
* Šī funkcija nav piemērojama visiem tipiem

Taustiņa       krāsa un secīgo iedegšanās/nodzišanas reižu skaits norāda vai katls strādā normāli, tam ir 
problēma vai nepieciešama apkope. 

 Katls darbojas: Zaļais signāls, kas nodziest 1 reizi(es)nozīmē, ka katls strādā normāli un notiek apkures sistēmas sildīšana. Zaļais  
  signāls, kas nodziest 2 reizi(es)nozīmē, ka notiek karstā ūdens sagatavošana.

 Apkope*: Mirgojošs oranžais signāls nozīmē,ka nepieciešama katla apkope. Oranžā signāla secīgo iedegšanās/nodzišanas  
  reižu skaits norāda servisa kodu. Pierakstiet servisa kodu (A,B vai C) un dažu dienu laikā izsauciet meistaru.

 Bloķēšana: Mirgojošs zaļš signāls norāda, ka katlam ir problēma un tas mēģina to novērst. Ja tas neizdodas, katls bloķēsies un  
  parādīsies sarkans signāls.

 Kļūme: Mirgojošs sarkans signāls norāda, ka katls ir bloķējies un tas nedarbojas. Ja mirgo sarkanais signāls, pārbaudiet  
  gāzes padevi, katla elektriskos savienojumus un apkures sistēmas ūdens spiedienu. Ja sarkanais signāls deg   
  nepārtraukti, atvienojiet elektrisko barošanu uz 30 sekundēm. Atbloķējiet katlu, nospiežot taustiņu RESET vismaz 5  
  sekundes. Ja sarkanais signāls nepazūd, pierakstiet kļūmes kodu (1,2,3,4,5 vai 6) un nekavējoties izsauciet   
  meistaru.
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 Atgaisojiet • Atgaisojiet sistēmu, ja radiatori pienācīgi nesilst vai, ja caurulēs
 apkures  dzirdams traucējošs troksnis.
 sistēmu • Atslēdziet elektriskā sprieguma padevi katlam.
  • Atgaisošanu sāciet no sistēmas apakšējiem radiatoriem.
  • Ieslēdziet elektriskā sprieguma padevi katlam.
   Katls automātiski uzsāks atgaisošanas programmu.

 Apkures sistēmas • Izslēdziet katlu un iztukšojiet sistēmu, ja jānomaina radiatorus, radusies liela ūdens noplūde vai ja pastāv sala  
 iztukšošana  risks.

 Papildus informācija par krāsu kodiem vai katla lietošanu un apkopi atrodama pievienotajā instrukcijā.

 Sala aizsardzības • Telpas termoregulātorā iestatiet zemu temperatūru, piemēram, 10ºC. Neizslēdziet katlu.
 funkcijas • Ja telpa netiek apdzīvota ilgu laiku un pastāv sala risks: Iztukšojiet katlu un apkures sistēmu un izslēdziet katlu.  
 ieslēgšana  

 Apkures katla • Periodiski pārbaudiet katla       taustiņa signāla statusu. Katla statusu raksturo signāla krāsa un mirgošanas   
 pārbaude  frekvence (skat. kartes otru pusi). Pierakstiet kļūmju vai apkopes kodus un izsauciet meistaru.

   Atkarībā no valstī spēkā esošajiem noteikumiem:
  • Periodiski, atbilstoši meistara ieteikumiem vai, ja katlā parādās apkopes kods, veiciet katla apkopi.
  • Periodiski lieciet pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt dūmgāzu izplūdes cauruli.

 Uzmanību Tikai kvalificēti meistari drīkst strādāt ar iekārtu un sistēmu.

 Apkures sistēmas • Vairākas reizes gadā pārbaudiet ūdens spiedienu apkures
 pārbaude un  sistēmā. Ja spiediens ir zemāks par 0,8 bar, papildiniet
 papildināšana  apkures sistēmu līdz spiedienam 1,5 līdz 2 bar.

   Sistēmu var piepildīt izmantojot uzpildes armatūru*:
  1. Uzpildes uzsākšana: Atveriet uzpildes armatūras krānu.
  2. Uzpildes pārtraukšana: Aizveriet uzpildes armatūras krānu.

 Katla • Pārbaudiet spiedienu apkures sistēmā.
 ieslēgšana • Atveriet katla gāzes krānu.
  • Ieslēdziet katla elektrobarošanu.
  • Iesākas iedarbināšanas cikls, kuru nevar pārtraukt. Ieslēgšanās fāzē taustiņa       statusa signāls nepārtraukti   
   degs apmēram 3 minūtes.
  • Katls ir ieslēdzies kad taustiņa RESET signāls nepārtraukti deg zaļā krāsā.

 Katla • Atslēdziet elektriskā sprieguma padevi katlam.
 izslēgšana • Aizveriet gāzes krānu.
  

 Temperatūras •  Pagrieziet pogu      , lai izmainītu karstā ūdens temperatūru vai atslēgtu šo funkciju.
 iestatīšana* •  Pagrieziet pogu        , lai izmainītu apkures ūdens temperatūru vai atslēgtu šo funkciju.
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