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Vá�ená  paní / Vá�ený pane

rádi bychom Vám podìkovali za to, �e jste zakoupil plynový kotel 
naší výroby. Jsme si jisti, �e Vás tento výrobek svou funkcí a 
nenároèním provozem plnì uspokojí.
Tento návod byl pøipraven k usnadnìní øádné obsluhy a údr�by, 
která je nezbytná pro bezchybnou funkci kotle.
Uschovejte proto tuto pøíruèku k budoucímu nahlédnutí.
V pøípadì potøeby se obra�te na autorizovanou servisní firmu, 
která Vám bude plnì k dispozici.

Se srdeèným pozdravem

DÙLE�ITÉ!
Ètìte pozornì tento manuál.
Jeho pokyny tvoøí nedílnou èást spolu s pøíruèkou „Návod k in-
stalaci  a údr�bì“.
Peèlivì uschovejte oba manuály popisující náš pøístroj, aby mohly 
být pou�ity u�ivatelem, instalatérem a našim autorizovaným ser-
visním technikem.

ZÁRUKA

Záruka na tento plynový spotøebiè nabývá platnosti ode dne  
uvedení do provozu (1.spuštìní), které musí být provedeno 
vyškoleným servisním pracovníkem.

Záruèní list bude vyplnìn a pøedán u�ivateli servisním pra-
covníkem po uvedení do provozu a ovìøení øádné funkce 
spotøebièe.

K provedení jakéhokoli servisního zákroku na elektrické, 
vodní a plynové èásti se obra�te na odborného vyškoleného 
servisního pracovníka èi firmu.

1.  VŠEOBECNÉ POKYNY

Tento pøístroj slou�í k vytápìní a ohøevu teplé u�itkové vody /TUV/ 
pro domácí úèely. Musí být pøipojen k topnému vedení a k rozvodu 
teplé u�itkové vody odpovídající jeho úèelu a výkonu. 
Je zakázáno jeho pou�ití pro jiné úèely ne� pro stanovené. Výrob-
ce není zodpovìdný za pøípadné škody zpùsobené nevhodným, 
chybným a nezodpovìdným u�itím.
Zamezte u�ívání pøístroje dìtem a osobám psychicky narušeným 
bez dohledu.
Zjistíte-li zápach plynu, nezapínejte elektrické spotøebièe, telefony 
èi jakýkoli jiný pøístroj, jen� vydává jiskry.
Okam�itì otevøete dveøe a okna, uzavøete centrální pøívod plynu (u 
plynomìru) a po�ádejte o zásah autorizovaného servisního tech-
nika. Podobnì v pøípadì dlouhé nepøítomnosti uzavøete centrální 
pøívod plynu.
Pøed ka�dým zásahem do kotle je tøeba vypnout pøívod elek-
trického proudu otoèením vnìjšího vypínaèe „OFF“.

OVLÁDACÍ PANEL

POPIS ÈÁSTÍ:

A = Hlavní vypínaè
B = Regulace teploty TUV
C = Voliè re�imu a regulace teploty topné vody
D = Kontrolka zapnuto/vypnuto (zelená)
E =  Kontrolka nedostateèného odtahu spalin (�lutá)
F = Kontrolka znaèící zastavení provozu èi nedostatek vody (èervená)
G = Pøepínaè re�imù ekonomický/komfortní
H = Odblokovací tlaèítko / funkce “analýza spalin”
I  = Kontrolka signalizující zásah havarijního termostatu, pøehøátí
L = Kontrolka ohlašující nedostatek vody v obìhu (èervená)
M = Kontrolky teploty topné vody (�lutá)
N = Místo pro instalaci programovatelných hodin (èasovaèe) 
O = Manometr

2.  NÁVOD K POU�ITÍ

POZOR
Instalace, první spuštìní a úpravy pøi údr�bì musí být provedeny 
podle pokynù výrobce pouze vyškoleným pracovníkem autorizo-
vaného servisního støediska.
Chybná instalace mù�e zpùsobit škody osobám èi vìcem, za které 
výrobce není zodpovìdný.

PØÍPRAVA K ZAPOJENÍ

Je-li kotel umístìn uvnitø bytu, ovìøte, zda je dodr�eno nále�ité 
vìtrání v místnosti (dle platných pøedpisù).
- Pravidelnì kontrolujte tlak vody na manometru „O“ a ovìøujte, 

jestli je za studena mezi hodnotami 0,5 a 1,5 bar. 
  Pokud bude tlak pod minimální hranicí, je tøeba pøipustit vodu 

z kohoutku umístìného ve spodní èásti kotle /napouštìcí ventil/
.

 

  A� prùmìrný tlak stoupne na 
1 bar, kohoutek zavøete. Je-
li ztráta tlaku velmi èastá, je 
pravdìpodobné, �e dochází 
ke ztrátám vody ve vedení.

  V tomto pøípadì je nezbytný 
zásah instalatéra.

U�ITEÈNÉ RADY

- Pokud voda vykazuje zvýšenou tvrdost, doporuèujeme Vám 
umístnit do jejího vedení zmìkèovaè vody a sní�it tím tvorbu 
vápenatých usazenin. Zajistíte si tak vyšší výkon pøístroje a 
sní�íte nároky na údr�bu.
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-Pokud kotel po delší období nepou�íváte, doporuèujeme Vám vyp-
nout pøívod elektrického proudu, uzavøít kohoutek pøívodu plynu 
a, v pøípadì nízkých teplot, vyprázdnit kotel a rozvod vody, abyste 
tak zamezili poškození potrubí pøi zmrznutí vody.

- Pro vìtší pohodlí a pro efektivnìjší vyu�ití tepla je vhodné insta-
lovat prostorový termostat, který lze pøipojit k programovatelným 
hodinám.

- Èištìní nalakovaných a plastických èástí musí být provádìno 
pouze vodou a neutrálními detergenty neobsahující alkohol.

SPUŠTÌNÍ KOTLE

Nastavte hlavní vypínaè „A“ 
do pozice „I“. Rozsvítí se 
zelená kontrolka „D“, která 
ohlašuje, �e je kotel pøipraven 
k èinnosti.

D A

Napájecí zaøízení zapne hoøák bez jakéhokoli zásahu a ten ohøívá 
teplou vodu.
Pokud se pøibli�nì po 10 vteøinách neza�ehne hoøák, pøíslušné 
bezpeènostní zaøízení kotle zablokují vývod plynu a rozsvítí se 
èervená kontrolka „F“. Pro uvedení kotle znovu do provozu je tøeba 
stisknout a pustit odblokovací tlaèítko „H“.

F HDojde-li opìt k zablokování, 
zkontrolujte, zda je otevøen 
kohoutek pøívodu plynu a 
poté zavolejte autorizovaného 
servisního technika.

REGULACE TOPENÍ

Kotel produkuje teplou vodu 
k vytápìní a pro sanitární 
úèely. Zimním re�imem 
fungování kotle se rozumí 
vyu�ívání teplé vody k topení 
a na TUV. 

C C

Letním re�imem se rozumí vyu�ívání kotle na produkci TUV. 
Ovládací panel kotle umo�òuje volbu zimního nebo letního pro-
vozu.
Otoèením ovladaèe „C“ do polohy „O“ nastavíte pøístroj na letní 
provoz. Zimní provoz se navolí nastavením ovladaèe „C“ mezi 
polohy min a max.

OVLÁDÁNÍ PROSTOROVÝM TERMOSTATEM

C

Teplotu  ohøívané vody je mo�no nastavit ovla-
daèem „C“, nastavíme-li jej do polohy mezi min 
a max. Tím se teplota vody udr�í pøibli�nì mezi 
45°C a 80°C. Skuteènou výši teploty ohøívané 
vody je mo�no ovìøit na �lutých kontrolkách 
„M“.

PROVOZ V LETNÍM A ZIMNÍM RE�IMU

REGULACE TEPLÉ U�ITKOVÉ VODY

BV zimním èi v letním provozu je mo�no regulovat 
teplotu teplé u�itkové vody nastavením  ovladaèe 
„B“. Mù�ete si zvolit teplotu dodávané vody v 
rozmezí od 36°C do pøibli�nì 56°C nastavením 
ovladaèe do polohy mezi hodnoty min a max. 

EKONOMICKÝ/KOMFORTNÍ PROVOZ 

Ovladaè „G“ umo�òuje zvolit si šetrný re�im fungování kotle 
nastavením do polohy „E“ nebo pohodlný re�im nastavením do 
polohy „C“. 
Ekonomický re�im je normální formou fungování kotle, pøi nìm� se 
TUV ohøívá pouze je-li to po�adováno u�ivatelem.
Komfortní re�im je speciální formou fungování kotle, nebo  voda 
obsa�ená v sekundárním a primárním výmìníku se pøedehøívá a 
tím se zabezpeèí rychlejší  dodávka teplé vody k mytí, kdy� je 
po�adována, se zøejmým pohodlím pro u�ivatele.

G

comfort

VYPNUTÍ TOPENÍ

Chcete-li vypnout topení, otoète ovladaè „C“ do 
polohy „O“. 
Kotel tím zùstane pouze v letním re�imu a bude 
produkovat jenom teplou u�itkovou vodu.

C

Chcete-li kotel vypnout, otoète ovladaèem „A“ do polohy „O“ 
(OFF). Tím se vypne zelená kontrolka „D“. Zavøete plynový uzávìr 
umístìný pod kotlem a vypnìte pøívod elektrického proudu nasta-
vením do polohy OFF, nebo vyta�ením vidlice ze zástrèky.

DA

3.  U�ITEÈNÉ RADY

STAVY PØI ZASTAVENÍ KOTLE
Kotel je vybaven nìkolika  bezpeènostními prvky, které zasáhnou 
v urèitých situacích a zapøíèiní odstavení „zablokování kotle. Tyto 
situace jsou ohlašovány prostøednictvím kontrolek a v urèitých 
pøípadech mohou být odstranìny samotným u�ivatelem.

ZABLOKOVÁNÍ PØI  NEZAPÁLENÍ KOTLE

V pøípadì, �e nedojde k automatickému zapálení hoøáku, rozsvítí 
se èervená kontrolka „F“. K odblokování v této situaci je nutno 
stisknout a pustit tlaèítko „H“. Pokud se situace èasto opakuje, 
obra te se na autorizovaného servisního technika.

ZABLOKOVÁNÍ PØI PØEHØÁTÍ KOTLE

I

F
H

VYPNUTÍ  KOTLE

V pøípadì pøekroèení teploty vody v pri-
márním výmìníku kotle zablokuje hava-
rijní termostat provoz kotle a rozsvítí se 
èervená kontrolka „I“. 
K odblokování v této situaci je tøeba nìko-
lik minut poèkat, aby pøehøátý výmìník 
vychladl a poté stlaèit a pustit odblokovací 
tlaèítko „H“.
Opakuje-li se tato situace èasto, obra�te 
se na autorizovaného technika našeho 
centra.
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Pokud je nainstalován prostorový termostat, dopo-
ruèujeme Vám nastavit ovladaè „C” na hodnotu 
max.  Pro pou�ití regulace teploty v tomto pøípadì 
pou�ívejte prostorový termostat
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ZABLOKOVÁNÍ Z DÙVODU PORUCHY
ODVODU SPALIN

Kotel je vybaven bezpeènostním zaøízením – pojistkou proti 
zpìtnému toku spalin, které v pøípadì poruchy odvodu spalin 
automaticky pøeruší pøívod plynu do kotle a zablokuje tak další 
provoz. Zablokování pøístroje je doèasné a je ohlašováno �lutou 
kontrolkou „E“ po dobu pøibli�nì 15 minut.
V pøípadì �e se odvod spalin vrátil k normálnímu 
re�imu, se kotel po skonèení této doby automaticky 
znovu zapne.

E

ZABLOKOVÁNÍ V DÙSLEDKU NEDOSTATKU VODY V 
ZAØÍZENÍ

Svítí-li èervená kontrolka „L“ a kotel je vypnut, jednou z mo�ných 
pøíèin tohoto zastavení mù�e být nedostateèný tlak v topné vody 
v  systému. 
Zkontrolujte proto tlak na vodomìru „O“ a je-li ni�ší ne� 0,5 baru, 
pøidejte do obìhu více vody prostøednictvím uzávìru ve spodní 
èásti kotle, dokud se tlak nezvýší na 1 bar.
Poté vypnìte a znovu zapnìte kotel ovladaèem „A“. 
Pokud se zaøízení neuvede do provozu a kontrolka „L“ bude stále 
svítit, obra te se na autorizovaného servisního technika. 
Nastává-li tento pokles tlaku 
ve vedení èasto, po�ádejte 
instalatéra o zjištìní, zda 
nedochází k úniku vody.

OPATØENÍ PROTI ZAMRZNUTÍ KOTLE

Kotel je vybaven zaøízení, které v pøípadì poklesu teploty pod 
8°C aktivuje èerpadlo v re�imu vytápìní a� do dosa�ení teploty 
18°C.
Pokud teplota poklesne pod 3°C, zapálí se hoøák na minimální
výkon a� do dosa�ení teploty 33°C. Tato funkce je jak v re�imu 
topení,
tak v re�imu ohøevu TUV.
Tento pøístroj se aktivuje pouze v pøípadì, �e kotel je v øádném 
provozu:
- tlak v zaøízení je dostateèný
- kotel je napojen na elektrický proud
- je dodáván plyn

4.  ÚDR�BA

Spoleènì s našim autorizovaným servisním technikem si naplá-
nujte pravidelnou roèní údr�bu kotle . Peèlivá údr�ba šetøí nákla-
dy na provoz zaøízení.

5.  VÝMÌNA DRUHU PLYNU

Naše kotle jsou navr�eny jak pro provoz na zemní plyn, tak také 
na propan. Z výroby se kotle dodávají ve verzi na zemní plyn. 
Potøebujete-li zmìnit konfiguraci Vašeho kotle, obra�te se na au-
torizovaného technika našeho servisního centra. 

DÙLE�ITÉ!
Pokud se tato situace èasto opakuje, obra�te se na autorizovaného 
servisního technika, aby provìøil správný re�im odvodu plynù a 
vìtrání místnosti.

099841815000


