montažne dokumentacije (izjava o skladnosti) in
kvalitete same montaže;
• kalibriranje same naprave, da odgovarja dejanski
namembnosti
• obrazložitev naprave končni stranki in izdaja dopolnilne
dokumentacije (zagonski zapisnik)
Če se naprave pravilno zažene, slednje zagotavlja, da bo
delovala pravilno, učinkovito ter varno.
Pravilen zagon se zahteva za priznanje garancije s strani
Edilkamin.
Garancija velja samo v državi prodaje izdelka.
Če se naprava ne zažene s strani avtoriziranega Edilkamin
serviserja, Edilkamin ne bo zagotovil garancijskih storitev.
Preberite garancijsko knjižico glede podrobnosti. Navedene
navedbe ne vplivajo na zakonsko odgovornost prodajalca
glede zakonske garancije.

Pomen simbolov
V nekaterih delih navodil so uporabljeni sledeči simboli:

POZOR:
Pozorno preberite in razumite tozadevno
sporočilo, saj lahko neupoštevanje
teh navodil vodi do resnih poškodb na
izdelku in ogrozi varnost uporabnikov.

INFORMACIJA:
Če ne boste upoštevali teh zahtev lahko
slednje vodi do nedelovanja produkta

UPORABNIŠKI VRSTI RED:
upoštevajte navodila za opisano operacijo

Garancije pokriva samo tovarniške/proizvodne napake
in ne defektov, ki rezultirajo zaradi nepravilne montaže ali
nastavitev.  

SLOVENSKO

Draga gospa/gospod
Čestitke ob izbiri našega produkta. Pred njegovo uporabo,
prosim skrbno preberite ta navodila v smislu ravnanja z
napravo in splošne varnosti.
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VARNOSTNE INFORMACIJE
•

•
•

•
•

SLOVENSKO

•

4

Naprave ni dovoljeno uporabljati s strani oseb z
zmanjšano psihično, senzorsko ali mentalno kapaciteto ter otrok.
Naprava ni namenjena za kuhanje.
Naprava je načrtovana da uporablja UNI EN ISO
17225-2 kategorija A1 lesne pelete, v količinah in
na način kot opisano v teh navodilih.
Naprava je načrtovana za uporabo v zaprtih prostorih, v normalnih pogojih okoljske vlažnosti.
Hranite produkt na suhem, izven vpliva vremenskih
pogojev.
Za zakonsko in tovarniško garancijo preberite garancijsko izjavo znotraj produkta: ne Edilkamin,
kot tudi ne prodajalec nista odgovorna za škodo,
ki je nastala kot posledica nepravilne montaže ali
vzdrževanja.

Varnostni riziki lahko nastanejo zaradi:
• montaže v neprimernih pogoji. Še posebej v pogojih nevarnosti ognja/požara. NE MONTIRAJTE
IZDELKA V OKOLJE, KJER OBSTAJA MOŽNOST
POŽARA.
• kontakta z ognjem in vročimi delli (npr.: steklo
kamina in cevmi). NE DOTIKAJTE SE VROČIH
DELOV PEČI; vedno nosite priložene zaščitne rokavice, ko delate s pečjo, tudi, ko je slednja ugasnjena, če je še vedno vroča. Neupoštevanje teh
navodil lahko vodi do opeklin.
• kontakta z električnimi deli, ki so pod napetostjo     (interno).NE DOSTOPAJTE DO INTERNIH
ELEKTRIČNIH KOMPONENT MEDTEM KO JE
NAPRAVA POD TOKOM. Nevarnost električnega
udara.
• uporaba neprimernih vžigalnih pripomočkov
(npr. alkohol). NE UPORABLJAJTE VŽIGALNIH
PRIPOMOČKOV ALI SPODBUJEVALCEV PLAMENA.
• uporabe goriva drugega kot lesnih peletov. NE
KURITI ODPADKOV, PLASTIKE ALI DRUGIH MATERIALOV KOT LESNE PELETE. Produkt se lahko
umaže, zagori lahko dimnik ter povzroči se lahko
negativni vpliv na okolje.
• čiščenje peči ko je slednja vroča. NE ČISTITI PEČI
S SESALNIKOM, KO JE PEČ VROČA. Nevarnost
poškodbe sesalnika in vnos dima v prostor.
• čiščenje dimovodov s čistili. NE ČISTITI PRODUKTA Z GORLJIVMI IZDELKI. Nevarnost požara
in povratnega ognja.
• čiščenje vročega stekla z neprimernimi čistili. NE
ČISTITI VROČEGA STEKLA Z VODO ALI DRUGIMI ČISTILI KOT PA PRIPOROČENIMI ČISTILI ZA

•

•

•

•
•

•

®

STEKLO. Nevarnost pokanja, oziroma nepopravljive škode na steklu.
skladiščenja gorljivega materiala znotraj varnostnih razdalj navedenih v teh navodilih.  NE ODLAGAJTE PERILA NA PEČ. NE POSTAVLJAJTE NOSIL ZA SUŠENJE PERILA V BLIŽINO PEČI. Ne
približujte vnetljivih tekočin sami peči. Nevarnost
požara.
blokiranja prezračevalnih odprtin in zajema zraka
v prostor. NE BLOKIRAJTE ZAJEMA ZRAKA ALI
DIMOVODA. Nevarnost povratka dima v prostor s
posledično škodo oziroma poškodbami.
uporaba izdelka kot podpornik ali lestev. NE
PLEŽITE NA PRODUKT IN GA NE UPORABLAJTE
KOT PODPORO. Nevarnost škode in poškodb.
uporabe peči z odprtim ognjiščem. NE UPORABLJAJTE PRODUKTA Z ODPRTIMI VRATI.
žerjavice, ki lahko pade ven pri odprtih vratih. NE
RAZMETUJTE žerjavice izven naprave. Nevarnost
požara.
uporabe vode v primeru požara. V PRIMERU
IZBRUHA POŽARA NEMUDOMA OBVESTITE
KLICNI CENTER/GASILCE.

Prosimo, da uporabite vse običajne previdnostne
ukrepe za gospodinjsko grelno napravo.
Če ste v kakršnihkoli dvomih, ne ukrepajte, ampak
prosimo kontaktirajte vašega prodajalca ali monterja.
Zaradi varnostnih razlogov preberite navodila za uporabnika, ki so vključena v teh navodilih

SPLOŠNE INFORMACIJE

®

DIMENZIJE (cm)

46 46
46

102

zgorevalni
zrak
Ø4Ø
cm4aria
cm aria
Øcombustione
40combustione
mm
Dimovodni
priključek
Ø8Ø
cm8uscita
cm uscita
fumifumi
Ø 4 cm aria
aria
Ø Ø804 cm
mm
combustione

102

combustione

6
11
49 49
46 46
49

49

49
49

49

102
102

102

102

49

46

46

6
11

39
39

SLOVENSKO

11 11

18

6 6

18 39 18 39

Ø 8 cm uscita fumi
Ø 8 cm uscita fumi

18

102

102

46
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Tehnične karakteristike glede na 14785
Nominalna moč

Minimalna moč

Razpoložljiva moč

6,5

2,3

kW

Izkoristek

90,7

93,4

%

CO emisije pri 13% O

0,01

0,032

%

Temperatura dimnih plinov

144

82

°C

Poraba goriva

1,5

0,5

kg/h

SLOVENSKO

Volumen zalogovnika

6

24

kg

Vlek

12

10

Pa

Avtonomija

14

42

ore

Volumen ogrevanja *

170

m3

Premer izhoda dimnih plinov (moški priključek)

80

mm

Premer zajema svežega zraka (moški priključek)

40

mm

Teža vključno z embalažo

109

kg

Tehnični podatki za izvedbo dimovoda
ki morajo v vsakem primeru zadovoljiti zahteve te tabele in montažnih navodil za ta produkt.

Temperatura dimnih plinov na izhodu

Nominalna moč

Minimalna moč

173

99

Minimalni vlek
Pretok dimnih plinov

0,01
4,8

°C
Pa

2

g/s

* Volumen ogrevanja se izračuna glede na stopnjo izolacije objekta po italijanski zakonodaji 10/91 in dopolnilih ter
potrebe po ogrevanju 33 Kcal/m³ na uro.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Moč
Povprečna poraba pri delovanju
Zagonska moč (pri startu)
Varovalka

230 Vac +/- 10% 50 Hz
50 - 80 W
300 W
Fusibile T4A, 250 Vac 5x20

Navedeni podatki so ilustrativne narave in podani s strani neodvisnega inštituta.
ITALIANA CAMINI s.p.a. si pridržuje pravico, da modificira izdelek brez predhodne najave z
namenom izboljšanja izdelka.

MONTAŽA

POTRDITE KOMPATIBILNOST Z OSTALIMI
NAPRAVAMI
V Italiji peč NE SME biti montirana v istem prostoru ali
povezani prostorih kot kotli tipa B (npr. plinski kotli in
nape – ref. UNI 10683 in 7129).
Lahko pride do situacije, kjer peč povzroči podtlak v
sobi ter s tem vpliva na delovanje omenjene naprave.

Preverba električni povezav
(električna vtičnica se mora nahajati na
lahko dostopnem mestu)
Peč je opremljena z električnim priključkom za
el.vtičničo 230V 50 Hz, po možnosti z lastno elektro
varovalko.
Nihanja napetosti za več kot 10% lahko negativno
vplivajo na delovanje peči.
Električni sistem mora biti skladen; posebej preverite
ozemljitev.
Italiana Camini ni odgovoren za defekte nastale zaradi
neprimerno ozemljenega sistema.
Presek električnega priklopa mora biti ustrezen glede
na moč naprave.
Električni priključni kabel ne sme priti v kontakt z
vročimi deli peči ali dimnika.
Peč vklopite z vklopom gumba iz 0 na 1. Ena varovalka
(4A) je vstavljena v vtikalni dozi skupaj s stikalom, ki se
nahaja na hrbtni strani peči.

ZAJEM ZRAKA (obvezno)
Soba kjer je locirana peč, MORA imeti odprtino za zrak
s presekom najmanj 80cm2, da se zagotovi zadostna
količina zraka za zgorevanje.
Alternativno se lahko zgorevalni zrak spelje do peči
direktno od zunaj preko jeklene cevi s premerom
najmanj 4cm.

POSTAVITEV IN VARNOSTNE RAZDALJE
Peč mora bit montirana skladno z naslednjimi
varnostnimi navodili:
- minimalna razdalja do gorljivih materialov od stranic
in zadnje strani peči je: 10 cm
- gorljivi materiali ne smejo biti bližje od 80 cm od
prednjega stekla peči.
Če ni mogoče zadostiti zgoraj omenjenim zahtevam,
se mora izvesti tehnične in konstrukcijske ukrepe, da
se prepreči požarna ogroženost.
Če v stiku z lesenimi stenami ali drugim gorljivim
materialom, mora biti dimnik izoliran.

SLOVENSKO

SPLOŠNE OPOMBE
Vsi lokalni, nacionalni in evropski standardi morajo biti
pridržani pri sami montaži ter uporabi naprave. V Italiji
je tozadevno veljavna zakonodaja ministrski dekret
37/2008   (predhodno zakon 46/90)   in UNI Standard
10683.
V primeru montaže v večstanovanjsko zgradbo se
mora kontaktirati upravitelja stavbe.

®
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MONTAŽA
Dimovod
(Dimnik, Dimovodna tuljava in podaljšek
dimnika)
To poglavje je skladno z Evropskimi predpisi EN 13384,
EN 1443, EN 1856 in EN1457. Monter mora upoštevati
slednje ter morebitne ostale lokalne predpise. Ta
navodila na noben način ne nadomeščajo takšnih
predpisov.
Naprava mora biti povezana z dimnikom, ki zagotavlja,
da so dimni plini, ki nastanejo pri zgorevanju odvedeni
povsem varno.

•
mora biti certificiran
•
mora imeti enak presek po vseh dolžini,
oziroma se lahko spremeni samo takoj za priključkom
na peči in ne nekje na pol dolžine.
Dimovodna cev
Dodatno k splošnim zahtevam glede dimovodnih cevi
in dimnika velja za dimovodne cevi sledeče:
•
ne sme biti iz fleksibilne kovinske cevi
•
mora biti izolirana, če je vodena skozi neogrete
prostore ali po zunanji strani objekta.
•
ne sme biti vodena skozi sobe, kjer je
montaža generatorjev toplote prepovedana, ali obstaja
nevarnost požara, ali pa kjer se ne more kontrolirati.
•
mora omogočati čiščenje saj in imeti kontrolno
odprtino
•
lahko ima največ 3 kolena s kotom ne več kot
90°
•
ne sme imeti posameznega horizontalnega
dela daljšega od treh metrov, odvisno odo vleka. V
vsakem primeru bo tako dolg raven odsek spodbujal
nabiranje saj in ga bo težje vzdrževati čistega.

Dimovodna cev, Dimnik
Dimovodna cev (ki povezuje izhod dimnih plinov na
peči z dimnikom) in dimnik kot tak, morata poleg ostalih
zakonskih določil, izpolnjevati naslednje zahteve:
•
sprejemati dimne pline od samo ene naprave
(izhodi več naprav ne smejo biti speljani v samo en
dimnik)
•    večinoma mora biti usmerjen vertikalno
•    ne sme imeti navzdol usmerjenih delov
•
najbolje imeti okrogel notranji presek, ali z
razmerjem stranic manj kot 1.5
•
na
nivoju
strehe
zaključite
dimnik
s
podaljškom(dimniško kapo): dimnik ne sme biti
zaključen s steno ali ravno ploščo, pa čeprav je slednja
odprta proti nebu
8
•     izdelan mora biti iz materiala razreda ognje
odpornosti A1 glede na UNI EN 13501 ali primerljivim
nacionalnim predpisom.

Tipični primeri
A:
B:

strešne kritine

39

Ø 8 cm uscita fumi

18

18

39

Ø 8 cm uscita fumi

minimalna višina 1,5m in več od nivoja

Ø 4 cm aria
combustione

102

102

Ø 4 cm aria
combustione

izoliran jeklen dimnik, skladen z EN

1856

46

46

6

6

11

11

C-E: odprtina za zajem svežega zraka (presek
najmanj 80 cm²)
D:

jeklen

dimnik

(vložek)

49

49

46

102

49

49

46

102

SLOVENSKO

Pred pozicioniranjem naprave mora monter preveriti,
da je dimovodna cev ustrezne velikosti (premera).
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®

obstoječega zidanega dimnika

znotraj

MONTAŽA

®

Priprava in razpakiranje
Embalažni material ni ne strupen in ne škodljiv ter ne
potrebuje posebne odstranitve.
Uporabnik je odgovoren za odgovorno skladiščenje,
odstranitev in/ali recikliranje slednjega skladno z
zakonodajo.

Vedno premikajte peč vertikalno z
ustrezno opremo in skladno z varnostnimi
smernicami.
Ne obračajte paketa in ravnajte z vsemi
deli pozorno in skrbno.

1

3

2

5

4

SLOVENSKO

DOBAVA
Dobava je sestavljena iz dveh paketov :
• eden (1) vsebuje strukturo peči brez stranic
• eden ( 2 ) s pokrovom ( 3 ) stranicami ( 4 ) ločenimi
z zaščito ( 5 ) in vrečko matic na vrhu
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MONTAŽA

SLOVENSKO

Sledite naslednjim korakom ( glej slike ) :
•
Odstranite peč s palete, odstranite fiksirne
konzole in vijake na obeh straneh peči
•
Montirajte stranice in privijte vijake na hrbtni
strani
•
Montirajte pokrov

10
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SLOVENSKO

MONTAŽA
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SLOVENSKO

MONTAŽA
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NAVODILAZA UPORABO
Peč je kalibrirana v tovarni v skladu s splošnimi pogoji
montaže.
Servis naj med prvim zagonom preveri dejanske
pogoje in po potrebi ponastavi parametre (še posebej
‘’dimnik’’).
Vrednosti izkoristka in emisij se bodo spreminjala
v odvisnosti od pogojev montaže, vzdrževanja in
kakovosti uporabljenih pelet.

®

Fig. 1

*

Ta standard indicira kontrolne postopke, ki se morajo
izvesti, z namenom potrditi korektno delovanje sistema.
Možen je rahel vonj po barvi, prvih nekaj kurjenj, ki pa
se bo hitro razkadil in prenehal.

Nakladanje pelet v rezervoar za
pelete
Za dostop do rezervoarja, odprite
pokrov*
1) Ko to počnete, ne naslanjajte
vreče pelet na vrh rešetke, saj
se lahko plastična vreča stopi in
poškoduje barvo naprave.
2) Uporabljate zaščitno rokavico,
ko nakladate pelete ter peč deluje
in je posledično vroča na dotik.

OPOZORILO glede goriva.
PIRO je načrtovan in programiran da zgoreva lesne
pelete s premerom 6 mm.
Peleti so oblika goriva majhne cilindrične oblike,
narejeni iz stisnjenega lesnega prahu pod visokim
tlakom, brez veziv ali dodanega materiala. Prodajajo
se v vrečah po 15 kg.
Če želite da peč deluje brezhibno, ne smete sežigati
ničesar drugega. Zgorevanje drugih materialov
(vključno z lesom) bo izničilo garancijo. Takšna
uporaba je definirana z laboratorijskimi analizami.
ITALIANA CAMINI je konstruiral, testiral in programiral
svoje peči tako, da zagotavljajo najboljšo delovanje,
ko se uporabljajo peleti s sledečimi karakteristikami:

premer: 6 milimetrov maksimalno dolžina:  40 mm
max. vsebnost vlage: 8%
kalorična vrednost:  najmanj  4100 kcal/kg.
Če se uporabljajo peleti z drugačnimi karakteristikami,
se mora peč ponovno kalibrirati s pomočjo podobnega
procesa, ki jo izvede serviser pri prvem zagonu.
Uporaba neprimernih pelet lahko zmanjša učinkovitost;
povzroči napake; zablokira peč; povzroči umazanje
stekla; neizgorelo gorivo, ipd.
Z enostavno vizualno analizo lahko določimo kvaliteto
pelet. Dobra kakovost: gladki, enotne dolžine, brez
prahu.   Slaba kakovost: z razpokami po dolžini in
širini, veliko prahu, različnih dolžin in pomešani s tujim
materialom.

SLOVENSKO

Pred zagonom morate preveriti:
• da je montaža pravilna
• električni priključek
• da se vrata povsem nalegajo in tesnijo
• da je zgorevalna komora čista
• da displaj daljinskega upravljalnika kaže funkcije
(datum, moč ali temperaturo).
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NAVODILAZA UPORABO
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SLOVENSKO

SINOPTIČNA PLOŠČA

Gumb za nastavitev želene temperature ali dostop k meniju (set
sobne temperature)

Kaže stanje alarma

Gumb za nastavljanje moči temperature (set moči)

Kaže delovanje redukcijskega motorja pelet

Gumb za vžig/izklop in potrditev/
izhod iz menija

Kaže delovanje ventilatorja ali
črpalke

kaže, da je nastavljen časovni
termostat za samodejne vžige s
časovno nastavitvijo

Kaže delovanje vžigalne svečke

14

OPIS MENIJA
Za dostop k meniju med programiranjem
pritisnite
pza 2 sekundi (ugasne se
LED lučka).
S pritiskom tipke  
ali tipke   
  listate skozi sledeči meni:
DISPLEJ

OPIS

M1

nastavitev ure

M2

nastavitev časovnega programa

M3

prilagoditev ventilatorja 1

M4

(ni na razpolago pri tem modelu)

M5

jezik

M6

Stand-by

M7

Polnjenje polža/prva polnitev

M8

Stanje peči

M9

Tehnične/servisne nastavitve
(TAC)

MA

Tip pelet (TAC)

Mb

Izhod

NAVODILAZA UPORABO

   za3 sekunde.
• Za izhod iz menija pritisnite tipko  

za 6 sekund.

VŽIG/IZKLOP
Za vžig/izklop termo peči pritisnite tipko    
sekunde.
LED sveti                peč deluje
LED utripa
    peč se izklaplja ali alarm
LED ne sveti           peč izklopljena

za 3

(LED
Način MANUAL izberete s pritiskom na tipko  
se bo prižgala).
S pritiskom na tipko
se bo povečala temperatura
vse dokler se ne pojavi sporočilo ‘MAN’ na displaju
(nad 40°).
- SAMODEJNO
V načinu AUTOMATIC lahko nastavite želeno
temperaturo, ki jo želite doseči v sobi, v kateri je peč
vgrajena. Peč bo samodejno, potem, ko bo dosegla
nastavljeno temperaturo (SET SOBNA TEMPERATURA)
regulirala stopnjo moči in prešla na stopnjo 1.
Želeno sobno temperaturo nastavite s tipko
(LED se prižge) in trenutna nastavitev želene
   ali

tipko
   je možno nastaviti temperaturo na želeno
vrednost
.Hitrost ventilatorja je vedno odvisna od delovne moči,
torej je ne morete spreminjati sami.
OPOMBA:
V načinu automatic, lahko omejite maksimalno
nastavitev moči kot v načinu manual. Primer: Če želite
nastaviti stopjo moči P3 in potem posledično nastaviti
v načinu automatic, bo enako modulirala P1 na P3.

hitrosti
  za 2

  in nastavite želeno ventilacijo s

pomočjo tipk  
in
.
Za potrditev izbire pritisnite tipko   

- ROČNO
V stanju MANUAL se nastavlja moč peči neodvisno od
temperature sobe, v kateri je peč vgrajena.

hitrosti

In pritisnite tipko  
vse dokler se na displaju ne
prikaže sporočilo “M3 Adjust vent 1”.
Pritisnite tipko

DELOVANJE
Peč lahko deluje na dva načina:

temperature se prikaže. S pritiskom na tipko

NASTAVITEV VENTILATORJA
Ta funkcija vam dovoljuje prilagoditev
ventilatorja.
Ta funkcija vam dovoljuje prilagoditev
ventilatorja.
Če želite aktivirati to funkcijo, pritisnite tipko
sekundi

.

POLNITEV DOZATORJA  (samo če je peč v celoti
brez pelet)
Za polnitev dozatorja prvo stopite v meni s pritiskom
na
tipko  
za 2 sekundi; potem pritisnite tipko  
dokler se ne prikaže sporočilo “M7 first load” na
displaju.
Pritisnite tipko
  za potrditev, in potem tipko
  za
aktivizacijo funkcije.
Ta operacija se lahko izvede samo, ko je peč izklopljena
in v celoti ohlajena.
Opomba:   med to fazo, ventilator za odvod dimnih
plinov še naprej deluje.

SLOVENSKO

• potrdite izbrani meni s tipko
.
• Preidite na predhodni meni s pritiskom tipke

®
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NAVODILAZA UPORABO
STAND-BY FUNKCIJA
Ta samodejna funkcija peči omogoča izklop peči, ko ta
preseže nastavljeno sobno temperaturo za predhodno
določen čas 10 minut (funkcijo lahko nastavite med
vgradnjo). Na zaslonu se pojavi napis ‘’GO STBY’’ s
preostalimi minutami do izklopa. Ta funkcija je možna
s ‘’MANUL’’ ali ‘’AUTOMATIC’’ načinom delovanja
in z vgrajenim zunanjim termostatom. V primeru, da
se sobna temperatura zniža za 2°C pod nastavljeno
vrednost, se bo peč ponovno zagnala (funkcija je
spremenljiva med vgradnjo).

®

ZUNANJI TERMOSTAT
Mora biti priklopljen s plavim kablom (dodatna oprema;
nar.št.:640560) na serijska vrata, ki se nahajajo na
zadnji strani peči; poleg tega mora imeti čist, navadno
odprt kontakt
- Odprt kontakt = želena temperatura dosežena
- Zaprt kontakt = želena temperatura ni dosežena
Za izbiro ‘E-T’ (zunanji termostat) funkcije,
Pritisnite tipko

  (LED bo zasvetila).

Da aktivirate to funkcijo pritisnite tipko  
za ca. 3 s;
pojavi se sporočilo “M1 set clock” na displaju; pritisnite

S pritiskom na tipko   
   se bo zmanjševala
temperatura, dokler se ne pojavi sporočilo ‘E-T’
(zunanji termostat) na displaju (pod 6°).

tipko  
   dokler se ne pojavi na displaju sporočilo
“M6 stand  by”, potem potrdite s pritiskom na tipko

Opomba:  Ko je peč izklopljena je zunanji termostat ne
more vklopiti ali izklopiti.

SLOVENSKO

Če želite vklopiti ali izklopiti peč izven časovnih
terminov ali neodvisno od ‘E-T’ (eksterni termostat),

16

Pritisnite tipko
pritiskom na tipko

  da izberete “ON”, potem potrdite s
morate to storiti s pritiskom na tipko
.

.

Za izhod iz menija “M6 stand  by”, pritisnite tipko
Za ca. 6 sekund.

NASTAVITEV URE IN DATUMA
Pritisnite tipko  
    za ca. 2 sekundi; sporočilo
“M1 set clock” se pojavi na displaju;  potem
potrdite s pritiskom na tipko
.
Naslednji podatki se bodo zvrstili zaporedno:  Dan v
tednu, ura, minute, dan, mesec, leto; slednje se lahko
Spremeni s pritiskom na tipko
potrditev pritisnite tipko

  ali tipko

. Za

.

Za izhod iz menija “M1 set clock”, pritisnite tipko
za ca. 6 sekund.

DNEVNO/TEDENSKO ČASOVNO
PROGRAMIRANJE
Obstajajo tirje tipi programiranja delovanja (dnevni,  
tedenski, konec tedna), vsak od njih je neodvisen od
drugih in posledično omogoča veliko kombinacij glede
na zahteve uporabnika (nastavitev časa je možna v
intervalu po 10 minut).
Pritisnite tipko
    za 2 sekundi; sporočilo “M1
set clock”   se bo pojavilo na displaju (in LED se bo
ugasnila).
Pritisnite tipko   
    dokler se sporočilo   “M2    set
chrono” ne pojavi na displaju; potrdite s pritiskom na
tipko
Za vizualizacijo 3 programskih načinov (dnevno,
tedensko, konec tedna) pritisnite tipko
  , da potrdite izbiro pritisnite tipko

  ali tipko
.

NAVODILAZA UPORABO

®

Listajte po naslednjem meniju (tovarniško je nastavljen
na OFF):
- M2-1: sproži časovni termostat
- M2-2: dnevni program
- M2-3: tedenski program
- M2-4: vikend program
- M2-5: izhod
Izberite želeni meni in ga potrdite s tipko  .
Vžige in izklope peči in spremembe urnikov nastavite s
tipko

   ali tipko  

, potem potrdite s tipko

Za   izhod iz programa pritisnite tipko
sekund.

.

   za ca. 6

SLOVENSKO

Dnevno programiranje:
Možnost 2 vklopov/izklopov v teku dneva, ki se
ponavljajo vsak dan. Primer: start1 10:00 stop1 12:00
start2 18:00 stop2 22:00
Tedensko programiranje:
Možnost 4 vklopov/izklopov peči v teku dneva in
določitev dneva v tednu. Primer:
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Tedensko programiranje: 17
Možnost 4 vklopov/izklopov peči v teku dneva in
določitev dneva v tednu. Primer:
start1 06:00
stop1 08:00

start2 07:00
stop2 10:00

start3 14:00
stop3 17:00

start4 19:00
stop4 22:00

Ponedeljek
on
Torek        
on
Sreda               off
Četrtek
on
Petek            
on
Sobota
off
Nedelja         
off

Ponedeljek
off
Torek        
off
Sreda              on
Četrtek  
off
Petek                  off
Sobota
off
Nedelja        
off

Ponedeljek
on
Torek        
on
Sreda               off
Četrtek  
off
Petek          
off
Sobota               on
Nedelja           on

Ponedeljek
on
Torek     
on
Sreda           
on
Četrtek
on
Petek         
on
Sobota              on
Nedelja            on

Tedensko programiranje:
Možnost 2 vklopov/izklopov peči med vikendom:
Primer:
start1
stop1
Primer:
start2
stop2

vikend 07:00
vikend 11:30
vikend 14:20
vikend 23:50

VZDRŽEVANJE

®

Pred
vsakršnim
vzdrževanjem,
oziroma
posegom v napravo, slednjo izključite od
električnega napajanja.
Redno vzdrževanje je ključno, da naprava
brezhibno deluje.
Če ne boste vzdrževali peči, slednja ne bo
pravilno delovala.

SLOVENSKO

Pozor
• Vsaka neavtorizirana modifikacija peči je
prepovedana
• Uporabljate rezervne dele, ki jih priporoča
proizvajalec
• uporaba ponarejenih / neoriginalnih delov
bo imelo za posledico izničenje garancije

18

DNEVNO VZDRŽEVANJE
Posegi se morajo opravljati, ko je peč
ugasnjena, ohlajena in izklopljena iz omrežja
• Čiščenje se izjava s sesalcem.
• Odprite vrata in vzemite ven kurišče (1 – slika A).
• Nezgorelih peletov ne vračajte v zalogovnik.
• izvlecite predalnik za pepel in ga izpraznite v negorljiv
zabojnik (v pepelu so lahko še vedno koščki žerjavice).
• posesajte notranjost kurišča, rešetke in prostor okoli
kurišča, kamor pada pepel.
• Odstranite morebitne obloge iz zgorevalne komore z
lopatico, ki je dobavljena s pečjo.
• Če potrebno, očistite steklo (ko je slednje hladno).
Nikoli ne sesajte vročega pepela, saj slednje lahko rezultira
v defektu sesalca in predstavlja požarno grožnjo.
Pozor:
Vedno pazite, da pravilno vstavite zbiralnik za pelete v samo ohišje.

1
SI A

2
SI B

VZDRŽEVANJE

®

TEDENSKO VZDRŽEVANJE
• Odstranite stropno oblogo (3 - sl. C) in odstranite
ostanke pepela v posodo za pepel.
Stropna obloga je obrabni del; proizvajalec ni
odgovoren za zlom, še posebej, če se slednje zgodi
pri montaži ali demontaži slednje.
Ko končate s čiščenjem peči,
poskrbite, da je rešetka pravilno
vstavljena (A - Sl. D); Če slednjega
ne izvedete pravilno, lahko to rezultira v slabem delovanju peči.
Pred
vklopom
peči,
preverite
vstavljenost rešetke, kot prikazano
na sliki E ter da ni ujetega pepela
ali neizgorelih pelet na njenih robovih.

3

SI. C

SLOVENSKO

Uporaba peči brez čiščenja rešetke lahko
privede do tega, da plin v zgorevalni komori
zagori in zlomi steklo v vratih.

A

SEZONSKO VZDRŽEVANJE
Očistite peč od zunaj in znotraj (tudi ventilator)
V primeru pogoste uporabe peči, se priporoča, da se
očistijo dimne cevi in dimnik vsake tri mesece.

OPOMBA
Minimalno morate očistiti dimovodni sistem vsaj enkrat
letno (upoštevaje lokalno zakonodajo

SI. D

Če redno ne čistite dimovodnega sistema ali slednjega
ne kontrolirate, je povečana nevarnost, da bo dimnik
zagorel.

SI. E
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ODPRAVLJANJE NAPAK
V primeru težav se bo peč ugasnila samodejno in prikazala vzrok/kodo napake na displaju
(poglejte spisek kod spodaj).
V primeru avtomatične ugasnitve, se mora dovoliti peči da zaključi celoten proces (15 minut
z akustičnim signalom), po kateri šele jo lahko ponovno prižgete s pritiskom na tipko
.
Kljub temu pa ne prižigajte peči ponovno, dokler niste odkrili in odstranili vzroka za napako
ter OČISTILI/IZPRAZNILI gorilno komoro.
Peč je opremljena z varnostnim ventilom, ampak če niste izvedli postopka čiščenja gorilne
komore, kot ilustrirano v predhodnem poglavju, obstaja možnost, da se bo vžig izvedel z
rahlim udarom.

SLOVENSKO

V primeru tvorjenja večje količine belega dima (za dlje časa) znotraj zgorevalne komore,
izklopite peč iz elektro omrežja in počakajte 30 minut preden odprete majhna vrata in
izpraznite gorilno komoro.
KODE NAPAK IN PREDLAGANE REŠITVE:
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SEGNALAZIONI DI EVENTUALI CAUSE DI BLOCCO E INDICAZIONI E RIMEDI:
KODA
TEŽAVA
REŠITEV

AL1 izpad
elektrike (to ni
napaka peči)

Peč ima ‘black out’ funckcijo. Če električne napetosti
zmanjka za manj kot 5 sekund, se bo peč ponovno
zagnala ter se vrnila v aktualno funkcijo pred izpadom.
prikaz se prikaže, če ni elektrike
Če zmanjka elektrike za več kot 5 sekund, se bo
za več kot 5 sekund
peč zaustavila, javila alarm ‘black out’, s posledično
ohladitveno fazo.

Možni vzroki so našteti spodaj:
Qui di seguito un elencoMotnja
delle varie
zapossibilità:
manj kot
Status peči pred
10 sekund
black-out

Motnja za več kot 10 sekund

OFF

OFF

OFF

PRE-LOAD

BLACK OUT

BLACK OUT

IGNITION

BLACK OUT

BLACK OUT

START-UP

START-UP

STAND-BY THEN RE-IGNITION

OPERATING

OPERATING

STAND-BY THEN RE-IGNITION

FINAL CLEANING

FINAL CLEANING

FINAL CLEANING

STAND-BY

STAND-BY

STAND-BY

ALARM

ALARM

ALARM

ALARM RECORD

ALARM RECORD

ALARM RECORD

®

ODPRAVLJANJE NAPAK
KODA

TEŽAVA

REŠITEV

AL2 defektno
tipalo dimnih
plinov

peč ne more več razbrati temperature dimnih plinov

• defektno temperaturno tipalo
• iztaknjeno temp. tipalo
• Temp.dim.plinov izven merilnega območja

AL3
vroči dimni plini

ko temperatura dimnih plinov
preseže varnostno mejo

®

• Blokiran dimnik
• Nepravilna inštalacija
• Blokirana peč
• Preveč pelet v komori, preverite regulacijo dobavnega
polža (TAC)

AL4
napaka ventilatorja

AL5
neuspeli vžig

• Blokiran motor ventilatorja
motor ventilatorja dimnih plinov • Defekten senzor/števec obratov
• Defekten motor ventilatorja
je pokvarjen
• Sprožen termostat motorja ventilatorja

temperatura dimnih plinov ne
doseže minimalne vrednosti
med fazo vžiga

• Defektna vžigalna svečka
• Umazana komora ali preveč peletov
• Zmanjkalo je pelet
• Preverite varnostni termostat pelet (avtomatični reset)
• Blokiran dimnik

AL6
ni pelet

peleti so porabljeni

• v rezervoarju ni več pelet
• Defekten motorni pogon dozirnega polža
• Dozirni polž je blokiran
• Premalo naloženih pelet, preverite regulacijo dozatorja

AL7
termično varovalo

sproženo termično varovalo, ki
se nahaja v kontaktu z dozatorjem, zaradi pregrevanja
dozatorja

• Prenapolnjenost pelet

AL8
ni podtlaka

nezadosten vlek v cevi za zajem svežega zraka

• Blokiran dimnik
• Blokiran zajem zraka
• Defekten presostat
• Silikonska cev počena ali blokirana
• Slabo zaprta vrata

SLOVENSKO

OPOMBA: sporočilo “vroči dimni plini” se pojavi, ko je
presežena prva varnostna meja 250°C, ki sproži avtomatsko regulacijo peči; šele ko temp.preseže 270°C se
na peči pojavi alarm in peč se samodejno izklopi.
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