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Úvodem
Dùle‡ité všeobecné podmínky pro pou‡ívání
Pøístroj pou‡ívat pouze pro stanovené úèely pøi 
respektování pokynù pro obsluhu. Údr‡bu a opravy 
provádìt pouze prostøednictvím autorizovaných 
odborných pracovníkù.
Pøístroj provozovat pouze v kombinacích, s 
pøíslušenstvím a náhradními díly, které jsou uvedeny 
v návodu pro obsluhu.
Jiné kombinace, pøíslušenství a díly podléhající 
rychlému opotøebení pou‡ít jen tehdy, jsou-li výslovnì 
pro toto pou‡ití urèeny a neovlivní charakteristiku 
výkonu, jako‡ i po‡adavky na bezpeènost.

Technické zmìny vyhrazeny!
V dùsledku trvale probíhajícího vývoje se mohou 
zobrazení, funkèní postupy a technická data nepatrnì 
lišit.

1 Bezpeènostní pokyny
A

POZOR PØI ZÁPACHU PLYNU!

– †ádný otevøený oheò! Nekouøit!
– Zabránit jiskøení! Nepou‡ívat elektrické spínaèe,

telefon, zástrèky a zvonek! 
– Uzavøít hlavní uzávìr plynu!
– Otevøít okna a dveøe!
– Varovat obyvatele domu a opustit budovu!
– Dodavatele plynu, nebo odbornou firmu vyrozumìt 

zavoláním z místa mimo objekt!
V ostatních pøípadech nebezpeèí okam‡itì uzavøít 
hlavní uzávìr plynu a zaøízení odpojit od el. proudu, 
napø. nouzovým vypínaèem, umístìným pøed kotelnou.

A
POZOR PØI ZÁPACHU SPALIN!

– Zaøízení odstavit z provozu;
– Otevøít okna a dveøe;
– Vyrozumìt odbornou firmu.

Instalace / úpravy
� Instalaci, jako‡ i úpravy na Vašem zaøízení smí být 

provádìny pouze pøíslušnou odbornou firmou. 
� Díly vedení spalin nesmí být upravovány.

� Pøi provozu závislém na vzduchu z prostoru (U004, 
U104) nesmí být pøivìtrávací a odvìtrávací otvory ve 
dveøích a stìnách uzavøeny nebo zmenšeny. 

� Odtokové vedení a pojistný ventil nesmí být mìnìny.

A POZOR!
V prostoru umístìní nesmí být pou‡ívány a 
skladovány výbušné a lehce vznìtlivé látky, 
jako benzín, øedidla, barvy, papír a pod.

J VŠEOBECNÉ POKYNY 

Ochrana proti korozi
Spreje, rozpouštìdla, èistící prostøedky obsahující 
chlor, barvy, lepidla a jiné, se nesmí pou‡ívat v blízkosti 
pøístroje. Tyto látky mohou pod vlivem nepøíznivých 
okolností vést ke korozi i v zaøízení odvodu spalin.

Plnìní vytápìcího zaøízení 
Stav vody musí být pravidelnì kontrolován. Ukazatel 
tlaku musí být v rozsahu 1 bar a‡ 1,5 bar.  Doplòování 
Vám vysvìtlí Váš odborník na vytápìní. Nepou‡ívejte 
‡ádných pøísad pro otopnou vodu. 

Péèe
Opláštìní èistit mìkkou utìrkou a jemným èistícím 
prostøedkem.

J UPOZORNÌNÍ!
Èištìní v pøístroji smí provádìt pouze odborný 
pracovník.

Porucha
Rozsvítí-li se jedna z obou èervených LED diod 
zobrazení stavu, otoèením pøepínaèe volby zpùsobu 
provozu do polohy "RESET"  a zpìt do pùvodního 
polohy je mo‡né pøístroj opìt uvést do provozu.
Nepodaøí-li se to, musí být pøivolán odborný pracovník. 
Plynové prùtokové kotle Logamax U004 a U104 jsou 
vybaveny zaøízením pro hlídání úniku spalin. Pøi úniku 
spalin je pøístroj vypnut.
Asi po 10 min. se pøístroj opìt automaticky zapne. 
V prùbìhu této doby  bliká LED dioda zobrazení stavu. 
Jestli‡e se toto vypnutí opakuje èasto, je nutné pøivolat 
odborného pracovníka.
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Protimrazová ochrana
U zapnutého pøístroje je protimrazová ochrana 
plynového prùtokového kotle funkèní automaticky. 
Pøípravky proti zamrznutí nejsou povoleny.  
Podle potøeby je nutné zaøízení vypustit. 

Záruka 
Záruka je platná, jestli‡e  instalaci provedla povìøená 
odborná firma pøi dodr‡ení pokynù pro obsluhu. 

Údr‡ba
Provozovatel je povinen nechat provést èištìní a údr‡bu 
(platí pouze pro DE).
Èištìní a údr‡bu je tøeba provést jedenkráte za rok.
Zároveò je tøeba zaøízení zkontrolovat na jeho 
bezchybnou funkci . Zjištìné nedostatky je tøeba 
neodkladnì odstranit.  
Doporuèujeme uzavøít s odbornou firmou smlouvu o 
údr‡bì. 

Vysvìtlení funkcí a obsluhy  
Zhotovitel musí provozovatele seznámit s funkcemi a 
obsluhou zaøízení a pøedat mu technické podklady. 

2 Uvedení do provozu
� Zkontrolovat tlak vody.

Pøi tlaku pod 1 bar doplnit vodu a zaøízení 
odvzdušnit. Max. tlak vody 1,5 bar. 
Pøi èasté ztrátì vody odbornou topenáøskou firmou 
urèit pøíèinu a nechat ji odstranit.

� Prostorový regulátor teploty nastavit na nejvyšší 
teplotu.

� Otevøít kohout uzávìru plynu: Stisknout a otoèit jej 
vlevo do kolmé polohy. 

� Sí…ový vypínaè do polohy "I" a pøepínaè zpùsobu 
provozu nastavit do polohy  + X. Pøístroj 
zapoène se startovacím programem a asi po 30 sec. 
zapálí hoøák, je-li dán po‡adavek na otop.

� Pøepínaè zpùsobu provozu nastavit na 
po‡adovanou polohu:

–  + X:Otop a pøíprava teplé vody
– X: Pøíprava teplé vody, otop je deaktivován
� Nastavit prostorový regulátor teploty na 

po‡adovanou teplotu.

U LITERATURA!
Prosím, dodr‡ujte návod na obsluhu 
prostorového regulátoru teploty.

3 Obsluha regulace 

Obr. 1 Obsluha regulace

Tab. 1 Obsluha 
1) V re‡imu proti pøehøátí. Je-li Jumper nastaven do polohy I, 

je max. teplota teplé vody 55 °C.

Obsluha Zima otop a pøíprava 
teplé vody 

Léto pøíprava teplé 
vody bez otopu

Test spalin 
kominickým 
pøepínaèem

Vypnutí zaøízení bez 
protimrazové ochrany

Vypínaè Zap./
Vyp.

I I I O

Pøepínaè volby 
zpùsobu provozu

 + X X Q ---

Volba teploty 
teplé vody

40 - 60 °C 1) 40 - 60 °C --- ---

Volba teploty 
otopu

40 - 90 °C --- 90 °C ---

Plynový kulový 
kohout

Otevøen Otevøen Otevøen Uzavøen
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4 Odstavení z provozu

� Sí…ový vypínaè pøepnout do polohy "0".
� Pro uzavøení otoèit kohout uzávìru plynu doprava. 
� Pøi delší nepøítomnosti také uzavøít pøívod vody.

J UPOZORNÌNÍ!
Nebezpeèí zamrznutí zaøízení pro vytápìní.

� Sí…ový vypínaè pøepnout do polohy "I" a kohout 
uzávìru plynu ponechat otevøený.

� Prostorový regulátor teploty nastavit na nejni‡ší 
teplotu, popø. na ochranu proti zamrznutí.

Chcete-li zaøízení pøi nebezpeèí zamrznutí zcela 
odstavit z provozu, musí být z celého zaøízení 
vypuštìna voda. 
Nesmí být pou‡ito ‡ádných nemrznoucích prostøedkù.

Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.
Prùmyslová 372/1
108 00 Praha 10

E-mail: info@buderus.cz
http://www.buderus.cz

Odborná vytápìcí firma:
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