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Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a
exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă

Pericol
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune pentru
persoane.

! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
riale şi daune pentru mediul
înconjurător.

Observaţie
Informaţiile trecute sub denumirea de
indicaţie conţin informaţii suplimentare.

Persoanele cărora li se adresează aceste instrucţiuni

Aceste instrucţiuni de utilizare se adre-
sează persoanelor care deservesc
instalaţia de încălzire.
Acest aparat poate fi utilizat şi de către
copii începând cu vârsta de 8 ani, pre-
cum şi de către persoane cu dizabilităţi
fizice, senzoriale sau mentale sau care
dispun de experienţă şi cunoştinţe insu-
ficiente, în cazul în care sunt suprave-
gheate sau au fost instruite cu privire la
utilizarea în siguranţă a aparatului şi
înţeleg pericolele astfel rezultate.

! Atenţie
Copiii trebuie supravegheaţi în
apropierea aparatului.
■ Copiii nu au voie să se joace

cu aparatul.
■ Curăţarea şi operaţiunile de

întreţinere care îi revin utiliza-
torului nu pot fi efectuate de
copii nesupravegheaţi.

Racordarea aparatului

■ Aparatul poate fi racordat şi pus în
funcţiune numai de un specialist
autorizat.

■ Aparatul trebuie utilizat numai cu
combustibili adecvaţi.

■ Se vor respecta condiţiile de racor-
dare electrică indicate.

■ Orice modificare la instalaţia exis-
tentă trebuie executată numai de un
specialist autorizat.

Măsuri de siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră
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Pericol
Lucrările efectuate în mod
incompetent la instalaţia de
încălzire pot conduce la acci-
dente ce pot pune viaţa în peri-
col.

■ Intervenţiile la instalaţia de
gaz trebuie executate numai
de către instalatori autorizaţi
de furnizorul de gaz.

■ Lucrările la instalaţia electrică
vor fi executate numai de
electricieni calificaţi.

Intervenţii la aparat

■ Reglajele şi lucrul la aparat trebuie
executate numai conform indicaţiilor
din aceste instrucţiuni de utilizare.
Alte lucrări la aparat pot fi executate
numai de specialişti autorizaţi.

■ Nu deschideţi aparatul.
■ Nu demontaţi măştile.
■ Componentele şi accesoriile instalate

nu trebuie modificate sau
îndepărtate.

■ Nu deschideţi şi nu strângeţi supli-
mentar ţevile de legătură.

Pericol
Suprafeţele încinse pot produce
arsuri.
■ Nu deschideţi aparatul.
■ Nu atingeţi suprafeţele încinse

de la conductele neizolate,
armături şi tubulatura de eva-
cuare a gazelor arse.

Deteriorarea aparatului

Pericol
Aparatele deteriorate vă pun în
pericol sănătatea.

Verificaţi eventuale urme de
deteriorare în exterior. Nu puneţi
în funcţiune un aparat deteriorat.

Măsuri de siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră (continuare)
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Măsuri ce trebuie luate în caz de miros de gaz

Pericol
Emanarea gazului poate con-
duce la explozii, care pot avea
ca urmare accidentări grave.
■ Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

chis şi formarea de scântei.
Nu aprindeţi niciodată lumina
şi nu conectaţi aparatele elec-
trice.

■ Închideţi robinetul de gaz.
■ Deschideţi ferestrele şi uşile.

■ Evacuaţi persoanele din zona
de pericol.

■ Informaţi, din afara clădirii, fir-
mele furnizoare de gaz şi de
electricitate precum şi firma
de instalaţii de încălzire.

■ Dispuneţi întreruperea ali-
mentării electrice a clădirii
dintr-un loc sigur (din afara
clădirii).

Măsuri ce trebuie luate în caz de miros de gaze arse

Pericol
Gazele arse pot provoca intoxi-
caţii care pun viaţa în pericol.

■ Opriţi instalaţia de încălzire.
■ Aerisiţi încăperea de ampla-

sare a instalaţiei.
■ Închideţi uşile spre încăperile

de locuit.

Măsuri ce trebuie luate în caz de incendiu

Pericol
În caz de incendiu există pericol
de accidentare prin arsuri şi
pericol de explozie.

■ Opriţi instalaţia de încălzire.
■ Închideţi robineţii pe conduc-

tele de combustibil.
■ Utilizaţi un extinctor verificat

pentru clasele de incendiu
ABC.

Comportament în cazul scurgerii apei din aparat

Pericol
La scurgerea apei din aparat,
există pericol de electrocutare.

■ Deconectaţi instalaţia de
încălzire de la dispozitivul de
deconectare extern (de ex.
tabloul de siguranţe, distribui-
torul de curent).

■ Luaţi legătura cu firma specia-
lizată în instalaţii de încălzire.

Măsuri de siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră (continuare)
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Măsuri de luat în caz de avarie la instalaţia de încălzire

Pericol
Mesajele de avarie indică pre-
zenţa unor defecte la instalaţia
de încălzire. Avariile nereme-
diate pot avea urmări mortale.

Nu validaţi mesajele de avarie
de mai multe ori la intervale
scurte de timp. Luaţi legătura cu
firma specializată în instalaţii de
încălzire pentru analiza cauzei şi
remedierea defecţiunii.

Condiţii care trebuie îndeplinite de încăperea de amplasare

Pericol
Gurile de aerisire închise con-
duc la lipsa aerului de ardere.
Prin aceasta, arderea este
incompletă şi de formează
monoxid de carbon care poate
avea urmări fatale.
Nu blocaţi sau închideţi gurile de
aerisire existente.
Nu efectuaţi modificări ulterioare
la locul de montaj, care pot avea
consecinţe asupra funcţionării în
siguranţă (de ex. montarea de
conducte, măşti sau pereţi
despărţitori).

Pericol
Lichidele şi materialele uşor
inflamabile (de ex. benzină,
diluanţi şi detergenţi, vopsele
sau hârtie) pot produce acu-
mulări de gaze şi incendii.
Astfel de materiale nu trebuie
depozitate sau utilizate în
încăperea de amplasare, res-
pectiv în imediata apropiere a
instalaţiei de încălzire.

! Atenţie
Condiţiile de ambianţă neadec-
vate pot provoca avarii la insta-
laţia de încălzire şi pot pune în
pericol funcţionarea sigură a
instalaţiei.
■ Asiguraţi temperaturi ale

mediului ambiant peste 0 °C şi
sub 35 ºC.

■ Evitaţi poluarea aerului cu
hidrocarburi halogenate (con-
ţinute de ex. în vopsele, sol-
venţi şi detergenţi) şi existenţa
prafului în cantitate mare
(de ex. prin lucrări de şlefuire).

■ Evitaţi un grad constant ridicat
de umiditate a aerului
(de exemplu prin uscarea în
mod permanent a rufelor).

Măsuri de siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră (continuare)
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Aparate de aerisire

La utilizarea aparatelor cu orificiile de
refulare a aerului în aer liber (hote,
exhaustoare, aparate de climatizare) se
poate produce depresiune din cauza
aspiraţiei. În cazul utilizării simultane a
cazanului, se poate forma un curent
invers de gaze arse. 

Pericol
Utilizarea simultană a cazanului
cu aparate cu evacuarea aerului
în exterior poate cauza intoxica-
ţii fatale în cazul curentului
invers de gaze arse.
Luaţi măsurile adecvate pentru
a asigura evacuarea suficientă a
aerului de ardere. Luaţi eventual
legătura cu firma specializată în
instalaţii de încălzire.

Componente suplimentare, piese de schimb şi piese supuse uzurii

! Atenţie
Componentele care nu au fost
verificate împreună cu instalaţia
de încălzire pot cauza dete-
riorări ale instalaţiei de încălzire
sau să influenţeze defavorabil
funcţionarea acesteia.

Montajul sau înlocuirea pieselor
se vor realiza numai de firma
specializată.

Măsuri de siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră (continuare)
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Sim-
bol

Semnificaţie

Trimitere la alt document cu in-
formaţii suplimentare
 

1.
Reprezentarea etapei de lu-
cru:
Numerotarea corespunde suc-
cesiunii de operaţiuni.

Avertizare privind pagube ma-
teriale şi daune pentru mediul
înconjurător
 
 
Zonă aflată sub tensiune
 
 
Acordaţi o atenţie sporită.
 
 
■ Trebuie să fie perceput zgo-

motul de fixare pe poziţie a
componentei.
sau

■ Semnal acustic
■ Se utilizează o componentă

nouă.
sau

■ În combinaţie cu o unealtă:
curăţaţi suprafaţa.

Reciclaţi corespunzător com-
ponenta.
 
 
Predaţi componenta la centre-
le de colectare adecvate. Nu
eliminaţi componenta în gu-
noiul menajer.
 

Informaţie

Simboluri
58
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Aparatul poate fi instalat şi utilizat con-
form destinaţiei numai în sisteme de
încălzire închise conform EN 12828 cu
respectarea indicaţiilor de montaj, de
service şi de utilizare respective. El
este prevăzut exclusiv pentru încălzirea
de agent termic care îndeplineşte con-
diţiile de apă menajeră.

Utilizarea conform destinaţiei presu-
pune o instalare staţionară în combina-
ţie cu componente autorizate specifice
instalaţiei.

Utilizarea comercială sau industrială în
alt scop decât pentru încălzirea clădirii
sau prepararea de apă caldă menajeră
nu este conform destinaţiei.

Orice altă utilizare trebuie autorizată de
producător după caz.

Utilizarea incorectă a aparatului, res-
pectiv utilizarea necorespunzătoare
(de ex. prin deschiderea aparatului de
beneficiarul instalaţiei) este interzisă şi
anulează orice răspundere a pro-
ducătorului. Utilizare incorectă
înseamnă şi modificarea componente-
lor sistemului de încălzire în privinţa
funcţionării lor conform destinaţiei
(de ex. prin închiderea căilor de eva-
cuare a gazelor arse sau a căilor de
admisie a aerului).

Informaţie

Utilizare conform destinaţiei
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Elemente de comandă şi afişaj

08:26

21 3

A B

D C

ROOM TEMP

MODE PARTY ECO INFO

° c

A Afişaj
B Buton rotativ pentru modificarea

temperaturii/modificarea valorilor

C Taste de comandă
D Resetare (vezi pagina 32)

Indicaţie referitoare la setarea limbii
Pentru acest aparat sunt disponibile
următoarele limbi:
■ Germană
■ Engleză
■ Franceză
■ Italiană
■ Neerlandeză
■ Polonă
■ Spaniolă

■ Cehă
■ Maghiară

Dacă limba ţării dumneavoastră nu este
disponibilă, firma specializată în instala-
ţii de încălzire a setat limba „engleză“.
Dacă nu a fost setată, setaţi dumnea-
voastră „Engleză“ ca limbă de funcţio-
nare. Vezi pagina 27.

Descrierea comenzilor

Privire de ansamblu a elementelor de comandă şi afişaj
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Simboluri pe display

Simbolurile nu apar în permanenţă pe
display, ci raportate la regimul de func-
ţionare.

AK

H

B
C

E

F

G

08:26

21 3
ROOM TEMP

MODE PARTY ECO INFO

° c D

A Ora
B Rând de text
C Afişaj temperatură
D Funcţionare comandată de tempe-

ratura exterioară
E Semnalizator de funcţionare

F Indicator de funcţionare
G Taste de comandă
H Ziua săptămânii
K Programarea orară (timpi de

conectare reglaţi)

Descrierea comenzilor

 Privire de ansamblu a elementelor de comandă şi… (continuare)
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Elemente de comandă

A B C

ESC OK

A Un pas înapoi în meniu/Ieşire din
meniu (Esc)

B +/-: modificarea valorii 
/ : parcurgere meniu 

C Confirmarea selecţiei
Memorarea valorii

Afişaj de bază

08:26

° C

21 3

În starea de repaus, pe display apare
întotdeauna temperatura de ambianţă
şi ora, ca afişaj de bază.
Apăsaţi pe INFO, pentru a trece în
modul de utilizare.

Indicaţie referitoare la utilizare
Majoritatea operaţiunilor de reglaj şi de
selectare pot fi efectuate atât cu tastele
+/- cât şi cu butonul rotativ.
În cele ce urmează, este descrisă utili-
zarea cu ajutorul tastelor.

Descrierea comenzilor

 Privire de ansamblu a elementelor de comandă şi… (continuare)
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După instalare şi reglare, instalaţia dvs.
de încălzire este comandată de tempe-
ratura de ambianţă sau de temperatura
exterioară, în combinaţie cu senzorul
de temperatură exterioară.
■ La funcţionarea comandată de

temperatura de ambianţă valoarea
nominală reglată a temperaturii de
ambianţă este reglată peste tempera-
tura pe tur.

■ La funcţionarea comandată de
temperatura exterioară cu
influenţă a ambianţei valoarea
nominală reglată a temperaturii de
ambianţă este reglată peste caracte-
ristica de încălzire reglată şi coefi-
cientul reglat de influenţă a ambian-
ţei. Acest coeficient de influenţă a
ambianţei poate fi setat de firma spe-
cializată în instalaţii de încălzire.

■ La funcţionarea comandată de
temperatura exterioară fără
influenţa ambianţei temperatura
ambianţei este reglată peste ventilul
cu termostat. La nivelul de tempera-
tură Confort 1 până la 3 şi Petrecere,
temperatura pe tur este reglată
corespunzător caracteristicii de
încălzire reglate. La funcţionarea în
regim redus (regim redus de tempe-
ratură şi regim Eco), temperatura pe
tur este redusă prin intermediul trans-
laţiei caracteristicii de încălzire.
Reglarea caracteristicii de încălzire şi
înălţimea translaţiei pot fi modificate
de firma dvs. specializată în instalaţii
de încălzire.

Observaţie
La funcţionarea comandată de tem-
peratura exterioară fără influenţa
ambianţei, prin selecţie nivelului de
temperatură Confort 1 până la 3 şi
Petrecere nu rezultă temperaturi de
ambianţă diferite. 
 

Punerea în funcţiune

Regimul de funcţionare pentru instalaţia de încălzire
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Selectare programării orare sau a regimului de lucru

Puteţi alege între 3 programări orare
presetate (P1 până la P3) sau puteţi
seta un regim de funcţionare perma-
nent. Puteţi modifica individual timpii de
conectare ai programărilor orare. Vezi
pagina 17.

Pentru fiecare fază orară, puteţi alege
între următoare valori nominale prese-
tate pentru temperatura de ambianţă
(nivel de temperatură):
■ „COMFORT 1“
■ „COMFORT 2“

■ „COMFORT 3“
■ „REDUCED TEMP“
■ „FROST PROTECTION“

Modificarea permanentă a valorilor
nominale ale temperaturii de ambianţă,
vezi pagina 17.

Selectarea programării orare şi a regimului de lucru

Apăsaţi tastele următoare:

1. Se apasă pe MODE.

2. Se selectează programarea orară
dorită cu / .
În starea de livrare, este setată pro-
gramarea orară P1.

3. OK pentru confirmare

Programări orare presetate

Programare orară P1

Încălzire conform următoarei pro-
gramări orare:

De luni până vineri
■ între orele 6.00 şi 22.00:

Încălzire la temperatură de ambianţă
normală (Confort 1)

■ între orele 22.00 şi 6.00:
Încălzire la temperatură de ambianţă
redusă

Punerea în funcţiune

Selectare programării orare sau a regimului de lucru
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Sâmbătă şi duminică
■ între orele 7.00 şi 23.00:

Încălzire la temperatură de ambianţă
normală (Confort 1)

■ între orele 23.00 şi 7.00:
Încălzire la temperatură de ambianţă
redusă

Programare orară P2

Încălzire conform următoarei pro-
gramări orare:

De luni până vineri
■ între orele 6.00 şi 8.00, precum şi

între orele 16.00 şi 22.00:
Încălzire la temperatură de ambianţă
normală (Confort 1)

■ între orele 8.00 şi 16.00, precum şi
între orele 22.00 şi 6.00:
Încălzire la temperatură de ambianţă
redusă

Sâmbătă şi duminică
■ între orele 7.00 şi 23.00:

Încălzire la temperatură de ambianţă
normală (Confort 1)

■ între orele 23.00 şi 7.00:
Încălzire la temperatură de ambianţă
redusă

Programare orară P3

Încălzire conform următoarei pro-
gramări orare:

De luni până vineri
■ între orele 12.00 şi 20.00:

Încălzire la temperatură de ambianţă
normală (Confort 1)

■ între orele 20.00 şi 12.00:
Încălzire la temperatură de ambianţă
redusă

Sâmbătă şi duminică
■ între orele 7.00 şi 22.00:

Încălzire la temperatură de ambianţă
normală (Confort 1)

■ între orele 22.00 şi 7.00:
Încălzire la temperatură de ambianţă
redusă

Punerea în funcţiune

 Selectare programării orare sau a regimului de… (continuare)
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Regimuri de lucru permanente

Pot fi setate următoarele regimuri de
lucru:
■ „PERM COMFORT“: funcţionare

permanentă cu temperatură normală
de ambianţă

■ „PERM REDUCED“: funcţionare per-
manentă cu temperatură redusă de
ambianţă

■ „FROST PROTECTION“: funcţio-
nare cu protecţie la îngheţ, la tempe-
raturi exterioare sub + 3 °C

Modificarea programării orare dorite şi a valorilor nominale de
temperatură

Puteţi seta următoarele zile şi grupe de
zile:
■ Săptămâna întreagă (1 până la 7)
■ De luni până vineri (1 până la 5)
■ Sâmbăta şi duminica (6 şi 7)
■ Zile individuale (1, 2, 3, ...7)

Modificarea fazelor orare existente

Apăsaţi tastele următoare:

01. MODE

02. Cu /  se selectează „SET-
TINGS“.

03. OK pentru confirmare

04. Cu /  se selectează „PRO-
GRAMMING“.

05. OK pentru confirmare

06. Cu /  se selectează programul
dorit.

07. OK pentru confirmare

08. EDIT, este afişat „CHANGE“.

09. ■ OK pentru confirmare, pentru
modificarea punctului de conec-
tare
Afişajul pentru zilele săptămânii
se aprinde intermitent.

■ /  pentru „CLEAR“ şi OK,
pentru ştergerea punctului de
conectare.

10. +/- pentru grupa de zile dorită sau
pentru o zi individuală

11. OK pentru confirmare

12. +/- pentru nivelul de temperatură
dorit (de ex. Confort 1)

13. OK pentru confirmare

14. +/- pentru oră (punct de pornire)

Punerea în funcţiune

 Selectare programării orare sau a regimului de… (continuare)
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15. OK pentru confirmare

16. +/- pentru minut (punct de pornire)

17. OK pentru confirmare

18. ■ OK, pentru modificarea altor
puncte de conectare.

■ ESC, pentru ieşirea din meniul
de programare.

Crearea unei noi faze orare

Apăsaţi tastele următoare:

01. MODE

02. Cu /  se selectează „SET-
TING“.

03. OK pentru confirmare

04. Cu /  se selectează „PRO-
GRAMMING“.

05. OK pentru confirmare

06. Cu /  se selectează programul
dorit.

07. OK pentru confirmare

08. NEW
Afişajul pentru zilele săptămânii se
aprinde intermitent.

09. +/- pentru grupa de zile dorită sau
pentru o zi individuală

10. OK pentru confirmare

11. +/- pentru nivelul de temperatură
dorit (de ex. Confort 1)

12. OK pentru confirmare

13. +/- pentru oră (punct de pornire)

14. OK pentru confirmare

15. +/- pentru minut (punct de pornire)

16. OK pentru confirmare

17. ■ OK, pentru modificarea altor
puncte de conectare.

■ ESC, pentru ieşirea din meniul
de programare.

Interogarea punctelor de conectare

Apăsaţi tastele următoare:

1. MODE

2. Cu /  se selectează „SET-
TING“.

3. OK pentru confirmare

4. Cu /  se selectează „PRO-
GRAMMING“.

5. OK pentru confirmare

6. Cu /  se selectează programul
dorit.

7. OK pentru confirmare

8. Cu NEXT se interoghează succesiv
punctele de conectare setate.

Punerea în funcţiune

 Selectare programării orare sau a regimului de… (continuare)
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9. ESC, pentru ieşirea din meniul de
programare.

Ştergerea programării orare

Apăsaţi tastele următoare:

01. MODE

02. Cu /  se selectează „SET-
TING“.

03. OK pentru confirmare

04. Cu /  se selectează „PRO-
GRAMMING“.

05. OK pentru confirmare

06. Cu /  „CLEAR P...“ se selec-
tează programul dorit.

07. OK pentru confirmare

08. Cu /  se selectează „CLEAR
PROG“.

09. OK pentru confirmare
Apare meniul de confirmare.

10. OK pentru confirmare

11. ESC, pentru ieşirea din meniul de
programare.

Punerea în funcţiune

 Selectare programării orare sau a regimului de… (continuare)
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Se pot alege între următoarele pro-
gramări orare şi regimuri de funcţio-
nare:
■ „P 1“ până la „P 3“

Funcţionare alternativă, cu tempera-
tură de ambianţă normală şi redusă,
în funcţie de timpii de conectare
setaţi.

■ „PERM COMFORT“
Regim confort permanent

■ „PERM REDUCED“
Regim redus de temperatură perma-
nent

■ „FROST PROTECTION“
Regim de protecţie la îngheţ perma-
nent

Selectarea regimului de lucru, vezi
pagina 15.

Modificarea temporară a temperaturii de ambianţă

Modificarea pentru scurt timp a valorii nominale a temperaturii
de ambianţă

Puteţi modifica pentru scurt timp tem-
peratura de ambianţă independent de
programul de funcţionare setat. Modifi-
carea se păstrează până la următoarea
schimbare a regimului de funcţionare.

1. Apăsaţi pe INFO, pentru a trece în
modul de utilizare.

2. ■ Funcţionare comandată de tem-
peratura de ambianţă sau func-
ţionare comandată de tempera-
tura exterioară cu influenţa
ambianţei:
Reglaţi, la butonul rotativ, creşte-
rea sau reducerea dorită a valorii
nominale a temperaturii de
ambianţă în °C.

■ Funcţionare comandată de tem-
peratura exterioară fără influenţa
ambianţei:
Reglaţi, la butonul rotativ, o
valoare de la -5 la +5 pentru
creşterea sau reducerea dorită a
temperaturii pe tur. Valoarea 1
înseamnă o creştere sau o redu-
cere a temperaturii pe tur cu 5
°C. Aşadar, temperatura pe tur
este modificată temporar.

Încălzire

Alegerea regimului de funcţionare
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Regim confort

În regimul confort, temperatura de
ambianţă este reglată la o valoare
nominală presetată (stare de livrare:
23 °C). Puteţi modifica valoarea nomi-
nală presetată.
Setarea se păstrează până la următoa-
rea schimbare a regimului de funcţio-
nare.

1. Apăsaţi pe INFO, pentru a trece în
modul de utilizare.

2. Apăsaţi pe PARTY. Este afişată
valoarea nominală reglată a tempe-
raturii de ambianţă.

3. Reglaţi, la butonul rotativ, creşterea
sau reducerea dorită a valorii nomi-
nale a temperaturii de ambianţă.
Pe display este afişat PARTY.

Încheierea anticipată a regimului
confort

1. Apăsaţi pe PARTY. Este afişat
„PARTY OFF“.

2. Apăsaţi pe OK, regimul confort se
încheie.

Funcţionare în regim redus

La funcţionarea în regim redus, tempe-
ratura de ambianţă este reglată la o
valoare nominală presetată (stare de
livrare: 17 ℃). Puteţi modifica valoarea
nominală presetată.
Setarea se păstrează până la următoa-
rea schimbare a regimului de funcţio-
nare.

1. Apăsaţi pe INFO, pentru a trece în
modul de utilizare.

2. Apăsaţi pe ECO. Este afişată
valoarea nominală reglată a tempe-
raturii de ambianţă.

3. Reglaţi, la butonul rotativ, creşterea
sau reducerea dorită a valorii nomi-
nale a temperaturii de ambianţă.

Încheierea anticipată a funcţionării în
regim redus

1. Apăsaţi pe ECO. Este afişat „ECO
OFF“.

2. Apăsaţi pe OK, funcţionarea în
regim redus se încheie.

Încălzire

Modificarea temporară a temperaturii de ambianţă (continuare)
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Puteţi modifica permanent următoarele
valori nominale presetate pentru tem-
peratura de ambianţă:
■ „COMFORT 1“ (stare de livrare

21 °C)
■ „COMFORT 2“ (stare de livrare

22 ℃)
■ „COMFORT 3“ (stare de livrare

23 ℃)
■ „REDUCED TEMP“ (stare de livrare

17 ℃)
■ „FROST PROTECTION“ (stare de

livrare 6 ℃)

Selectaţi valorile nominale presetate
ale temperaturii de ambianţă selectaţi
de ex. pentru fazele orare din pro-
gramările orare.

Apăsaţi tastele următoare:

1. MODE

2. Cu /  se selectează „SET-
TINGS“.

3. OK pentru confirmare

4. Cu /  se selectează „TARGET
TEMP“.

5. OK pentru confirmare
Este afişat „COMFORT 3“ şi valoa-
rea se aprinde intermitent.

6. Modificaţi cu +/- sau apăsaţi pe OK,
pentru a trece la setarea
următoare.

7. OK pentru confirmare
Este afişată următoarea setare.

8. Modificaţi cu +/- sau apăsaţi pe
ESC, pentru a ieşi din meniul de
programare.

Modificarea temperaturii pentru câteva zile (regim de
vacanţă)

Programul de vacanţă porneşte în ziua
setată ca zi de plecare şi se încheie în
ziua setată ca zi de revenire din conce-
diu. Apoi este din nou activă programa-
rea orară setată.

Apăsaţi tastele următoare:

01. MODE

02. Cu /  se selectează „SET-
TINGS“.

03. OK pentru confirmare

04. Cu /  se selectează „HOLI-
DAY“.

05. OK pentru confirmare
Este afişat, pentru scurt timp, înce-
putul vacanţei şi apoi se aprinde
intermitent afişajul pentru an.

06. Se modifică cu +/-.

07. OK pentru confirmare
Afişajul pentru lună se aprinde
intermitent.

08. Se modifică cu +/-.

Încălzire

Modificarea permanentă a temperaturii de ambianţă
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09. OK pentru confirmare
Afişajul pentru zi se aprinde inter-
mitent.

10. Ziua şi ora se setează în acelaşi
mod şi se confirmă cu OK.
Este afişată încheierea vacanţei.

11. Încheierea vacanţei se setează în
acelaşi mod.

12. Este afişat „FROST PROTEC-
TION“. Se setează valoarea nomi-
nală a temperaturii dorite.

13. OK pentru confirmare

Deconectarea sau întreruperea programului de vacanţă

Deconectarea programului de
vacanţă

1. Apăsaţi pe OFF.
Este afişat „HOLIDAY OFF“.

2. OK pentru confirmare
Programul de vacanţă a fost între-
rupt.

Reactivarea programului de vacanţă

1. MODE

2. Cu /  se selectează „SET-
TINGS“.

3. OK pentru confirmare

4. Cu /  se selectează „HOLI-
DAY“.

5. OK pentru confirmare
Este afişat „REACTIVATE“.

6. OK pentru confirmare
Este afişat „Vacanţă”.

Încălzire

 Modificarea temperaturii pentru câteva zile… (continuare)
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Pentru prepararea apei calde mena-
jere, puteţi seta faze orare:
■ În cazul cazanului cu un acumulator

de apă caldă menajeră racordat,
acesta din urmă este încălzit în tim-
pul fazelor orare setate.

■ Pentru cazanul cu preparator instan-
taneu de apă caldă menajeră incor-
porat, apa caldă este menţinută la
temperatura setată în timpul fazelor
orare setate.

Apăsaţi tastele următoare:

01. MODE

02. Cu /  se selectează „SET-
TINGS“.

03. OK pentru confirmare

04. Cu /  se selectează „PRO-
GRAMMING“.

05. OK pentru confirmare

06. Cu /  se selectează „HOT
WATER“.

07. OK pentru confirmare

08. NEW
Afişajul pentru zilele săptămânii se
aprinde intermitent.

09. +/- pentru grupa de zile dorită sau
pentru o zi individuală

10. OK pentru confirmare

11. +/- pentru valoarea nominală
setată a temperaturii apei calde
menajere

12. OK pentru confirmare

13. +/- pentru oră

14. OK pentru confirmare

15. +/- pentru minut

16. OK pentru confirmare

17. ■ OK, pentru setarea altor puncte
de conectare.

■ ESC, pentru ieşirea din meniul
de programare.

Modificarea sau ştergerea timpilor de conectare

Vezi pagina 17.

Modificarea pentru scurt timp a temperaturii apei calde mena-
jere

Puteţi modifica temperatura apei calde
menajere pentru o oră.

1. Apăsaţi pe INFO în mod repetat,
până ce este afişat „HW SET-
POINT TEMP“.

Preparare de apă caldă menajeră

Setarea programării orare şi a temperaturii apei calde menajere
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2. Reglaţi, cu ajutorul butonului rotativ,
valoarea nominală dorită a tempe-
raturii apei calde menajere.

Preparare de apă caldă menajeră

 Setarea programării orare şi a temperaturii… (continuare)
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Apăsaţi tastele următoare:

1. MODE

2. Cu /  se selectează „SET-
TINGS“.

3. OK pentru confirmare

4. Cu /  se selectează „TIME/
DATE“.

5. OK pentru confirmare

6. Cu +/- se efectuează setarea
dorită.

7. OK pentru confirmare şi pentru a
trece la setarea următoare.

8. ESC, pentru ieşirea din meniul de
programare.

Comutarea la ora de vară/iarnă

Apăsaţi tastele următoare:

1. MODE

2. Cu /  se selectează „SET-
TINGS“.

3. OK pentru confirmare

4. Cu /  se selectează „TIME/
DATE“.

5. OK în mod repetat, până ce apare
afişajul „SU-WI RULE“.

6. Cu /  se selectează setarea
dorită.

7. OK pentru confirmare

8. ESC, pentru ieşirea din meniul de
programare.

Alte reglaje

Puteţi efectua alte reglaje în punctul de
meniu „OPTIONS“. Informaţii supli-
mentare referitoare la reglaje, vezi capi-
tolul următor.

Apăsaţi tastele următoare:

1. MODE

2. Cu /  se selectează „SET-
TINGS“.

3. OK pentru confirmare

4. Cu /  se selectează
„OPTIONS“.

5. OK pentru confirmare

6. Cu /  se selectează setarea
dorită.
Vezi capitolul următor.

Alte reglaje

Ora şi data
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7. ESC, pentru ieşirea din meniul de
programare.

Setarea limbii

1. Se confirmă „LANGUAGE“ cu OK.

2. +/- pentru limba dorită

3. OK pentru confirmare

Modificarea afişajului de bază

1. Se confirmă „DISPLAY“ cu OK. 2. +/- pentru varianta de afişaj dorită

Alte reglaje

Alte reglaje (continuare)
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Reglaj Variantă de afişaj
1 08:26

° C

21 3

2
c°21.3

12:00

3

ROOM TEMP
08:26

21.3
°c

3. OK pentru confirmare

Setarea contrastului

Puteţi modifica treptat contrastul dis-
playului.

1. Se confirmă „CONTRAST“ cu OK.

2. Se setează cu +/- valoarea dorită
(de la 0 până la 15).

3. OK pentru confirmare

Alte reglaje

Modificarea afişajului de bază (continuare)
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Puteţi bloca utilizarea prin activarea
blocării tastelor.

1. Se confirmă „KEY LOCK“ cu OK.

2. Cu +/- se selectează „WITH KEY
LOCK“ sau „NO KEY LOCK“.

3. OK pentru confirmare
Pe display apare atunci numai
„KEY LOCK“ şi un simbol de
cheie.

Întreruperea sau anularea blocării tastelor pentru scurt timp

Se apasă INFO mai mult de 3 secunde.
Puteţi utiliza aparatul temporar sau
puteţi anula blocarea tastelor. Vezi mai
sus.

Modificarea formatului de afişare a mesajelor de eroare

1. Se confirmă „ERROR-FOR-
MAT“ cu OK.

2. Cu +/- se selectează „HEXADECI-
MAL“.
Nu se setează „DECIMAL“.

3. OK pentru confirmare

Resetarea tuturor reglajelor la starea de livrare

Toate reglajele efectuate după punerea
în funcţiune se pierd.

1. Se confirmă „FACTORY SET“ cu
OK.
Este afişat „CONFIRM“.

2. OK pentru confirmare

Alte reglaje

Blocarea utilizării (blocarea tastelor)
58
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Cu INFO puteţi interoga următoarele
informaţii:
■ Temperatură exterioară momentană
■ Programare orară activă
■ Mesaje de eroare
■ Valoarea nominală a temperaturii pe

tur

■ Valoare efectivă temperatură pe tur
■ Data şi ora

Apăsaţi tasta INFO în mod repetat,
până când apare afişajul dorit.

Accesare

Accesarea informaţiilor
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Cauza Remediere
Termostatul de ambianţă este setat inco-
rect.

Verificaţi şi corectaţi, după caz, reglaje-
le:
■ Programare
■ Temperatura de ambianţă
■ Ora

Observaţie
Pentru alte cauze, vezi instrucţiunile de
utilizare a cazanului

Este prea cald în încăperi

Cauza Remediere
Termostatul de ambianţă este reglat in-
corect.

Verificaţi şi corectaţi, după caz, reglaje-
le:
■ Programare
■ Temperatura de ambianţă
■ Ora

Observaţie
Pentru alte cauze, vezi instrucţiunile de
utilizare a cazanului

Cum se procedează

Este prea rece în încăperi
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Se acţionează butonul Reset cu un
obiect adecvat. 

Cum se procedează

Resetarea
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Aparatul poate fi curăţat cu detergenţi
obişnuiţi. Nu se folosesc produse abra-
zive. 

Reparaţie

Curăţare
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Firma de contact

Pentru informaţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii la instalaţia dumneavoastră,
vă rugăm să vă adresaţi unei firme de specialitate. Puteţi afla ce firme de speciali-
tate sunt în vecinătatea locuinţei dumneavoastră accesând, de exemplu, adresa de
internet www.viessmann.de

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.ro 58
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