Návod k instalaci, použití a údržbě
MOOD, KOKKOLA
(PMOODPLUS, PKOKKOLAPLUS)
KAMNA S ROZVODEM HORKÉHO VZDUCHU

GENERÁLNÍ ZASTOUPENÍ THERMOROSSI PRO ČESKOU REPUBLIKU WWW.EPELETY.CZ

ÚVOD
Základní pokyny
Tento instalační, užívací a údržbový návod je nedílnou součástí produktu a uživatel jej musí uschovat. Před
začátkem instalace, užívání a údržby produktu si pozorně přečtěte všechny instrukce zmíněné v této příručce. Je
na uživateli, aby zajistil dodržení všech místních, národních a evropských podmínek spojených s instalací a
užíváním. Výrobce doporučuje provádění všech údržbových operacích zmíněných v tomto manuálu.
Zařízení musí být používáno jen k účelu tomu určeným výrobcem. Jakékoliv jiné používání zařízení je
považováno za nesprávné a hazardní a může vést ke škodám na zdraví a majetku, za což je uživatel plně
odpovědný. Instalace, údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovanou osobou a dle tohoto návodu k použití.
V případě oprav musí být použity jen originální náhradní díly THERMOROSSI. Nesprávná instalace nebo
nedostatečná údržba by mohly způsobit zranění lidí a zvířat nebo poškození majetku, za což výrobce nenese
odpovědnost. Před začátkem čištění nebo údržby vypněte spotřebič tím, že na zadní straně přístroje přepnete
hlavní vypínač na pozici OFF a odpojíte kabel z elektřiny. Produkt musí být nainstalován na místě, kde je
zajištěn přívod elektřiny, kterou spotřebič potřebuje ke svému bezpečnému chodu. Zařízení musí být poblíž
hasicího přístroje. Uživatel nesmí provádět opravy nebo zásahy do zařízení, náhradních dílů a příslušenství, které
nejsou autorizovány výrobcem Thermorossi S.p.A.. Uživatel je povinen manuál udržovat na místě dostupném
všem dalším uživatelům. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození manuálu, kontaktujte výrobce nebo prodejce pro
jeho náhradní kopii. Pokud je zařízení prodáno nebo předáno jinému uživateli, ujistěte se, že je předáno i s tímto
manuálem.

Thermorossi S.p.A. a distributor pro ČR Bio Czech Energy s.r.o. uplatňují na tento manuál autorská
práva. Bez předchozí autorizace nesmí být tyto informace kopírovány či sdělovány třetím stranám a
nesmí být zneužity ke konkurenčním účelům.

Bezpečnostní pokyny
ZRANĚNÍ OSOB
Tento bezpečnostní symbol značí v manuálu důležité informace. Přehlédnutí této
informace může vést k vážnému zranění osoby užívající spotřebič.
POŠKOZENÍ MAJETKU
Tento bezpečnostní symbol označuje instrukce, které jsou důležité pro správný chod
spotřebiče a systému. Abyste předešli vážnému poškození zařízení nebo majetku, pečlivě
dodržujte tyto instrukce.
INFORMACE
Tento symbol značí důležité instrukce pro správné fungování spotřebiče. Pokud se uživatel
těmito instrukcemi nebude řídit, nebude zařízení fungovat správně.

Doporučení
Před použitím spotřebiče pozorně čtěte celý manuál a berte na vědomí, že pokyny v manuálu
jsou důležité pro správný a bezpečný chod spotřebiče. Elektrické zapojení zařízení musí být
provedeno autorizovaným servisním technikem. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené
v důsledku nedodržení pokynů z tohoto manuálu. Uživatel nese zodpovědnost za dodržování
pokynů údržby a provozu zařízení. Učiní-li uživatel jakýkoliv neodborný zásah do zařízení, výrobce nenese
žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené tímto zásahem.

Základní pokyny
Upozornění: Spotřebič musí být připojen do systému opatřeným vodičem v souladu s normami
73/23/EEC, 93/98/EEC. Před instalací spotřebiče zkontrolujte stálost napětí elektroinstalace.
Pozor: Průřez kabelem musí být v každém případě menší než 1,5 mm2. Spotřebič požaduje
napájení mezi 220 a 240 V a 50 Hz. Vyšší napětí než 10% normální hodnoty může vést k chybnému chodu nebo
poškození zařízení. Postavte spotřebič tak, aby byla zásuvka snadno dostupná. Dbejte na to, aby byl diferenční
spínač nainstalován proti proudu zařízení.
Váš spotřebič splňuje certifikaci CE a byl uveden do kontrolního provozu na 1 hodinu.
Produkt nesmí být užíván dětmi, lidmi s mentální nebo fyzickou poruchou a lidmi neseznámenými s instrukcemi
údržby a provozu.
POZOR: Před každým použitím se ujistěte, že hořák je čistý a správně umístěný. Dále zkontrolujte, zda je
hořeniště čisté a zda jsou dveře od topeniště zavřené.
VAROVÁNÍ: Když je zařízení v chodu, dveře musí vždy dobře zavřeny. Je přísně zakázáno otevírat dveře
během chodu. Když je zařízení v provozu, berte na vědomí, že spaliny a celý spotřebič mohou dosahovat
vysokých teplot. Nedotýkejte se zařízení v chodu. Nevystavujte své tělo horkému vzduchu na příliš dlouhou
dobu. Nepřetápějte vytápěnou místnost - mohlo by docházet ke zdravotním problémům. Nevystavujte rostliny a
zvířata přímému proudu horkého vzduchu. Je striktně zakázáno používat jakékoliv druhy paliva (tekutého,
pevného, atp.) pro spuštění spotřebiče. Zařízení se zapaluje samo – v této příručce naleznete návod ke spuštění
zařízení. Je striktně zakázáno sypat pelety (nebo další materiál) přímo do hořeniště. Ujistěte se, že v blízkosti
zařízení nejsou žádné hořlavé předměty – udržujte vhodnou vzdálenost. V žádném případě nesušte mokré prádlo
přímo na zařízení – umístěte sušák na prádlo do vhodné vzdálenosti od zařízení. Zařízení v provozu neodpojujte
z elektřiny.
Varování: Nenamočte spotřebič a nedotýkejte se elektrických částí vlhkýma rukama. Nikdy
nevysávejte horký popel – mohlo by dojít k poškození vysavače. Všechny čistící postupy
obsažené v manuálu musí být provedeny, až když je spotřebič studený.

Upozornění: Vaší povinností je spotřebič uzemnit. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému
poškození, které není hrazené zárukou.

Přeprava a skladování
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Spotřebič musí být při manipulaci vždy ve vertikální pozici a musí s ním být manipulováno výhradně za použití
manipulační techniky. Zvláštní pozornost věnujte ochraně elektrického panelu, skla a všem křehkým částem.
Chraňte je před nárazem, který by mohl vést k poškození a nesprávnému fungování zařízení.
SKLADOVÁNÍ
Spotřebič musí být při uskladnění ochráněn před vlhkem a chráněn před vlivy počasí. Neumisťujte spotřebič
přímo na zem. Výrobce není zodpovědný za poškození dřevěných podlah nebo podlah z jiných materiálů.
Nedoporučuje se spotřebič skladovat dlouhou dobu.

Návod pro správnou likvidaci produktu
Nefunkční spotřebič musí být řádně a ekologicky zlikvidován. Likvidujte spotřebič ve vhodné sběrně odpadu pro
likvidace elektroniky.

Technická charakteristika

Výška (mm)

PKOKKOLA PLUS
1133

PMOODPLUS
1143

Hloubka (mm)

577

554

Šířka (mm)

521

522

Váha (kg)

109

104

2,98 / 10,2

2,98 / 10,2

Nominální výkon Min/Max (KW)*

2,5 / 9,2

2,5 / 9,2

Min/max spotřeba pelet (Kg/h)*

0,70/2,3

0,70/2,3

Průměr kouřovodu (mm)

80

80

Min. tah při nominálním výkonu (Pa)

10

10

Min. tah při redukovaném výkonu (Pa)

10

10

Kapacita zásobníku (l)

16

16

Teplota spalin při nominálním výkonu (°C)*

177

177

Teplota spalin při sníženém výkonu (°C)*

121

121

Objem spalin při nominálním výkonu (g/sec)*

5,5

5,5

Objem spalin při sníženém výkonu (g/sec)*

4,4

4,4

Účinnost při nominálním výkonu (%)*

90,2

90,2

84

84

188

188

716

716

Napájení napětí a frekvence

230 V 50 HZ

230 V 50 HZ

Maximální spotřeba elektřiny

1,17A - 270W

1,17A - 270W

Minimální spotřeba elektřiny

0,23A - 70W

0,23A - 70W

245

245

Výkon zařízení Min/Max (KW)*

Účinnost při redukovaném výkonu (%)*
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O2 při
nominálním výkonu (mg/m3)*
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O2 při sníženém
výkonu (mg/m3)*

Maximální objem vytápěného prostoru (m3)**

* Všechna data vychází ze spotřebiče za použití certifikovaných pelet EN PLUS A1.
** Uvedený objem vytápěného prostoru je orientační a závislý na tepelných ztrátách vytápěného prostoru, jeho
členitostí atp…
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LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.
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Autore

Peso

Volume

154.526 kg

28978196

Data

Disegnatore

19/11/2009
Cod.

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

554

3.1 PROVOZNÍ TECHNOLOGIE

Vaše zařízení bylo konstruováno tak, aby splnilo Vaše nároky na vytápění a praktické používání. Funkce a
komponenty nejvyšší třídy s mikroprocesorovou technologií garantují vysokou spolehlivost a optimální výkon.
3.2 PELETY

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Palivem Vašeho zařízení jsou pelety – válečky stlačených pilin, které Vám umožní užít si teplo ohně bez toho,
aby bylo nutné manuálně přikládat.
Požadované parametry pelet jsou: 6 mm v průměru a maximální délka 15 mm; vlhkost 8%, výhřevnost
4000/4500 Kcal/Kg a hustota 620-360 Kg/m3 a méně než 0,7% obsahu popela.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà pe
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Note

Foglio Scala
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Pelety musí splňovat certifikaci EN PLUS A1
Je striktně zakázáno užívat jiné druhy pelet než pelety v parametrechXuvedených výše. Při0.000
užití
kg paliva,
Materiale
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STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Sviluppo

Peso
Data

Disegnatore

Colore
Volume

0.00 mm^3
Revisione

15/01/2016
Cod.

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

které není v souladu se zmíněnými specifikacemi, hrozí poškození zařízení a zánik záruky. Používání
jiného paliva může být nebezpečné.
3.3. Zásobník
Zásobník se nachází ve vrchní části spotřebiče. Kapacita specifikována technickými parametry se
může lišit podle váhy a velikosti pelet. Při přikládání paliva do zásobníku zařízení, které je
v chodu, dávejte pozor na šnekový podavač, který se při chodu zařízení otáčí. Při doplňování
zařízení, které je v chodu, dávejte pozor na horké části zařízení. Naplňujte zásobník pouze
peletami s výše uvedenými parametry. Je normální, že v zásobníku zbývá malé množství pelet mimo dosah
šnekového podavače, přestože došlo k automatickému vypnutí zařízení z důvodu nedostatku pelet. Při otevírání
zásobníku se řiďte následujícími obrázky.
Data

Autore

Data

Zásobník otevírejte za pomoci přiložené kliky (model Kokkoa)
Skleněné víko zásobníku zatlačte směrem k sobě (model Mood)
MANCANO LE FOTO DELLA PULIZIA DA FARE

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Descrizione

Note

Formato

Foglio Scala

Varování: Je velmi důležité odstranit kryt podle návodu, jelikož v jiných oblastech by mohl být
extrémně horký.
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Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Sviluppo

X

Data approv.

X

Peso

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

Revisione

15/01/2016

Cod.

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

19/11/2009
Cod.

Colore

Sviluppo

Revisione

S.p.A.
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Locazione file

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

S.p.A.

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD
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Data

Disegnatore
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Spessore

Approv. Firma

Spessore

Formato

Foglio Scala

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
Colore
THERMOROSSI
S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.
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STAMPI E FUSIONI
etta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
ualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
ne di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
articolare.
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Data approv.

Revisione Descrizione

Upozornění: Při doplňování pelet do zásobníku, dejte pozor, aby do zásobníku nic nespadlo. Cizí hořlavé
předměty v zásobníku mohou způsobit požár. Výrobce doporučuje vyprázdnit zásobník a vysát vysavačem
prázdný zásobník zejména v oblasti šnekového podavače jednou měsíčně a během léta. Spotřebič je konstruován
pro spalování pelet. Použití jiného paliva je striktně zakázáno.

INSTALACE
UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE
Odstavec 1.1 tohoto manuálu pozorně čtěte a bez výhrad dodržujte. Mějte na paměti, že podlaha
místnosti, kde je spotřebič umístěn, musí vydržet součet váhy samotného spotřebiče a pelet v
zásobníku.
POZOR: Zařízení musí být umístěno ve větraném prostoru. Při velké vlhkosti vzduchu může
dojít ke korozi, která není kryta zárukou.
POZOR: Zařízení musí být umístěno ve větraném prostoru. Zařízení
musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nábytku, zdí, hořlavých
předmětů (obrazy záclony, pohovky). Doporučené minimální
vzdálenosti naleznete v obrázku. Pokud je podlaha ze dřeva či jiného
hořlavého materiálu, je třeba pod zařízení položit ohnivzdornou
desku. Umístění zařízení v blízkosti materiálů citlivých na teplo je
povolena pouze s použitím vhodných izolačních materiálů a ohnivzdorné ochrany
mezi objekty a zařízením. Nerespektování těchto pokynů vede k propadnutí záruky
na zařízení.
L=200mm, P=200mm

Approv. Firma

Autore

Při instalaci, která zahrnuje projektové nákresy a následující dokumenty, nesmí montážník opomenout
prohlášení o shodě daného produktu.
a) Soupis obsahující typy použitých materiálů
b) Nákres dokončené instalace.
c) Provozovatel má k dispozici doklady a odpovídá za splnění elektroinstalačních norem a revizi elektroinstalace
d) Kopie certifikátu o uznání profesionální technické kvalifikace
Tyto dokumenty musí být pohromadě s příručkou použití a údržby. Zákazník je odpovědný za ověření, přímé
nebo nepřímé, že se instalace uskutečnila perfektně podle regulí a pravidel. Neinstalujte spotřebič v nevhodných
místnostech jako je ložnice, koupelna, garáž atd. Je zakázáno umístit spotřebič do explozivního prostředí.
UPOZORNĚNÍ: Kamna nejsou pouhým domácím spotřebičem. Pokud instrukce dané příručkou nejsou
dodrženy a instalace není provedena autorizovaným servisním technikem, nebo ustanovení platnosti nejsou
striktně v souladu, může dojít k nebezpečí pro objekty nebo osoby. Uživatel přebírá zodpovědnost za ověření
přítomnosti ventilace v místnosti, která zásobí kyslíkem generátor.

Vybalování
Vybalování PKOKKOLAPLUS
Spotřebič je doručen zabalený na paletě. Před umisťováním a instalací postupujte podle návodu dole:
1) Sundejte vrchní a boční panely z palety (A) a odstraňte polystyrén (B) (Figura 1).
2) Vyšroubujte dva šrouby (C) (Figura 2).
3) Opatrně sundejte zařízení z palety tak, aby se nepoškodil.
Revisione Descrizione

Revisione Descrizione

Autore

Autore

Data

Data

B

C
C
D

A

Figura 2

Figura 1

Vybalování PMOODPLUS

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, ver

Prodotto

Descrizione

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Note

Descrizione
Data approv.

Spotřebič je doručen zabalený na paletě. Před umisťováním a instalací postupujte podle návodu dole:
Note

Formato

Foglio Scala

2/35

Materiale

Autore
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Peso
Volumedel
Il fornitore
è responsabile della corretta realizzazione
É obbligo da parte del fornitore, prima di
S.p.A.
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
Data
Revisione
fornitore
in funzione delle macchine di piegatura che
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Sviluppo

X

Data

Revisione Descrizione

19/11/2009

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

X

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Data

Locazione file

KOK
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

B

D

C

A

Figura 1

Revisione

19/11/2009
Cod.

Autore

1) Sundejte vrchní a boční panely z palety (A) a odstraňte polystyrén (B) (Figura 1).
2) Vyšroubujte dva šrouby (C) (Figura 2).
3) Opatrně sundejte zařízení z palety tak, aby se nepoškodil.
Locazione file

Colore
Sviluppo

Disegnatore

28978196.98 mm^3

154.526 kg

Disegnatore

Cod.

Spessore

Colore

Approv. Firma

Spessore

izione

Foglio S

3/35
Materiale

C

Figura 2

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ DO KOUŘOVODU PRO ODTAH SPALIN
Připojení zařízení do kouřovodu musí být provedeno striktně podle instrukcí v tomto návodu.

Autore

Data

LEGENDA:
Tee Ridotto = zkrácený T-kus (70022350)
Tappo Cieco = slepé víčko pro možnost čištění kouřovodu

129

PKOKKOLAPLUS

Descrizione

Autore

TEE RIDOTTO

Data

65

74

Revisione

TAPPO CIECO

Revisione Descrizione

Pro připojení kamen doporučujeme speciální zkrácený T-kus kouřovodu (70022350) s vertikální
délkou 74mm spodní části T-kusu (viz. obrázek). V případě, že bude T-kus delší, nebude možné
sundat slepé víčko pro pravidelné čištění kouřovodu.

600
Data

PMOODPLUS

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Descrizione

Note

Data approv.

Autore

Formato

Foglio Scala

26/38
Materiale

Colore
Sviluppo

X

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Volume

Locazione file

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Foglio Scala

Data approv.

Descrizione

Note

Formato

33/34
Colore
Sviluppo

X
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Peso

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

S.p.A.
Revisione

15/01/2016
Cod.

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Approv. Firma

Spessore

565

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Descrizione

Note

Foglio Scala

Data approv.

Materiale

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Formato

9/35
Materiale
Spessore
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Colore
Sviluppo

Peso

Volume

X

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

S.p.A.
Revisione

15/01/2016
Cod.

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Approv. Firma

Prodotto

S.p.A.

Revisione

19/11/2009
Cod.

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

TAPPO CIECO

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

Peso

TEE RIDOTTO

Spessore

Approv. Firma

Revisione Descrizione

Zařízení je dodáváno s ovládacím panelem, který je umístěn v ose zařízení. Připojení ke kouřovodu pro
odtah spalin proveďte dle obrázku 1 (Figura 1). Kouřovod musí vést minimálně 24mm od ovládacího panelu
(Figura 1). Pokud kouřovod povede příliš blízko panelu, může dojít k poškození panelu a elektroniky zařízení.
Na takové poškození se nevztahuje záruka, neboť nebyly dodrženy bezpečnostní pokyny pro připojení zařízení.
Revisione Descrizione

Revisione Descrizione

Autore

Autore

Data

Data

PKOKKOLAPLUS

PMOODPLUS

24

24

Figura 1

Figura 1

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Descrizione

Foglio Scala

Note

Formato

27/37
Materiale

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Colore
Peso

Volume

X

154.526 kg

Il fornitore è responsabile
mm^3 della corretta realizzazione del
28978196.98

Data

Disegnatore

19/11/2009
Cod.

Locazione file

Note

Formato

Colore
Sviluppo

X

LAMIERA
S.p.A.
STAMPI
E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
Revisione
4 - 36011
Via Grumolo,
piano deve essere
verificato ed eventualmente
modificato
dalARSIERO (Vicenza) - ITALY
THERMOROSSI S.p.A. i file
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657
fornitore in funzione delle macchine di piegatura
che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

KOKKOLA
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO

Foglio Scala

22/33
Materiale
Spessore

Sviluppo

Approv. Firma

Spessore

Data approv.

Descrizione

Peso

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

S.p.A.
Revisione

15/01/2016
Cod.

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Approv. Firma

Prodotto

Data approv.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Pokud si z estetických důvodů přejete umístit malý kontrolní panel uprostřed, následujte tyto
instrukce pro přemístění:
1) vyjměte 2 šroubky (D) z kontrolního panelu (H) (Figura 2).
2) Přemístěte malý panel (H) do centrální pozice, poté utáhněte šroubky (D), které jste předtím
uvolnili (Figura 3).
3) Dávejte obzvlášť pozor při sestavování kouřovodu, který nesmí být veden méně než 20 mm od
kontrolního panelu (Figura 4)
Revisione Descrizione

Autore

Data

LEGENDA: Maggiore di 20 = Více než 20mm
Revisione Descrizione

Autore

Data

Revisione Descrizione

Autore

Data

PKOKKOLAPLUS
Figura 3

Figura 3

H

H

D

Figura 4

D

maggiore di 20

D
D

Revisione Descrizione

Revisione Descrizione

Revisione Descrizione

Autore

Autore

Autore

Data

Data

Data

PMOODPLUS
Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

H

Sviluppo

X
Disegnatore

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Cod.

27/35

Spessore

S.p.A.
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

Colore

H

Sviluppo

X

Revisione
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione delTEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
Locazione file
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
KOKKOLA
andranno a realizzare il particolare.

19/11/2009

Approv. Firma

Spessore
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Formatorealizzazione del
Foglio
Il fornitore
è responsabile
della corretta
Scala
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Note

Materiale

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

Colore

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

Revisione

19/11/2009

S.p.A.
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Locazione file

Cod.

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

S.p.A.

Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

19/11/2009
Locazione file

Cod.

X

Data approv.

Formato

Foglio Scala

27/35
Colore

Figura 4
Sviluppo

Spessore

Descrizione

Approv. Firma

Data approv.

Note

Prodotto

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

D
D

D

maggiore di 20

D

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Data approv.

Descrizione

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Foglio Scala

Formato

21/30

Sviluppo

Peso

X

0.000 kg
Data

Colore
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare
Volume come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A.S.p.A.
i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.
Revisione
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY

0.00 mm^3

15/01/2016
Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Approv. Firma

Spessore
Disegnatore

Data approv.

Note

Cod.

Materiale

Formato

Data approv.

22/30

Descrizione

Materiale

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Note
Foglio Scala

Colore

Foglio Scala

Colore
Sviluppo

X
Spessore

Sviluppo

X

Peso

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

15/01/2016
Cod.

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
S.p.A.
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
Revisione
piano deve essere verificatoViaed
eventualmente
modificato
dal
Grumolo,
4 - 36011 ARSIERO
(Vicenza) - ITALY
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle TEL.
macchine
di piegatura
che
0445-741310
- FAX 0445-741657
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

Formato

23/30
Materiale
Spessore

Approv. Firma

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Descrizione

Note

Peso

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

S.p.A.
Revisione

15/01/2016
Cod.

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Approv. Firma

Prodotto

Approv. Firma

Figura 3

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Descrizione

Materiale

Formato

Foglio Scala

28/35

Figura 2
Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Data approv.

Descrizione

Note

Materiale

INSTALACE EXTERNÍHO PŘÍVODU VZDUCHU
Revisione Descrizione

Autore

Data

Zařízení je připraveno na připojení externího přisávání vzduchu pro hoření z exteriéru, či z jiné místnosti.
Vyjměte perforovanou záslepku v zadní části zařízení (dle Figura 2) za použití pilky na železo. Připojte přívod
vhodnou trubkou. Maximální délka trubky je 40cm.
LEGENDA: Flangia Pre-tagliata – perforovaná záslepka

400 mm

FLANGIA
PRE-TAGLIATA

Figura 1

KLIKA
Vaše zařízení je vybaveno klikou pro otevírání dvířek do topeniště. Kliku používejte při otevírání dvířek pro
čištění topeniště a popelníku. Klika je odnímatelná. Po použití kliku zavěste na háček v zadní části zařízení (viz.
obrázky). U modelu Kokkola použijte kliku také pro otevírání zásobníku.
Data

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Descrizione

Note

Autore

Data

Colore
Sviluppo

Spessore

Peso

X
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Formato

Foglio Scala
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Revisione Descrizione

Materiale

Data approv.

Autore

Volume

0.00 mm^3

0.000 kg
Data

Disegnatore

S.p.A.
Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

15/01/2016
Locazione file

Cod.

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

Approv. Firma

PKOKKOLAPLUS
Revisione Descrizione

PMOODPLUS
Revisione Descrizione

Autore

Prodotto

Descrizione
Foglio Scala

Formato

34
/37
Materiale
Spessore

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Peso

X

28978196.98 mm^3

154.526 kg

Formato

Colore

S.p.A.
Spessore

Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

19/11/2009

Locazione file

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

Sviluppo

X

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare
come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
KOKKOLA
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Cod.

Foglio Scala

33/35
Materiale

Volume

Data

Disegnatore

Descrizione

Note

Colore
Sviluppo

Data approv.

Note

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Data

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

S.p.A.

Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

19/11/2009
Cod.

Locazione file

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Foglio Scala

Data approv.

Descrizione

Note

Formato

28/30
Materiale

Colore

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Data approv.

Descrizione
Formato
Foglio Scala
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
Colore
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

29/33

Materiale
Sviluppo

X
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Peso

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

Locazione file

Peso

Volume

X

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

S.p.A.
Revisione

15/01/2016
Cod.

S.p.A.
Revisione

15/01/2016
Cod.

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

Sviluppo

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021924.asm!IMBALLATA
MANUTENZIONE RIV MOOD

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Approv. Firma

Note

Spessore

Spessore

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Approv. Firma

Prodotto

Approv. Firma

Data

Data approv.

Autore

Approv. Firma

Revisione Descrizione

VYSVĚTLIVKY TLAČÍTEK
Během chodu by spotřebič mohl být horký na dotek, a to zejména v oblasti dvířek. Dbejte zvýšené
opatrnosti při manipulaci s komponenty spotřebiče. Funkčnost Vašeho spotřebiče byla ověřena
jednou hodinou provozu přímo u výrobce.
Produkt nesmí být použit dětmi, lidmi s fyzickými, nebo mentálními postiženími, lidmi kteří nejsou
seznámeni s instrukcemi z manuálu
Opatrně: Před každým použitím se ujistěte že je hořák čistý a správně umístěný.
Pozor: Dveře musí být vždy těsně uzavřeny během chodu. Je striktně zakázáno otevírat během
provozu dvířka. Když je spotřebič v chodu, teplota kouřovodu může být vysoká – nedotýkejte se ho!
Je striktně zakázáno použít jakýkoliv druh paliva (tekutého nebo evného..), kromě pelet. K zapálení
musí dojít automaticky tak, jak je vysvětleno v tomto návodu, a je striktně zakázáno sypat pelety do
hořeniště. Předměty, které nejsou nehořlavé, nebo špatně snášejí teplo držte v bezpečné vzdálenosti
od spotřebiče. Nepokládejte vlhké oblečení na spotřebič, nebo do jeho blízkého okolí. Je striktně
zakázáno odpojit spotřebič z elektřiny za chodu.

Popis kontrolního panelu

Tlačítka:

Hodiny
Aktivace/deaktivace nastaveného programu.
Větrák
Ventilátor se aktivuje v okamžiku, kdy čidlo v zařízení zaznamená dosaženou teplotu vyšší než
60°C. Je-li zařízení v provozu, není možné ventilátor úplně vypnout
Oheň
Tlačítko ohně nastavuje výkon spotřebiče pěti možnými úrovněmi. Pět úrovní je značeno pěti
body, které se rozsvěcí postupně podle úrovně na displeji. Pokud žádný z bodů nesvítí, zařízení
se vypne.
Plus a mínus - nastavení
Tlačítka plus a mínus slouží pro pohyb v menu nastavení zařízení (např. při programování cyklů
zapínání a vypínání, nastavení dne a času atd.)
Menu
Opakovaným stiskem tlačítka vybírejte z nabídek pro nastavení zařízení.

Displej:

Zobrazuje nastavenou intenzitu přikládání pelet počtem rozsvícených článků okolo podle
vysvětlení níže:
Jeden článek:
Minimální spalování, minimální spotřeba
Dva články:
Druhá úroveň spalování
Tři články:
Třetí úroveň spalování
Čtyři články:
Čtvrtá úroveň spalování
Pět článků:
Maximální spalování, tedy maximální spotřeba
Žádné články:
Spotřebič je vypnutý (OFF)
Zobrazuje aktuální nastavenou úroveň (intenzitu) pokojového ventilátoru:
Jeden článek:
Dva články:
Tři články:
Čtyři články:
Pět článků:
Šest článků:

Minimální ventilace
Druhá úroveň ventilace
Třetí úroveň ventilace
Čtvrtá úroveň ventilace
Pátá úroveň ventilace
Maximální úroveň ventilace

Čárky v horní části displeje reprezentují dny v týnu (1 čárka – pondělí, 2 čárky – úterý atd).
Pod dny v týdnu je zobrazen aktuální mód zařízení START, OFF nebo WORK a také aktuální
čas.
Zobrazení hodin na displeji značí aktivní CHRONO program – zařízení se řídí týdenním
programem, který jste nastavili. Pokud tato ikona hodin na displeji není, kamna jsou ovládána
manuálně.

Zadní panel zařízení
Vysvětlení funkcí, tlačítek a světel na zadním panelu:
1) Napájení 220-240V 50Hz
2) Hlavní vypínač 0-1
3) Dioda oznamující otáčení šnekového
podavače pelet
4) Klobouček, pod kterým naleznete pojistku pro reset pojistky klobouček odšroubujte

3

4

5) pojistka 3.15 A
V případě, že dojde k přehřátí, pojistný termostat
zastaví přikládání pelet. K restartu spotřebiče
musíte počkat, než spotřebič vychladne, poté
ověřte příčinu přehřátí, odstraňte příčinu,
vyšroubujte ochranný klobouček (4) a zmáčkněte
tlačítko pojistky.

2

5

1

DATE/TIME – NASTAVENÍ DATA A ČASU
Zařízení musí být pod proudem a I/0 spínač musí být na "I" pozici
Současný datum a čas nastave DATE/TIME funkcí.
Pro nastavení současného času a data postupujte takto:
1) Zmáčkněte tlačítko MENU, objeví se následující:

2) Po pár sekundách se objeví na obrazovce následující

3) Nyní stiskněte tlačítka plus nebo mínus a změňte s jejich pomocí den. každé číslo znázorňuje den v týdnu (1 =
pondělí, 2 = úterý atd.). Pro potvrzení volby zmáčkněte tlačítko ohně. Jakmile potvrdíte, volba se přesune na
nastavení hodin a zvolený den zůstává nastavený.

4) Pomocí tlačítek plus a mínus nastavte požadovanou hodinu. Jakmile nastavíte požadovaný čas, stiskněte
tlačítko ohně. Jakmile potvrdíte hodiny, volba se přesune na minuty. Opakujte proces a znovu potvrďte ohněm.
Jakmile potvrdíte, okno data a času se automaticky zavře a vrátíte se na úvodní obrazovku s nastaveným časem.
CHRONO ON/OFF - PROGRAMOVÁNÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ (TÝDENNÍ
AUTOMATICKÝ PROGRAM)
Zařízení musí být pod proudem a I/0 spínač musí být na "I" pozici
Na zařízení je možno nastavit program až 3x zapnutí a vypnutí pro každý den v týdnu od pondělí do neděle.
Pro nastavení CHRONO funkce postupujte následovně:
1) Stiskněte 2x rychle tlačítko pro menu – dostanete se do CHRONO:

Po několika vteřinách se objeví první nastavení prvního dne

2) Nyní stiskněte tlačítka plus a mínus, a zvolte s jejich pomocí den. každé číslo znázorňuje den v týdnu (1 =
pondělí, 2 = úterý atd.). Pro potvrzení volby zmáčkněte tlačítko ohně. Uvidíte následující:

3) Nyní pomocí tlačítek plus a mínus vyberte hodinu, ve kterou chcete aby se spotřebič automaticky spustil (ON1).
Jakmile bude hodina nastavena, potvrďte hodnoty tlačítkem ohně. Když nastavujete hodnoty ON1, hodnoty
OFF1 se mění také – to proto, aby nedošlo k nastavení vypnutí dříve, než dojde k zapnutí.
4) Nyní zvolte hodinu, kdy chcete aby se spotřebič automaticky vypnul (OFF1). Jakmile bude hodina nastavena,
zmáčkněte tlačítko ohně. Jakmile potvrdíte, přesunete se na nastavení minut, potvrdíte tlačítkem ohně.
Jakmile budete mít vše nastaveno, potvrďte tlačítkem ohně.
V tento moment jste nastavili první ON/OFF cyklus.

Následně uvidíte:

Pokud pro tento den nepotřebujete dále programovat, tak se řiďte podle 5-A
Pokud si ale přejete udělat pro tento den další ON/OFF cyklus, pokračujte podle 5-B.
5-A) Zmáčkněte tlačítko pro menu, tím vyskočíte z nastavování, což vám umožní nastavovat ON/OFF časy pro
další dny v týdnu. V tom případě pokračujte instrukce od bodu 2.
5-B) Tlačítky plus a mínus zvolte hodinu, ve kterou si přejete aby se spotřebič automaticky podruhé zapnul
(ON2). Čas zapnutí bude nastaven před OFF1, aby se předešlo nastavení druhého startu před tím, než dojde
k původnímu vypnutí. Jakmile bude hodina nastavena, potvrďte hodnoty stisknutím tlačítka ohně.
Změnou hodnot ON2 se automaticky mění hodnoty OFF2 také, aby se předešlo nastavení, při kterém se
spotřebič"vypne předtím než se zapne. Hodnoty potvrdíte tlačítkem ohně. Následně zvolte hodnotu vypnutí
(OFF2). Jakmile byla hodina nastavena, potvrďte.
Nyní byl nastavený druhý ON/OFF cyklus pro zvolený den.

Následně uvidíte:

Pokud není potřeba dále programovat, pokračutje ke kroku 6-A
Pokud si přejete nastavit třetí ON/OFF cyklus, pokračujte na 6-B

6-A) Zmáčkněte tlačítko pro menu, tím vyskočíte z nastavování, což vám umožní nastavovat ON/OFF časy pro
další dny v týdnu. V tom případě pokračujte instrukce od bodu 2.

6-B) Tlačítky plus a mínus zvolte hodinu, ve kterou si přejete aby se spotřebič automaticky po třetí zapnul (ON3).
Jakmile
bude
hodina
nastavena,
potvrďte
hodnoty
stisknutím
tlačítka
ohně.
Hodnoty potvrdíte tlačítkem ohně. Následně zvolte hodnotu vypnutí (OFF3). Jakmile byla hodina
nastavena, potvrďte.
Nyní byl nastavený poslední ON/OFF cyklus pro zvolený den.
KOPÍROVÁNÍ PROGRAMOVÁNÍ PRO DALŠÍ DNY
Pokud si přejete zkopírovat stejné údaje programováno ON/OFF cyklu z určitého dne na další, tak jen zmáčkněte
tlačítko větráku.
Například: Pokud chcete zkopírovat všechny programované ON/OFF cykly nastavené pro pondělí do úterý, uvidíte
následující:

Zmáčknu znovu tlačítko větráku ke kopírování všech cyklů programovaných pro úterek na středu. Bude
následovat:

Použitím stejných způsobů můžeme kopírovat programování cyklů na další dny.
7) Pro uzavření programování jen zmáčkněte několikrát tlačítko pro menu, dokud neuvidíte úvodní obrazovku.

Pozor: Spotřebič ignoruje jakékoliv ON/OFF příkazy programované s hodnotou 00:00. Pokud si
nepřejete používat ON/OFF, tak nastavte jen hodnotu 00:00. Spotřebič také ignoruje všechny časy,
které jsou nastaveny OFF před zapnutím spotřebiče, nebo ve stejný čas.

Pozor:
V období, na které je spotřebič programován se ujišťujte, že je topeniště čisté a ve správné pozici.
Pokud nebude topeniště čisté, ovlivní to jeho životnost, jelikož by bylo vystaveno vysokým teplotám
z důvodů špatného chlazení. Je doporučeno nastavit ON/OFF cykly v časech které trvají méně než 2
hodiny.
Povolení programovaných cyklů:
Zpět na úvodní obrazovce je nezbytné zmáčknout tlačítko hodin, aby se spotřebič prováděl naprogramované
ON/OFF cykly.
Obrázek hodin se objeví na hlavní obrazovce:

Nyní jsou naprogramované cykly povoleny.

Je-li CHRONO povoleno (na displeji je obrázek hodin) – není možné použít další chronotermostat.

Reset naprogramovaných CHRONO cyklů – lze resetovat (smazat) všechny nastavené cykly – podržte tlačítko
hodin na úvodní obrazovce na 5 vteřin (objeví se CLEAR TIMERS) – data jsou smazána.

Při režimu CHRONO jsou kamna spouštěna v takovém nastaveném režimu (větrák a přiklání), ve
kterém byla naposledy vypnuta. Byla-li kamna naposledy vypnuta ručně a ne automaticky (režimem Chrono),
bude při dalším spuštění kamen nastaven větrák i přikládání na úrovni 1. Kamna lze manuálně vypnout pouze při
deaktivaci automatického režimu CHRONO.

NASTAVENÍ PROVOZNÍ ÚROVNĚ
Zařízení musí být připojeno do elektrické sítě a hlavní vypínač na zadní straně kamen v pozici 1 – zapnuto.
Na zařízení je nainstalován špičkový software který preferuje efektivnost spalování, program je nazýván Level 1.
Ale pokud používáte pelety s vyšší než normální popelavostí, je možné zvolit alternativní úrovně:
LEVEL 2 – program LEVEL 2 zvyšuje přístup přisávaného vzduchu do hořeniště a umocňuje tak spalování
velmi pevně lisovaných pelet, program zvyšuje rychlost ventilátoru pro odtah spalin – tento program snižuje
efektivitu spalování.
LEVEL 0 – program vhodný při používání příliš dlouhých pelet nebo při tahu v komínu vyšším než 2 Pascaly.
Při tomto programu se rychleji zanáší hořeniště.
Zvolený program nemá vliv na deklarovanou spotřebu pelet/hodinu.

Zvolte požadovanou úroveň následujícím postupem:
1) Zmáčkněte 3x menu a objeví se následující:

Po pár sekundách se na obrazovce objeví:

2) Ke změně úrovně, stlačte tlačítko mínus nebo plus až k požadovanému LEVELU. Pro zvolení jen zmáčkněte
tlačítko menu pro návrat na úvodní obrazovku.
Pokud je provedena změna během chodu zařízení, bude změna plamene ihned viditelná.
Vybírejte vhodné nastavení pro Vaši instalaci. Po změně cyklu pečlivě vyčistěte hořeniště.

THERMOCOMFORT: Připojení dálkového ovladače (VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ)
Zařízení musí být připojeno do elektrické sítě a hlavní vypínač na zadní straně kamen v pozici 1 – zapnuto.
Tato funkce vám umožní aktivovat propojení mezi spotřebičem a ovladačem
Funkce THERMOCOMFORT může být aktivována následně:
1) Zmáčkněte tlačítko pro menu rychle 5x dokud se neobjeví na obrazovce:

Po pár sekundách se objeví následující:

2) Zmáčkněte tlačítko plus nebo mínus a objeví se následující obrázek (zvolte ON pro aktivaci).

Upozornění: Je možné aktivovat funkci Thermocomfort a zvolit ON na předchozím obrázku, pokud spotřebič
detekuje radiový signál ovladače. Je tedy doporučeno ujistit se, že je ovladač pod proudem a poblíž spotřebiče.
3) Pro potvrzení funkce THERMOCOMFORT nebo návrat do menu – stiskněte tlačítko MENU opakovaně – až
k úvodní obrazovce.
Na úvodní obrazovce pak bude možné spatřit symbol Thermocomfort, pokud je aplikace ve START a WORK
průběhu.

Funkce Thermocomfort je automaticky deaktivována, když je spotřebič vypnutý. Automaticky se znovu aktivuje
po zapnutí.
Pro zrušení Thermocomfort funkce jednoduše opakujte kroky 1 a 2, ale tentokrát vyberte OFF příkaz. Funkce pak
bude vypnuta okamžitě.

FUNKCE KAPESNÍHO RADIO OVLADAČE THERMOCOMFORT
(volitelné příslušenství)
THERMOCOMFORT – kapesní radio ovladač - je nástroj, který dovoluje nastavovat spalování, ventilaci a další
funkce. Když je nastavený AUTO mód, tak ovladač zjišťuje teplotu v místnosti a automaticky spravuje
spalování a ventilaci podle nastavené teploty uživatelem.
Pokud je nastavený MANUAL mód, tak může uživatel vybrat jak ventilační tak spalovací výkon.

(1R) Tlačítko pro regulaci výkonu hoření
(2R) Tlačítko pro regulaci ventilátoru
(3R) (4R) Pomocná tlačítka
(5R) Teplota místnosti detekovaná senzorem THERMOCOMFORT
(6R) Ukazatel ventilátoru
(7R) Ukazatel výkonu hoření
(8R) Ukazatel "Nastavení teploty místnosti" Toto je teplota místnosti, které si přejete dosáhnout - tlačítky 3R a
4R
(9R) Oblast obrazovky, kde je zobrazen probíhající program
(10R) Stav baterie
(11R) Hlavní vypínač 0-1
(12R) Připojení k nabíječce
(13R) Kryt baterie a přepínač
kanálu
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K zapnutí ovladače následujte tyto kroky:
1) Odstraňte kryt na baterie a přepněte hlavní spínač do polohy ON, jak je ilustrováno na obrázku (Tento
postup provedete jen poprvé když zapnete ovladač)
2) Přepněte hlavní spínač nahoru:
3) Připojte ovladač do hlavního zdroje energie pomocí přibalené nabíječky. Ovladač musí být nabíjený
alespoň 24 hodin, jelikož baterie by mohli být částečně nebo zcela prázdné. Opakujte stejný proces vždy
když se baterie vybijí
Po ukončení topné sezóny je doporučeno dobít baterie a vypnout ovladač úplně pomocí spínače zezadu. Baterie
mají garantovanou funkčnost 6 měsíců. Když se baterie zcela vyčerpají, ekologicky je zlikvidujte. Z důvodu
tolerance termostatu je normální, že senzor detekuje teplotu která se lehce liší od reálné.

Ovladač THERMOCOMFORT může být použít 4 rozdílnými přednastavenými operačními programy:
- Manual (MANUAL se objevuje v oblasti (9R) na obrazovce).
- Automatic 5 (AUTO 5 se objevuje v oblasti (9R) na obrazovce).
- Automatic 3 (AUTO 3 objevuje se v oblasti (9R) na obrazovce).
- Economy (ECONOMY se objeví v oblasti (9R) na obrazovce). Ke změně operačního programu přepněte
spínač (11R) do polohy "1". Stiskněte a podržte knoflík (3R) dokud program neblikne na obrazovce (9R). Nyní
pusťte (3R) a zmáčkněte (3R) a/nebo (4R) opakovaně, dokud nevyberete žádaný operační program.
MANUAL program (blikající "Thermocomfort ON" symbol na obrazovce zařízení). V MANUAL programu je
termostat místnosti vypnut. Stiskněte tlačítko (1R) a symbol ohně blikne. Stiskněte tlačítko (3R) ke snížení
výkonu hoření, která je znázorněna rozsvěcujícími se body, pro opačný efekt zmáčkněte (4R) ke zvýšení výkonu
hoření. Úroveň ventilace se mění kdykoliv jsou zmáčknuta tlačítka (3R) a (4R). Pozor: Je možné že z důvodu
radiového rušení nebo zadávání příliš mnoha příkazů najednou, nedojde ke změně. Při použití tohoto programu
může být také využit malý infračervený dálkový ovladač. Je v pořádku, že při manuálních cyklech je ventilace
obvykle nastavena na maximální rychlost za účelem efektivnějšího ochlazení spotřebiče.
AUTO 5 program (symbol "Thermocomfort ON" na obrazovce spotřebiče) V programu AUTO 5 je termostat
povolen. Ovladač nastavuje ventilaci a spalování automaticky v souladu s požadovanou teplotou místnosti
nastavenou na obrazovce (8R). Požadovaná teplota místnosti je zobrazena v oblasti (8R). Můžete změnit
požadovanou teplotu místnosti jednoduše zmáčknutím tlačítka (3R) a/nebo (4R) (variace indikována v oblasti
(8R)). Ovladač nastaví maximální úrovně spalování a ventilace a reguluje, jak se teplota místnosti (5R) přibližuje
k cílené teplotě (8R). Když je cílená teplota (8R) v místnosti (5R) dosažena, úroveň spalování i ventilace se
stabilizuje. Pozor: Je možné, že kvůli radiovému rušení příkazy poslané do zařízení nebudou provedeny. Při
použití tohoto programu nemůže být použit malý infračervený ovladač. Pozor: výkon ventilace závisí na
přítomné hodnotě, pokud je požadovaná teplota moc vysoká, nebo nedosažitelná, spotřebič bude dlouho pracovat
při maximálním výkonu.
AUTO 3 program (symbol "Thermocomfort ON" na obrazovce spotřebiče) V programu AUTO 3 je termostat
povolen. Ovladač nastavuje ventilaci a spalování automaticky v souladu s požadovanou cílenou teplotou
místnosti nastavenou na obrazovce (8R).
Můžete změnit požadovanou teplotu místnosti jednoduše zmáčknutím tlačítka (3R) a/nebo (4R) (variace
indikována v oblasti (8R)). Ovladač nastaví spalovací výkon na úroveň 3 a ventilaci na úroveň 4 a reguluje je
obě, jak se teplota místnosti (5R) blíží požadované teplotě (8R). Když je cílená teplota (8R) v místnosti (5R)
dosažena, tak se úrovně spalování i ventilace stabilizují. Pozor: Je možné, že kvůli radiovému rušení, příkazy
poslané do zařízení, nebudou provedeny. Při použití tohoto programu nemůže být použit malý infračervený
ovladač. Pozor: výkon ventilace závisí na přítomné hodnotě, pokud je požadovaná teplota moc vysoká, nebo
nedosažitelná, spotřebič bude dlouho pracovat při nastaveném výkonu 3 a 4.

ECONOMY program (symbol "Thermocomfort ON" na obrazovce spotřebiče) V ECONOMY programu
zařízení vždy pracuje na minimální spalovací a ventilační úrovni. Při výběru tohoto programu nemůže být použit
malý infračervený ovladač.
POZOR: SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT VŽDY ZAPNUTÝ A VYPNUTÝ PŘES KONTROLNÍ PANEL
NEBO SKRZE PROGRAMOVÁNÍ – NE NA HLAVNÍM ZADNÍM VYPÍNAČI ON-OFF.

NASTAVENÍ PŘENOSOVÝCH KANÁLŮ
Zařízení musí být zapojeno a zadní spínač v pozici "1". Slova START nebo WORK nebo OFF mohou být
přítomna na obrazovce (7)
Pokud jsou v jednom prostoru instalována dvě zařízení blízko sebe, může docházet ke vzájemnému rušení
signálu, a tak je potřeba nastavit odlišné přenosové kanály. Pro změnu kanálů následujte pokyny:
- Vypněte THERMOCOMFORT spojení se zařízením. Na ovládacím displeji opakovaně mačkejte (6), dokud se
neobjeví THERMOCOMFORT (7) následovaný Thermocomfort On. Pro deaktivaci stiskněte (3).
Thermocomfort Off. Pro návrat do menu stiskněte (6).
- Vypněte THERMOCOMFORT ovladač tlačítkem (11R) na ovladači.
- Otevřete kryt (13R) změňte přenosový kanál podle obrázku přiloženého dole.
- Zapněte ovladač přepnutím (11R).
- Aktivujte THERMOCOMFORT spojení se zařízením. Na ovládacím displeji opakovaně mačkejte (6), dokud se
neobjeví THERMOCOMFORT následovaný Thermocomfort Off. Pro aktivaci stiskněte (3). Thermocomfort On.
K návratu do menu stiskněte (6)
Po změně přenosového kanálu může být THERMOCOMFORT nefunkční. Pokud k tomu dojde, změňte znovu
přenosový kanál na jiný.

PÉČE A ÚDRŽBA THERMOCOMFORT OVLADAČE
Ovladač THERMOCOMFORT byl navržen a vytvořen podle nejpřísnějších standardů a musí s ním být
zacházeno dle instrukcí a s velkou péčí. Pokud dodržíte následující pravidla užívání ovladače, můžete se
spolehnout na jeho dlouhé a spolehlivé fungování:
- Chraňte ovladač před vlhkem! Srážky, vlhkost a tekutiny korodují elektrické obvody. Pokud je ovladač vlhký,
odpojte ho okamžitě od proudu, vyndejte baterie, otevřete ho a nechtě ho vyschnout v pokojové teplotě.
- Nepoužívejte nebo neuskladňujte ovladač v zaprášeném nebo špinavém prostředí. Prach/špína mohou poškodit
pohyblivé součásti ovladače (tlačítka).
- Nepoužívejte nebo neuskladňujte ovladač v horkém prostředí. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost
elektronických zařízení, poškodit baterie a deformovat, nebo dokonce roztavit plastové části.
- Neuskladňujte ovladač ve studeném prostředí. Když dojde k zahřátí (když se vrátí k normální operační teplotě),
může dojít k poškození vlhkostí elektrických obvodů zevnitř vlivem kondenzace.
- Nezacházejte s ovladačem hrubě. Netřeste s ním, nedopusťte jeho upadnutí nebo tvrdé nárazy do něj. Takové
hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody a součástky.
- K umývání ovladače nepoužívejte korozivní chemické substance, louhy nebo čisticí prostředky.
Všechna tato pravidla dodržujte také u příslušenství ovladače – u baterií, nabíječky a doplňků. Funkce baterií,
tlačítek a držáku jsou garantovány 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na zařízení, se kterým bylo zacházeno
v rozporu s pravidly stanovenými v tomto manuálu. Pokud dojde ke vrácení ovladače za účelem uplatnění
záruky, stávají se tyto součásti majetkem prodejce THERMOROSSI. Při odpojení zařízení a prázdných baterií
dojde k výskytu černo-modrých pruhů na displeji ovladače. V případě, že je zařízení nabito, indikují pruhy

poškozenou obrazovku pádem nebo nárazem – na tuto závadu se záruka nevztahuje, neboť byla způsobena
hrubým zacházením nebo zacházením v rozporu s tímto manuálem.

UŽITÍ SPOTŘEBIČE
VYSVĚTLENÍ OPERAČNÍCH STÁDIÍ – START/OFF/WORK
Start: Tento režim trvá zhruba 20 minut, během kterých spotřebič zapálí oheň. V této fázi zařízení nereaguje na
změnu intenzity přikládání pelet. Pokud nedošlo ke správného zapálení, zkontrolujte následující možnosti:
zařízení je znečištěné (zanedbaná údržba dle tohoto manuálu); kouřovod je velmi studený – opakujte START
znovu; došlo k náhlému výkyvu/výpadku elektřiny; pelety jsou vlhké nebo nevyhovující.
Work: Zařízení je v provozu. Zapalovací svíčka již nežhaví.
Off: Fáze OFF trvá zhruba 25 minut. V této fázi se zařízení vypíná a chladí. Pelety postupně dohoří, zařízení
vychladne. Pokojový ventilátor je stále v provozu dle potřeby až do vychladnutí.
ZAPÍNÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou všechny jeho součásti na svém místě. Sundejte všechny značky a
nálepky ze skla a z těla zařízení, abyste předešli trvalému poškození povrchu. Vždy se ujistěte, že je hořeniště
čisté a správné usazené.
Přepněte hlavní spínač na zadní straně spotřebiče do pozice 1 (ON/zapnuto).
Ujistěte se, že má zařízení správně připojený kouřovod. Doporučujeme hliníkové trubku a těsnění v jejich
spojích.
Nasypte pelety do zásobníku.
Zmáčkněte tlačítko ohně pro uvedení zařízení do režimu START – startovací fáze.
Když je tlačítko ohně opakovaně mačkáno, požadovaná úroveň spalování je
regulována (umožněno až po startovací fázi ve fázi WORK).
Zapalovací elektroda se nažhaví a po několika minutách začne do hořeniště padat
první dávka pelet. Při prvním zapnutí nového zařízení může tato fáze trvat
dvakrát déle, protože je šnekový podavač pelet z výroby prázdný. Ujistěte se, že v zásobníku je dostatečné
množství pelet.
POZOR: Dokud na displeji zařízení svítí START, je zařízení ve startovací fázi a nelze regulovat. Jakmile
startovací fáze skončí, na obrazovce se objeví WORK. Ventilátor začne pracovat v okamžiku, kdy zařízení
dosáhne dostatečné teploty. Během fáze WORK lze zařízení regulovat a nastavovat stupeň vetilace i hoření.
Hoření upravujete v pěti stupních tlačítkem ohně, ventilaci upravujete v šesti úrovních postupným
rozsvěcováním stupňů na obrazovce za pomocí tlačítka ventilátoru. Před zapnutím zařízení musí na displeji svítit
fáze OFF – pokud tomu tak není, mačkejte tlačítko (6), dokud se nápis OFF na displeji neobjeví.
POZOR: Pokud se spotřebič nespustí správně, zkontrolujte žhavící svíčku a hořeniště, zda jsou
čisté:nesmí zde být žádné nánosy prachu. Je důležité použít efektivní krbový vysavač (pouze když
spotřebič zcela vychladne)

NASTAVENÍ SPALOVÁNÍ A VENTILACE

Topný výkon je nastaven zmáčknutím tlačítka ohně, nebo přiloženým ovladačem. Takto je
nastavována kvantita pelet přikládaných do hořeniště. Maximální výkon spalování je nastaven při
rozsvícení všech pěti stupňů.
Pozor: Ventilace se spustí v momentě, kdy teplota spalin dosáhne určitého bodu. Nastavení je
vyjádřeno vizuálně šesti rozdílnými úrovněmi (body). Zmáčkněte tlačítko ventilátoru opakovaně k regulaci
ventilace. Lehká vibrace spotřebiče při chodu je normální. Jeden bod je vždy zobrazen, a to i při statusu OFF –
vypnuté zařízení.
INFRAČERVENÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ – základní ovladač ON/OFF
Praktický infračervený dálkový ovladač je přiložen ke spotřebiči. Levým tlačítkem nastavte ventilační úroveň a
pravé tlačítko použijte ke startu spotřebiče, nastavení výkonu a úrovně spalování a k vypnutí spotřebiče. Pokud
je spotřebič vybaven i bílým ovladačem (volitelné příslušenství), tak infračervený ovladač funguje pouze, když
je na bílém ovladači nastaveno MANUÁLNÍ ovládání.

ROZVOD HORKÉHO VZDUCHU
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Horký vzduch ze zařízení je možno za pomocí ventilátoru vhánět z přední části zařízení a dále z jeho zadní části.
Proud vzduchu lze regulovat pohybem páčky uvnitř zásobníku – viz. obrázky
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místnosti, ujistěte se, že za kamny není žádná překážka nebo materiály, které by mohly být
poškozeny teplem.

Disegnatore

30
Colore

Colore

19/11/2009
Cod.

Peso

Peso
Data

Disegnatore

Formato

Foglio Scala
Sviluppo

Data approv.

Upozornění: páčka pro úpravu rozvodu horkého vzduchu je v průběhu chodu zařízení extrémně
horká. Nedotýkejte se páčky rukama – použijte kliku pro otevírání dveří
Materiale

Approv. Firma

Prodotto

- Mezi trubkami a jakýmkoliv hořlavým materiálem musí být alespoň 20 cm prostoru.
- Nezmenšujte průměr trubky pro rozvod horkého vzduchu
- Je zakázáno instalovat zařízení v prašném prostředí

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
PŘEDMLUVA
Před provedením čistících a údržbových operací odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu. Vaše
peletové zařízení potřebuje údržbu a vyžaduje několik jednoduchých, ale pravidelných základních
kontrol a čistících operací. Takováto pravidelná péče o zařízení zajistí trvalou bezproblémovou funkčnost
a optimální efektivní výkon zařízení. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, zkontrolujte před novým
spuštěním, zda nejsou v kouřovodu nebo komínu překážky. Je nutné přesně dodržovat instrukce níže,
jinak může dojít k vážným poškozením zařízení, instalace, objektů nebo osob, které zařízení používají.
Nedodržení instrukcí čištění a údržby vedou k okamžitému propadnutí záruky.
Varování: Nevystavujte spotřebič vlhkému či mokrému prostředí a nedotýkejte se částí s elektronikou
mokrýma rukama. Nikdy nevysávejte horký popel – mohlo by dojít k poškození vysavače. Všechny
úkony čištění a údržby popsané v tomto manuálu musí být vykonány, až když je zařízení zcela vychladlé.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE
Vzhledem k častým případům, kdy jsme se setkali s užíváním nekvalitních pelet doporučujeme v
tomto spotřebiči používat pelety certifikované EN PLUS A1. Při užívání jiných pelet může být
spalování nestabilní a může vlivem vysokých teplot dojít k poškození zařízení. Tato poškození
nejsou kryta zárukou.
Čistící a údržbové operace mohou být provedeny uživatelem.
KAŽDÝ DEN:
vyčistěte a vysajte z hořeniště, všechny zbytky ze spalování (Figura 1 a 2) a znovu vraťte hořeniště na své
správné místo. K otevření a zavření dvířek použijte přiloženou kliku . Pro bezproblémový chod a zapálení
vždy vyčistěte oblast okolo zapalovací svíčky.
POZOR: Ujistěte se před zapnutím zařízení, že je hořeniště čisté, a pokud je potřeba, tak jej vysavačem
důkladně vysajte.
KAŽDÉ 3 DNY:
 několikrát vysuňte a zasuňte roštovací tyče pro vyčištění výměníku (Figura 3). Pro přístup k roštovadlům
vysuňte kryt zásobníku.
KAŽDÝ TÝDEN:
 Zkontrolujte díry v hořeništi, jestli jsou čisté a bez usazenin. Pokud je potřeba, vysajte je a vyčistěte (Figura 1
a 2). Vyjměte veškeré zbytky z hoření – pokud jsou přítomny „zapečené“ kusy, je to znak nekvalitního
paliva.
 Vyčistěte (Figura 5) popel, vyjměte hořeniště a vysajte z jeho oblasti popel C1 (Figura 4).
 Zkontrolujte a vyčistěte prostor pod popelníkem (Figura 6). Při zavírání se ujistěte že zavírání nic nebrání.
 Vyjměte zadní část spalovací komory (Figury 7, 8, 9)
zvednutím a následným vnitřním vyčistěním. Záda
spalovací komory vraťte zpět na místo.
KAŽDÝ MĚSÍC:

 Zkontrolujte a vyčistěte T-kus kouřovodu.
 Vysajte prach ze dna zásobníku.
 Ujistěte se, že je kouřovod čistý.
ALESPOŇ DVAKRÁT DO ROKA:
• Rozeberte a vyčistěte kouřovod. Pokud má Vás kouřovod úseky v horizontální poloze, kouřovod rozeberte a
vyčistěte – ujistěte se, že zde nejsou žádné nánosy prachu a popelu.

NA KONCI TOPNÉ SEZÓNY (nebo kdykoliv je zapotřebí)
• Pečlivě vyčistěte zásobník, hořeniště, popelník a výměník pomocí vysavače a kartáčů.
Krbový vysavač zjednodušuje proces čištění a odklízení popela. Přední a postranní plechy zařízení
musí být umyty (po úplném vychladnutí zařízení) za pomoci jemné tkaniny a vody. Je normální při
čištění najít jen částečně spálené, nebo nespálené pelety v popelníku. Je běžné, že při otevření dvířek
zařízení vypadne malé množství popelu na zem.

POZOR: Po vyčištění se ujistěte že jsou dvířka pevně zavřena.

POZOR: Zařízení a celý kouřovod musí být čisté podle specifikací vysvětlených v tomto manuálu a
použití hořlavých produktů je striktně zakázáno: použití hořlavých produktů může být velmi
nebezpečné. Nedodržení všech kroků údržby bude mít negativní dopad na chod celého zařízení.
Jakékoliv problémy spojené se zanedbáním údržby okamžitě ruší záruku.

POZOR: Pokud zařízení nepoužíváte déle než měsíc, je nezbytné provést kompletní čištění zařízení
a kouřovodu před jeho dalším zapnutím.

NABÍJENÍ BATERIE BÍLÉHO KAPESNÍHO RADIOVÉHO OVLADAČE THERMOCOMFORT
(volitené příslušenství)
Jakmile obrázek baterie začne na obrazovce
blikat, jak je ukázáno na obrázku, tak je
potřeba nabít baterii. Během napájení, tedy
během napojení do elektřiny, tak symbol
baterie pořád bliká, i když je baterie nabitá.
Jde o nezbytnou operaci, jelikož komunikace
mezi spotřebičem a ovladačem by mohla být
přerušena. Baterie vyžadují pravidelné
nabíjení, ve spojitosti s tím, jak moc byla
užívána. Výdrž baterie se liší podle toho, jak
často byla používána. Baterie musí být
nabíjený pomocí přibalené nabíječky:
INPUT 100V-240 V 50/60 Hz 0.3/A
OUTPUT 5.5 V 750, ale nabíječka musí být
připojena do 220-240V 50Hz nabíječky. K
plnému dobití musí být ovladač nabíjen po
dobu 5 dní. Pokud bude přístroj z nabíječky
vyndán dřív, může dojít k nižší kapacitě
baterie a snížení její životnosti. Během
nabíjení je zcela normální, že se symboly a texty objevují nahodile na obrazovce. Optimální kapacitu a výdrž
baterie dosáhneme po několika nabíjecích/vybíjecích cyklech. Pokud není radio ovladač užíván déle než víkend,
je povinné ho vypnout za účelem šetření baterie. Stiskněte spínač, v prostoru pro baterie, do polohy 1, což je
OFF (vypnuto). Baterie jsou garantovány na 6 měsíců.
Pozor: Použijte pouze nabíječku od THERMOROSSI. Použití jakékoliv jiné nabíječky povede k
propadu záruky. Prázdné baterie musí být vyndány a bezpečně vyhozeny. Používejte dobíjecí
baterie AAA 1.2 V min. 750 mAh. Používejte pouze dobíjecí baterie, nekombinujte různé značky a
typy.

VÝMĚNA BATERIÍ PRO INFRAČERVENÝ OVLADAČ
Pokud infračervený dálkový ovladač nevysílá žádný signál a zařízení na něj nereaguje, je potřeba vyměnit
baterie. Použijte vhodný šroubovák k odmontování krytu baterie. Vybité baterie se bezpečně zbavte.
NÁHRADA ZÁLOŽNÍ BATERIE OVLÁDACÍHO PANELU
Uvnitř kontrolního panelu je záložní baterie typu CR 16 32.
Pokud si zařízení nepamatuje čas a naprogramování, nejde o
závadu. Vyšroubujte dva šroubky (1), ke kterým se dostanete
zezadu spotřebiče. Vyjměte ovládací panel a ochranný kryt.
K vyjmutí krytu jednoduše stiskněte prsty prostředek (viz
prostřední obrázek). Tím stisknete body A a B (Obrázek
napravo) a vyjmete.

KOUŘOVOD PRO ODTAH SPALIN A VENTILACE POKOJŮ
PŘEDMLUVA
Vzhledem k opakovaným nehodám způsobeným špatnou funkcí odtahů spalin instalovaných v
soukromých bytech jsme připravili následující kapitolu, která slouží pro kontrolu částí zařízení
v oblastech, kde dochází k odvodu spalin.
Spalinová cesta musí být sestavena a zabezpečena dle platných norem. Kouřovod musí být
ohnivzdorný – tedy odolat ohni v případě vzniku požáru. V případě vzniku požáru v každém případě
volete okamžitě hasiče – linka 150 nebo 112.
Kvalifikovaný technik si musí být vědom všech souvisejících platných standardů a norem, které se vztahují
k provozu zařízení. Striktně dodržujte pravidla uvedená v tomto manuálu – pokud nebudou dodržena, může dojít
k vážnému poškození tohoto zařízení, objektů blízko umístěných, elektrických rozvodů; dále také může dojít ke
zranění osob, které zařízení používají.
Tento manuál nenahrazuje standardy a české normy pro připojení zařízení na tuhá paliva. Komín pro odtah
spalin vždy konzultujte s odborníkem a připojujte zařízení pouze do komínu s platnou revizní kontrolou
spalinových cest.
VENTILACE MÍSTNOSTI
POZOR: Přítomnost větráků, vzduchotechniky a dalších podobných spotřebičů, které jsou
v chodu ve stejném prostoru, jako toto zařízení, může vést k nesprávnému chodu zařízení.
POZOR: Neucpávejte ventily nebo přívody vzduchu spotřebiče.
Místnost, kde je spotřebič nainstalován, musí mít dobrý přívod vzduchu, který zajistí správný chod spalovacího a
ventilačního procesu v místnosti. Externí přívod vzduchu musí být veden ve zdi nebo ventilačním potrubím.
Externí přisávaný vzduch do hořeniště musí být veden z venkovního, pokud možno neznečištěného prostředí.
Průrazy ve zdi pro externí přisávání vzduchu musí být v souladu s následujícími pravidly:
- Je potřeba prostor minimálně 6 cm2 na každý KW výkonu zařízení – minimální požadavek na prostor je
100cm2.
- Průrazy ve zdi musí být tvořeny tak, aby zevnitř ani zvenku nemohlo dojít k jejich ucpání.
- Zakončení přisávání musí být opatřeny mřížkou nebo jiným způsobem tak, aby nedošlo k jejich zúžení nebo
ucpání.
- Přívody externího přisávání by měly být umístěny blízko podlahy a tak, aby žádným způsobem nebránily
fungování zařízení a s ním spojenými kouřovody. Pokud taková pozice není možná, je potřeba zvětšit vývody
ventilace o 50%
EXTERNÍ PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU Z VEDLEJŠÍCH MÍSTNOSTÍ
Je možno přisávat vzduch z vedlejších místností za splnění následujících podmínek:
- Vedlejší místnost, ze které chcete vzduch odebírat, je vybaven přímou ventilací – dle podmínek výše
- Instalujte kamna vždy s funkčním kouřovodem pro odtah spalin.
- Vedlejší místnost nesmí být používána jako ložnice nebo jiná běžně používaná místnost budovy.
- Vedlejší místnost nesmí být místnost náchylná ke vzniku velkého požáru - jako sklady, garáže, sklady hořlavin
atd...
- Ve vedlejší místnosti nesmí dojít k vyčerpání vzduchu. K vyčerpání vzduchu může ve vedlejší místnosti dojít
například, je-li v ní v provozu zařízení bez externího přívodu vzduchu, jako například krby a podobná topná
tělesa.
- Proud vzduchu z vedlejší místnosti do místnosti ventilované musí být neomezený skrz trvalé otvory, které se
shodují s pravidly nahoře. Tyto otvory mohou být získány zvětšením prostoru mezi dveřmi a podlahou.

ODVOD SPALIN
Kouřovod, komín a odtah spalin (definováno jako systém pro odvod spalin ze zařízení) jsou části
topného systému a musí být instalovány v souladu s platnými normami a předpisy dle druhu paliva.
Krby a kamna nesmí být instalovány do blízkosti plynových spotřebičů. Na jeden kouřovod lze připojit
pouze jedno zařízení.

TYPY KOMÍNŮ
Pro připojení tohoto zařízení je možno použít následující typy dopojení do komínu:
- Komín instalovaný za použití kombinace kompatibilních komponentů (komínové vložky, izolace, vnější plášť
atd...), vytvořené nebo specifikované jedním výrobcem s CE certifikátem dle platných norem.
- Kombinovaný komín: Komín instalovaný nebo konstruovaný za použití kombinace kompatibilních
komponentů jako je komínová vložka, izolace a vnější plášť (zeď), které mohou být od rozdílných, nebo
stejného výrobce.
- Vložkování – instalace nerezové trubky v existujícím komínu (i v nově postaveném) vyrobené z nehořlavých
materiálů.

KOUŘOVOD A JEHO KOMPONENTY
Komponenty a příslušenství komínu
Klíč:
1 Komín
2 Spalinová cesta
3 Komínová trubka
4 Tepelná izolace
5 Vnější stěna
6 Vnější obložení
7 Prostor pro odvod spalin
8 Kombinovaný komín
9 Přechod kouřovodu a komínu
10 Kouřovod
11 Zařízení (kamna)

Komín i kouřovod musí splňovat aktuálně platné české normy.

ODTAH SPALIN
Každý komín musí splňovat aktuálně platné české normy. Provozovatel zodpovídá za revizní zprávu komínu a
pravidelné kontroly spalinových cest odborníkem.

NAŘÍZENÍ PŘED INSTALACÍ SPOTŘEBIČE
! UPOZORNĚNÍ – celá spalinová cesta, veškeré její parametry, instalace a použité materiály musí být vždy
konzultovány s odborníkem s platným oprávněním. Je podmínkou, aby spalinové cesty odpovídaly veškerým
aktuálně platným normám. Před uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen předložit platný doklad o
revizní kontrole komínu dle platných českých norem od oprávněné osoby.
Před dopojením zařízení do komínu musí mít uživatel komín s platnou revizní kontrolou dle aktuálních platných
norem vydaný oprávněnou osobou.
- Odtah spalin na následujících obrázcích je nejlepším řešením pro odtah spalin i v případě, že ventilátor pro
odtah spalin v zařízení právě nefunguje – například v případě výpadku elektřiny.
- Přiložené ilustrace jsou nejlepším řešením pro odtah spalin.
- Pokud preferujete komín procházející objektem přes střešní krytinu, vložte T-kus s inspekčním víčkem
podepřený nástěnnými držáky, průchodku střechou a stříšku komínu k ochraně před vlivy počasí.
- Pokud se rozhodnete použít klasický zděný komín, vložte T-kus s inspekčním víčkem podepřený nástěnnými
držáky. Pokud je odtah spalin moc velký, je nezbytné použít komínovou vložku z nerezové oceli nebo ocelí
potaženou keramickou vložku s průměrem menším než 150mm – utěsněte volný prostor mezi vložkou a
komínem. Je striktně zakázané použití pletivo nebo mřížku na konci komínu, jelikož by toto vedlo ke špatné
funkci spotřebiče.
Pro účely čistění, zejména v horizontálních oblastech, umístěte v kouřovodu inspekční otvory. Inspekční otvory
na obrázku označeny jako “ISPEZIONE“. Tyto otvory jsou velmi důležité k čištění popela a nespálených částic,
které se akumulují v kouřovodu.
Spotřebič pracuje s nízkým tlakem, ve spalovací komoře nižším než atmosférický tlakem, kdežto vývod kouře z
komínu je lehce pod tlakem, tudíž propustný systém musí být neprodyšně uzavřený.
Trubka kouřovodu musí být vyrobena z vhodného materiálu jako například: železná trubka potažená keramikou.
Vnější kryt trubek musí být obalen izolačním materiálem (minerální vlna, keramické vlákno).
NA JEDEN KOUŘOVOD JE MOŽNO PŘIPOJIT POUZE JEDNO ZAŘÍZENÍ

KLÍČ:
KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA A ODTAH SPALIN
Maximálně 2 metry
Minimální sklon 5%
INSPEKČNÍ DÍL
Všechny trubky musí být termálně izolované
VÝŠKA VYŠŠÍ NEŽ 4M
2-3 metry MAXIMUM
INSPEKČNÍ DÍL

Všechny části kouřovodu musí být možné demontovat – pro kontrolní a čistící účely.
POZOR: Pokud není kouřovod dostatečně izolovaný a/nebo pokud je kouřovod příliš dlouhý, mohlo
by v něm docházet ke kondenzaci – proto by měl být součástí kouřovodu odtok kondenzátu. Jeden
kouřovod může odvádět spaliny z jednoho zařízení. Nikdy do jednoho kouřovodu nezapojujte více
zařízení.
Pokud je zařízení připojeno k nevyhovujícímu kouřovodu, můžou se vlastnosti a funkce zařízení rapidně zhoršit.
Může docházet k opakovanému přehřívání zařízení a k poruchám zařízení a tím k jejich poškození, které nebude
pokryto zárukou.
POKUD NA KOMÍNU VZNIKNE POŽÁR, OKAMŽITĚ VOLEJTE HASIČE.
UŽIVATEL JE POVINEN ZAJIŠŤOVAT PRAVIDELNOU KONTROLU SPALINOVÝCH CEST DLE
PLATNÝCH NOREM ČESKÉ REPUBLIKY

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Zařízení je naprogramováno k hlášení sedmi základních chybových kódů. Jejich vysvětlení naleznete níže:
AL PE: během módu WORK klesla teplota
Pravděpodobně je v zásobníku nedostatek pelet.
Vyčistěte hořeniště, dosypte pelety do zásobníku.
Pro reset kódu AL PE stiskněte tlačítko OHNĚ – Zařízení započne START mód
AL AC: během START módu nebylo zařízení schopné dosáhnout požadovanou minimální teplotu.
Vyčistěte hořeniště, dosypte pelety do zásobníku.
Pro reset kódu AL AC stiskněte tlačítko OHNĚ – Zařízení započne START mód
AL OP: zařízení detekovalo překážku při odvodu spalin.
Zkontrolujte zařízení a odstraňte možné příčiny a překážky v odtahu spalin, dobře uzavřete dvířka.
Pro reset kódu AL OP vypněte a zapněte zařízení na hlavním vypínači 0-1 vzadu na kamnech.
AL T max: došlo k přehřátí zařízení při teplotě nad 125°C.
Zjistěte a odstraňte možné příčiny přehřátí zařízení. Nechte zařízení vychladnout.
Na zadní straně kamen u hlavního vypínače 0-1 naleznete pojistku proti přehřátí krytou plastovým kloboučkem.
Klobouček odšroubujte a zmáčkněte pojistku.
Pro reset kódu AL T max vypněte a zapněte zařízení na hlavním vypínači 0-1 vzadu na kamnech.
AL SMOKE TEMP SENSOR: aktivuje se, když teplotní čidlo spalin chybí nebo je poškozeno.
výstražný kód čidla – vyčistěte kouřovodové cesty a kouřovodový výstup z kamen, proveďte důkladné vyčištění
celého zařízení
AL SMOKE FAN: senzory otáček ventilátoru pro odtah spalin detekují velmi nízkou aktivitu.
Vyčistěte ventil A3, kouřovodové cesty (Kapitola 8)
Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaného servisního technika.
AL SMOKE RPM SENSOR: senzor otáček ventilátoru pro odtah spalin nedetekuje žádnou činnost ventilátoru.
Kontaktujte autorizovaného servisního technika.
Pro reset kódů vypněte a zapněte zařízení na hlavním vypínači 0-1 vzadu na kamnech.

ELEKTRICKÉ VEDENÍ – ZÁKLADNÍ DESKA ZAŘÍZENÍ

ŘEŠENÍ OBVYKLÝCH PROBLÉMŮ
-

POKUD DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ NEŘEŠÍ VÁŠ PROBLÉM, OBRAŤTE SE NA
TECHNICKOU PODPORU

PROBLÉM

PELETY
NEPADAJÍ DO
HOŘENIŠTĚ

MOŽNÝ DŮVOD

Vyčistěte hořeniště tak, jak je
popsáno v návodu. Poté naplňte
zásobník peletami.

Cizí těleso, např. hřebík, nylon, kus dřeva na
šnekovém ústrojí na dně zásobníku. Alarm “AL PE”

Vypněte zařízení a odstraňte cizí
těleso.

Nedostatečný odvod spalin, popř. koncovka
bránící proudění kouře. Objevil se alarm “AL OP”

Vyčistěte hořeniště tak, jak je
popsáno v návodu. Zkontrolujte
kouřovody, mohou být špinavé či
ucpané.

Ucpaný kouřovod. Důvodem je mřížka, která brání
volnému průchodu spalin. Alarm “AL OP”

Vyčistěte hořeniště tak, jak je
popsáno v návodu.
Odstraňte koncovku a nahraďte ji
vhodným zakončením.

Náhlý poryv větru, který aktivoval bezpečnostní
pojistku. Alarm “AL OP”

Vyčistěte ohniště tak, jak je popsáno
v návodu. Odpojte a připojte
napájení.

Porucha podavače pelet. Alarm “AL PE”

Je potřeba vyměnit podavač pelet
(volejte servisního technika)

Došlo k přehřátí. Termostat sepnul a zablokoval
převodový motor. Alarm: “ALARM T.MAX ”

Zjistěte a odstraňte důvod přehřátí,
nechte zařízení vychladnout a znovu
jej spusťte.

Dveře zařízení jsou otevřené. Objevil se alarm “AL
OP”

Zavřete dveře.

Nedostatečný odvod spalin nebo koncovka bránící
jejich volnému pohybu.

Vyčistěte hořeniště tak, jak je
popsáno v návodu. Zkontrolujte
kouřovody, mohou být špinavé či
ucpané. Odstraňte koncovku a
nahraďte
ji
vhodným
zakončením.

V HOŘENIŠTI SE Špinavé hořeniště
HROMADÍ
Dveře zařízení netěsní, těsnění je opotřebované.
PELETY

ZE ZAŘÍZENÍ SE
KOUŘÍ

ZAŘÍZENÍ SE
VYPNE PO
NĚKOLIKA

ŘEŠENÍ

Zásobník je prázdný.
Objevil se alarm “AL PE”

Čistěte zařízení častěji.
Zavřete pořádně dveře/Vyměňte
těsnění.

Spalování pelet zanechává větší než normované
množství spalin.

Vyčistěte hořeniště a nastavte
program na LEVEL 2 tak, jak je
popsáno v návodu. Pokud to
nepomůže, použijte kvalitnější
pelety.

Tento jev nastane po prvním zatopení, protože se
vypalují spoje.
Kouřovod netěsní.

Provozujte zařízení prvních pár dní
na plný výkon.

Pokud zařízení začne kouřit po 25ti minutách:
zašpiněné hořeniště, zapálení proběhlo se
zpožděním.

Vyčistěte
návodu.

Pokud zařízení začne kouřit po 25ti minutách:
zpožděné zapálení díky prázdnému zásobníku
Přetlak v pojistném ventilu

Vyčistěte hořeniště podle návodu,
naplňte zásobník.

Zpožděné zapálení díky prázdnému zásobníku.
Objevil se alarm “AL AC”

Zkontrolujte těsnost těsnění u
výstupu do kouřovodu, zejména stav
trubek kouřovodu a jejich těsnost.
hořeniště

podle

Ujistěte se, že jste dodrželi veškeré
intervaly a postupy čištění, způsob
běžného i mimořádného zacházení
se zařízením přesně podle návodu.
Vyčistěte hořeniště tak, jak je popsáno
v návodu. Poté naplňte zásobník
peletami.

MINUTÁCH VE
FÁZI WORK

NEDOŠLO K
ZAPÁLENÍ
PELET

Špinavé hořeniště, zapálení proběhlo se
zpožděním. Objevil se alarm “AL AC”
Zapalovací svíčka nefunguje. Objevil se alarm”AL
AC”

Vyčistěte hořeniště tak, jak je
popsáno v návodu, poté vyměňte
zapalovací svíčku.

Zásobník na pelety je prázdný. Objevil se alarm “AL
AC”

Vyčistěte hořeniště tak, jak je
popsáno v návodu. Doplňte zásobník
peletami.
Zkontrolujte tah v odtahu spalin.

Zvýšený tah v odtahu spalin. Objevil se alarm “AL
AC”
Prostor, ve kterém je umístěna zapalovací svíčka je
ucpaný zbytky po spalování.

SKLO SE
NADMĚRNĚ
ŠPINÍ

ZAŘÍZENÍ JE
VYPNUTO, ALE V
HOŘENIŠTI ZŮSTALY
NESPÁLENÉ PELETY
ZAŘÍZENÍ SI
NEPAMATUJE
NASTAVENÉ
PROGRAMY
ZAŘÍZENÍ SE NEŘÍDÍ
NASTAVENÝM
PROGRAMEM
PO PÁR HODINÁCH SE
NA SKLE VYTVOŘÍ
NÁNOS

Vyčistěte hořeniště tak, jak je popsáno
v návodu

Během provozu se na roštu hromadí pelety.

Vyčistěte hořeniště a nastavte program
na LEVEL 2 tak, jak je popsáno v
návodu. Pokud to nepomůže, použijte
kvalitnější pelety.

Zařízení se často spouští (v pravidelných
nastavených cyklech)

Nastavte zařízení tak, aby běželo delší
dobu a omezily se tak ON/OFF cykly.

Odvod spalin má slabý tah.

Zkontrolujte tah odvodu spalin, a
pokud je to nutné, proveďte potřebné
úpravy.

Pelety pochybné kvality.

Vyčistěte hořeniště a nastavte program
na LEVEL 2 tak, jak je popsáno v
návodu. Pokud to nepomůže, použijte
kvalitnější pelety.

PROBLÉM

Z VENTILÁTORU
NEPROUDÍ TEPLÝ
VZDUCH

Vyčistěte hořeniště tak, jak je popsáno
v návodu. Poté naplňte zásobník
peletami.

MOŽNÝ DŮVOD

ŘEŠENÍ

Na pokojovém termostatu je nastavena moc nízká teplota a
zařízení pracuje přerušovaně.

Zařízení musí pracovat více hodin na vyšší
výkon: nastavte vyšší pokojovou teplotu.

Místnost je příliš veliká, zdi jsou studené.

Zařízení musí pracovat déle a na vyšší
výkon.

Nekvalitní pelety.

Použijte schválené pelety, jak je uvedeno v
tomto návodu.

Příliš vysoký strop nebo schodiště v místnosti, které rozptyluje
teplo.

Oddělte prostory v místnosti nebo nechte
běžet zařízení déle na vyšší výkon

Pelety došly, když bylo zařízení v běhu. Alarm “AL PE”

Vyčistěte hořeniště tak, jak je popsáno v
návodu. Doplňte zásobník peletami.

Zvýšený tah v odtahu spalin. Alarm “AL PE”

Zkontrolujte tah odvodu spalin, a pokud je to
nutné, proveďte potřebné úpravy.
Vyměňte baterii.

Záložní baterie v kontrolním panelu je vybitá.

Uživatel funkci zakázal.

Zmáčkněte tlačítko hodin a funkci povolte
tak, jak je popsáno v návodu.

Záložní baterie v kontrolním panelu je vybitá.

Vyměňte baterii.

Vznikl Error při programování cyklů: čas vypnutí byl
nastaven před časem zapnutí

Opravte časy v obrazovce
CHRONO.
Vyčistěte sklo nitro ředidlem.

K tomuto problému dochází v nových zařízeních a je
způsoben odpařováním rozpouštědel, přítomných v silikonu.

VÍKO NÁSYPKY
Zařízení je velmi špinavé
PLYNUJE NEZAJÍŽDÍ
VÍKO NÁSYPKY NELZE
V oblasti víka zásobníku jsou pelety.
VYSUNOUT/ZASUNOUT

Proveďte veškeré operace čištění a údržby

Vyčistěte oblast zásobníku a kolenice.

rizione

Autore

Data

NÁHRADNÍ DÍLY
NÁHRADNÍ DÍLY PKOKKOLAPLUS
70018514 BIANCO
60013095 BEIGE
70023126 TORTORA
60013092 BORDEAUX
60013104 CUOIO

70018510 BIANCO
60012698 BEIGE
70023125 TORTORA
60012696 BORDEAUX
60012697 CUOIO

70021866
70021891
70022254 Montante estetico

70022255 Supporto per
montante estetico

70022250

70022250

70021862 BIANCA
70023120 BEIGE
70023121 TORTORA
70023122 BORDEAUX
70023123 CUOIO
RICAMBI KOKKOLA 1/3

70022158
60005254

70018512 BIANCO
60012701 BEIGE
70023124 TORTORA
60012699 BORDEAUX
60012700 CUOIO

Autore

Data

70022296 completo

70022187 solo Montante

60014166 Cavo flat
70023159 Scheda comando
70023158 Pannello completo

70022295 completo
70022187
solo Montante

60010831
70021881

60013559

70016799

60010344

60011656 Interruttore 0-1
60011750 Termostato riarmo
70015088 Pannello posteriore completo

ione Descrizione

60014357 Scheda
70012931 Supporto
70021850

70012937

70021827 Porta completa
70021871 Vetro
70021875 Gancio porta
70021870 Porta saldata
60012818 Guarnizione vetro porta-stufa
60009218 Nastro fibra vetro 15x3

70012277
70012276
70022165

RICAMBI KOKKOLA 2/3

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Foglio Scala

Data approv.

Descrizione

Note

Formato

24/38
Materiale
Spessore

Colore
Sviluppo

X

Peso

Volume
S.p.A.

Revisione Descrizione

Autore

Data

70021907

70010402

70022251
60010185

70013845

70022181

70022252

60011428

60010185

60004229

60011793

70010325

60013138

70018484

70022183

60010102

70013635

70010234

60013339
70021847 Completo

60011428

70016831

60011428

70022162

60014240

60013984

70010403
60009218 Guarnizione
60005553 Griglia
70021946 Ventilatore
70022174 Completo

70022146

RICAMBI KOKKOLA 3/3

60011630

60013555

60011630

60013342

60010188

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Descrizione

Note

Foglio Scala

Formato

25/38
Materiale
Spessore

Colore
Sviluppo

X
LAMIERA

Disegnatore

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Revisione

S.p.A.
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY

Autore

NÁHRADNÍ DÍLY PMOODPLUS

Data

70021935
70021934
70022152

70022191

70022163

70022190
70021932

60005254

RICAMBI MOOD 1/3

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Descrizione

Note

Foglio Scala

Data approv.

Revisione Descrizione

Formato

1/35
Materiale
Spessore

Colore
Sviluppo

Peso

Volume
S.p.A.

Revisione Descrizione

Autore

60014166 Cavo flat
70023159 Scheda comando
70023158 Pannello completo

70022295 completo
70022187
solo Montante

70021934

60010831
70021881

60013559

70016799

60010344

60011656 Interruttore 0-1
60011750 Termostato riarmo
70015088 Pannello posteriore completo

70022296 completo

70022187 solo Montante

70021935

Data

70012937

60014357 Scheda
70012931 Supporto

70021827 Porta completa
70021871 Vetro
70021875 Gancio porta
70021870 Porta saldata
60012818 Guarnizione vetro porta-stufa
60009218 Nastro fibra vetro 15x3

70021850
70012277
70012276
70022165

RICAMBI MOOD 2/3

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Descrizione

Note

Foglio Scala

2/35
Materiale

Colore

Formato

Data approv.

Prodotto

Revisione Descrizione

Autore

Data

70021936

70021907

70010402

70022251
60010185

70013845

70022181

70022252

60011428

60010185

60004229

60011793

70010325

60013138

70018484

70022183

60010102

70013635

60011630

60011428

70016831

60011428

70022162

60014240

60013984

60013339
70021847 completo

70010234

70010403

60013342

60009218 Guarnizione
60005553 Griglia
70021946 Ventilatore
70022174 Completo

60010188
60013555

60011630

RICAMBI MOOD 3/3

70022146

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vi

Prodotto

Descrizione

Note

Foglio Scala

3/35
Materiale
Spessore

Colore
Sviluppo

Peso

Volume

Formato

