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Általában célszerű elkerülni a teljes fűtőberendezés víztelenítését, mivel a vízcsere a kazánban és a melegítőtestekben fokozza a fölösleges 
és káros vízkőlerakódást.
Ha télen a fűtőberendezést nem használjuk, és fagyveszély van, tanácsos a berendezésben lévő vizet erre a célra szolgáló fagyállóval keverni 
(pl. propilén-glikol vízkőoldóval és rozsdamentesítővel társítva).
A kazán elektronikus vezérlésébe egy “fagymentes” funkció van beépítve, amely 5 °C-nál alacsonyabb odairányú hőmérséklet esetén az égőt 
addig működteti, amit az odairányú hőmérséklet el nem éri a 30 °C-ot.

Ez a funkció akkor áll készenlétben ha:
*  a kazán áram alatt van; 
*  van gáz; 
*  a berendezés nyomása az előírás szerinti; 
*  a kazán nem blokkolt le.

9. A BERENDEZÉS LEÁLLÍTÁSA HOSSZABB IDŐRE. FAGYVÉDELEM

MEGJEGYZÉS:  Rendellenesség esetén a kijelző háttér a kijelzett hibakóddal egyidejűleg villog.

A kazán tökéletes működési és biztonsági hatékonyságának biztosításához minden szezon végén felül kell vizsgáltatni a felhatalmazott 
Szervizközponttal.
A gondos karbantartás hozzájárul a berendezés gazdaságos üzemeltetéséhez.
A berendezés külső tisztításához ne használjon súrolószert, agresszív és/vagy gyúlékony anyagot (pl. benzin, alkohol, stb.), a tisztítást 
üzemen kívül helyezett berendezésnél kell végezni (lásd a “kazán kikapcsolása” 7. fejezetet).

11. RENDES KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A rendellenességeket a kijelzőn egy hibakód tünteti fel (például E01):

A kazán RESETÁLÁSÁHOZ (újra indításához) nyomja be 
legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő 
beavatkozása esetén lépjen kapcsolatba a felhatalmazott 
Szervizközponttal.

Megjegyzés: 5 egymás utáni resetálási (újra indítási) 
próbálkozást lehet eszközölni, melyet követően a kazán 
leblokkolt állapotban marad. Egy újabb próbálkozáshoz a 
kazánt néhány másodpercre ki kell kapcsolni.

3. ábra

06
07

_1
20

5

RESETÁLHATÓ 
rendellenességek

FELTÜNTETETT
KÓDSZÁM

RENDELLENESSÉG TENNIVALÓ

E01 Be nem gyulladás miatti leblokkolás
Nyomja be legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása 
esetén hívja  az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.

E02
Biztonsági termosztát beavatkozás miatti 
leblokkolás

Nyomja be legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása 
esetén hívja  az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.

E03 Füst termosztát/füst presszosztát beavatkozás Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot

E04
Leblokkolás 6 egymást követő lángvesztés 
miatt

Nyomja be legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása 
esetén hívja  az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.

E05 Odairányú szonda meghibásodás Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot

E06 Használati melegvíz szonda meghibásodás Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot

E10 Hidraulikus presszosztát engedélyezés hiánya
Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása megfeleljen az előírtakénak.  Ha a 
rendellenesség továbbra is fennáll, hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.

E25/E26
Biztonsági beavatkozás valószínű szivattyú 
leblokkolás miatt  

Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot

E32 Vízkő vészjelzés Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot

E35 Parazita láng (hibás láng)
Nyomja be legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása 
esetén hívja  az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.

E96 Feszültségcsökkenés miatti kikapcsolás
A RESET automatikusan történik. Amennyiben a rendellenesség továbbra is fennáll, 
hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.


