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GRΒιβλίο χρήσης για το χρήστη
ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα



Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον λέβητα της εταιρείας μας. Είμαστε 
βέβαιοι ότι σας προσφέρουμε ένα τεχνικά αξιόπιστο προϊόν.
Το παρόν εγχειρίδιο έχει εκπονηθεί για να σας προσφέρει τις 
πληροφορίες, τις προειδοποιήσεις και τις συμβουλές για την 
εγκατάσταση και τη σωστή χρήση και συντήρηση, προκειμένου να 
εκμεταλλευθείτε όλες τις δυνατότητές του.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε μελλοντική χρήση.
Η τοπική τεχνική μας υπηρεσία παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε 
περίσταση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα εγγύησης, απευθυνθείτε 
στο τοπικό Σέρβις της CHAFFOTEAUX εντός 3 μηνών από την 

ημερομηνία εγκατάστασης του λέβητα. 
Αφού ελέγξει τη σωστή λειτουργία του λέβητα, το Σέρβις 

της CHAFFOTEAUX θα σας χορηγήσει όλες τις πληροφορίες 
για τη σωστή χρήση του και θα επικυρώσει την εγγύηση 

CHAFFOTEAUX παραδίδοντας αντίγραφο του ειδικού δελτίου. 

Σήμανση CE
Το σήμα CE εγγυάται τη συμφωνία της συσκευής με τις ακόλουθες 
οδηγίες:
- 2016/426/EU   σχετική με συσκευές αερίου
- 2014/30/EU σχετική με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- 92/42/CEE   σχετική με την ενεργειακή απόδοση
  “μόνο το άρθρο 7 (παρ.2), άρθρο 8 και το παράρτημα από III έως V”
- 2014/35/EU  σχετική με την ηλεκτρική ασφάλεια
-  2009/125/CE  Ενεργειακή Σήμανση Προϊόντων
-  813/2013  Κατ’ εξουσιοδοτηση κανονισμος (εε)
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Η παρούσα συσκευή χρησιμεύει για την παραγωγή ζεστού νερού 
οικιακής χρήσης.
Πρέπει να συνδεθεί με εγκατάσταση θέρμανσης και δίκτυο 
διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσης που θα είναι συμβατά 
με τις επιδόσεις και την ισχύ της. Απαγορεύεται η χρήση για 
διαφορετικούς σκοπούς. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία 
ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη 
και αλόγιστη χρήση ή στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος 
εγχειριδίου.
Ο εγκαταστάτης τεχνικός πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος για 
την εγκατάσταση συσκευών θέρμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να 
χορηγεί στον πελάτη τη δήλωση συμμόρφωσης.
Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει 
να εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.
Σε περίπτωση βλάβης ή/και κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή, 
κλείστε τη βάνα αερίου και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε, 
αλλά απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Ενδεχόμενες επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση 
γνήσιων ανταλλακτικών και μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Η 
μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την ασφάλεια της συσκευής και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από 
κάθε ευθύνη.
Σε περίπτωση εργασιών ή συντήρησης κατασκευών που βρίσκονται 
κοντά στους αγωγούς ή στα συστήματα απαγωγής καυσαερίων 
και τα εξαρτήματά τους, σβήστε τη συσκευή και μετά το τέλος των 
εργασιών απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για να ελέγξει 
τους αγωγούς και τις διατάξεις.
Σε περίπτωση που λέβητας πρόκειται μα παραμείνει εκτός χρήσης 
για μεγάλο χρονικό διάστημα:
-  διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία γυρνώντας τον εξωτερικό 

διακόπτη στη θέση OFF
-  κλείστε τις βάνες αερίου, της εγκατάστασης θέρμανσης και του 

ζεστού νερού οικιακής χρήσης
-  αδειάστε την εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστού νερού σε 

περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παγετού.
Σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε οριστικά εκτός χρήσης τον 
λέβητα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών σβήστε τον λέβητα 
και γυρίστε τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF.
Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάτε εύφλεκτες ουσίες στον χώρο 
εγκατάστασης του λέβητα.

Το παρόν εγχειρίδιο, μαζί με το εγχειρίδιο 
«Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση 
και τη συντήρηση», αποτελεί σημαντικό 
και αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. 
Αμφότερα πρέπει να φυλάσσονται 
προσεκτικά από τον χρήστη και πρέπει να 
συνοδεύουν πάντοτε τον λέβητα, ακόμη και 
σε περίπτωση μεταπώλησης ή μεταφοράς σε 
άλλη εγκατάσταση.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις 
προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου 
και του εγχειριδίου εγκατάστασης και 
συντήρησης, καθώς παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή 
εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Κανόνες ασφαλείας

Σημασία των συμβόλων:

Η μη τήρηση της προειδοποίησης προκαλεί 
κινδύνους τραυματισμού, ο οποίος σε 
συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να είναι 
και θανάσιμος.
Η μη τήρηση της προειδοποίησης προκαλεί 
κινδύνους για ενδεχόμενους σοβαρούς 
τραυματισμούς ή βλάβες.

Αποφύγετε εργασίες που απαιτούν το 
άνοιγμα της συσκευής.
Ηλεκτροπληξία λόγω εξαρτημάτων υπό τάση.
Εγκαύματα λόγω της παρουσίας υπέρθερμων 
εξαρτημάτων ή τραυματισμοί από αιχμηρά 
άκρα ή προεξοχές.
Αποφύγετε εργασίες που απαιτούν την 
αφαίρεση της συσκευής από τη θέση 
εγκατάστασης.
Ηλεκτροπληξία λόγω εξαρτημάτων υπό τάση.
Πλημμύρες λόγω διαρροής νερού από 
αποσυνδεδεμένους σωλήνες.
Εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλητηριάσεις λόγω 
διαρροής αερίων από αποσυνδεδεμένες 
σωληνώσεις
Αποφύγετε τη φθορά του ηλεκτρικού 
καλωδίου.
Ηλεκτροπληξία λόγω ακάλυπτων αγωγών υπό 
τάση.
Μην αφήνετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
Τραυματισμοί λόγω πτώσης του αντικειμένου 
εξαιτίας των κραδασμών.
Βλάβη της συσκευής ή άλλων αντικειμένων 
λόγω πτώσης του αντικειμένου εξαιτίας των 
κραδασμών.
Μην ανεβαίνετε στη συσκευή.
Τραυματισμοί λόγω πτώσης.
Βλάβη της συσκευής ή άλλων αντικειμένων 
λόγω πτώσης της συσκευής εξαιτίας της 
αποκόλλησης από τα στηρίγματα.
Μην ανεβαίνετε σε καθίσματα, σκαμνάκια, 
σκάλες ή ασταθή στηρίγματα για να 
καθαρίσετε τη συσκευή.
Τραυματισμοί από πτώση ή κοπή (διπλές 
σκάλες).
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Μην καθαρίζετε τη συσκευή χωρίς να την 
έχετε σβήσει και χωρίς να γυρίσετε τον 
εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF.
Ηλεκτροπληξία λόγω εξαρτημάτων υπό τάση.
Μην χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, διαλύτες 
ή διαβρωτικά απορρυπαντικά για τον 
καθαρισμό της συσκευής.
Φθορά των πλαστικών ή βαμμένων επιφανειών.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για κοινή 
οικιακή χρήση.
Βλάβη της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης.
Βλάβη αντικειμένων λόγω ακατάλληλης 
χρήσης.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη έμπειρα άτομα 
να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
Βλάβη της συσκευής λόγω ακατάλληλης 
χρήσης.
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή 
καμένου ή διαπιστώσετε έξοδο καπνού 
από τη συσκευή, διακόψτε την ηλεκτρική 
τροφοδοσία, κλείστε τη βάνα αερίου, ανοίξτε 
τα παράθυρα και καλέστε τον τεχνικό.
Τραυματισμοί από εγκαύματα, εισπνοή 
καυσαερίων, δηλητηρίαση.
Σε περίπτωση έντονης οσμής αερίου κλείστε 
τη βάνα αερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και 
καλέστε τον τεχνικό.
Εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλητηριάσεις.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με 
μειωμένες φυσικές , αισθητηριακές και νοητικές 
ικανότητες εάν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί  
σαφής οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της 
συσκευής. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με 
τη συσκευή. Η συντήρηση και ο καθαρισμός δεν θα 
πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1.  Πλήκτρο ON/OFF
2.  Πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας ζεστού νερού 

χρήσης
3. Πλήκτρο MODE 
 (Επιλογή του τρόπου λειτουργίας)
4.  Οθόνη
5.  Πλήκτρο COMFORT
6.  TΠλήκτρο ESC
7.  Μανόμετρο
8.  Πλήκτρο Menu/OK (Προγραμματισμός)
9.  Πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας θέρμανσης / 

«κωδικοποιητής» προγραμματισμού
10.  Πλήκτρο INFO
11. Πλήκτρο SRA (Ενεργοποίηση της θερμορύθμισης)
12. Πλήκτρο Reset

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΑΝΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ.
Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΕΥΘΥΝΗ.

ΟΘΟΝΗ

Υπόμνημα
Ένδειξη ψηφίων
-Ένδειξη κατάστασης λέβητα και 
θερμοκρασίας (°C)
-σήματα κωδικών σφαλμάτων (Err)
-ρυθμίσεις μενού

Αίτηση λήψης τεχνικής υποστήριξης

                         
Ανίχνευση φλόγας με ένδειξης της 
ισχύος που χρησιμοποιείται 

 

Ρύθμιση λειτουργίας θέρμανσης

Λειτουργία θέρμανσης ενεργή

Ρύθμιση  λειτουργίας ζεστού νερού

Λειτουργία ζεστού νερού ενεργή

Ενεργοποιημένη comfort ζεστού 
νερού 
Λέβητας off με ενεργή την αντιπαγετική 
λειτουργία

Αντιπαγετική λειτουργία ενεργοποιημένη

AUTO
Λειτουργία Auto ενεργοποιημένη
(Ρύθμιση θερμοκρασίας 
ενεργοποιημένη)

Αυτόματη λειτουργία ενεργή

Συνδεμένο ηλιακό clip-in 
(προαιρετικά)

Σήματα σφαλμάτων

Εξωτερική θερμοκρασία (°C)
(μόνο με συνδεμένο εξωτερικό 

αισθητήρα)

Wi-Fi ενεργό 
(Ενεργοποιείται με το Ariston Net Kit)

1 3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SRA
0

ON OFF
COMFORT

MENU PAR CODE
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΙΕΣΗ,ΑΝΟΙΞΤΕ 
ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ) ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΓΙΑ 5 “ .Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ “PURGE”.ΟΤΑΝ 
Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΚΝΥΕΙ ΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 0,6 
ΚΑΙ 1,5 BAR,ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.Η ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ.  

Προετοιμασία για το άναμμα
Αν ο λέβητας έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό του διαμερίσματος, 
ελέγξτε αν τηρούνται οι υποδείξεις οι σχετικές με την είσοδο του αέρα 
και τον αερισμό του χώρου (σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους).
Να ελέγχετε περιοδικά την πίεση του νερού στο υδρόμετρο και να 
ελέγχετε, σε κατάσταση κρύας εγκατάστασης, αν αυτή έχει μια τιμή 
μεταξύ 0,6 και 1,5 bar.  Εάν η πίεση είναι ακριβώς κάτω απο την ελάχιστη 
τιμή,η ένδειξη θα υποδείξει συμπλήρωση-δειτε σημείωση παρακάτω .
Αν η πτώση πίεσης είναι πολύ συχνή είναι πιθανόν να υπάρχει μια 
απώλεια νερού στην εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 
επέμβαση του υδραυλικού.

Επιλογή τρόπου λειτουργίας
Για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 
MODE 3:

Τρόπος λειτουργίας Οθόνη

χειμερινή -
θέρμανση + παραγωγή ζεστού 
νερού

           

θερινή -
μόνο παραγωγή ζεστού νερού  

μόνο θέρμανση 
MIRA ADVACNE SYSTEM

(απαγόρευση θερμοσίφωνα)

Διαδικασία ανάμματος
Πιέστε το κουμπί ON/OFF 1, η οθόνη δείχνει:

●   τον τρόπο λειτουργίας
● τα νούμερα δείχνουν: 

- την ορισμένη θερμοκρασία στον τρόπο κεντρικής θέρμανσης
- την ορισμένη θερμοκρασία του ζεστού νερού 

Η ανάφλεξη του καυστήρα 
επισημαίνεται στην οθόνη από 

το σύμβολο  οι γραμμές 
από κάτω δείχνουν την ισχύ που 
χρησιμοποιείται

Ρύθμιση θέρμανσης
Μπορείτε να ορίσετε την 
θερμοκρασία του νερού της 
θέρμανσης ρυθμίζοντας τον 
επιλογέα (9).
Η θερμοκρασία που μπορεί να 
επιτευχθεί ποικίλει από 20°C έως 
45°C (χαμηλή θερμοκρασία) ή 40°C 
έως 82°C (υψηλή θερμοκρασία).
Η τιμή της εντολής εμφανίζεται αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας 
ζεστού νερού χρήσης
Μπορείτε να ορίσετε τη 
θερμοκρασία του ζεστού νερού 
χρήσης ρυθμίζοντας τον επιλογέα 
(2) μεταξύ 36 και 60 °C .
Η τιμή της εντολής εμφανίζεται 
αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήση
Μοντέλα System με σύνδεση σε εξωτερικό κύλινδρο και τα 
μοντέλα με αποθήκη νερού 
Μπορείτε να ορίσετε την θερμοκρασία του ζεστού νερού 
χρήσης ρυθμίζοντας τον επιλογέα (2)  μεταξύ 40 και 65 C .
Η τιμή της εντολής εμφανίζεται αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)
Τα λεγιονέλλα είναι μικρά βακτήρια ραβδοειδούς σχήματος 
τα οποία αποτελούν φυσικό συστατικό όλων των γλυκών 
υδάτων.
Η νόσος των λεγεωνάριων είναι μια πνευμονοειδής λοίμωξη 
που προκαλείται από εισπνοή ειδών Legionella. Μεγάλες 
περίοδοι στασιμότητας νερού πρέπει να αποφευχθούν ·
Αυτό σημαίνει ότι η δεξαμενή πρέπει να χρησιμοποιείται ή 
να ξεπλένεται τουλάχιστον εβδομαδιαίως.
Το ευρωπαϊκό πρότυπο CEN / TR 16355 δίνει συστάσεις για 
ορθή πρακτική όσον αφορά την πρόληψη της ανάπτυξης 
λεγιονέλλας στις εγκαταστάσεις πόσιμου νερού, αλλά 
οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί εξακολουθούν να 
παραμένουν σε ισχύ.

Οι λέβητες MIRA ADVACNE SYSTEM που είναι 
συνδεδεμένοι σε εξωτερική δεξαμενή (με αισθητήρα NTC) 
χρησιμοποιούν αυτόματο σύστημα απολύμανσης νερού, 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ .
Το σύστημα αυτό τίθεται σε λειτουργία κάθε φορά που 
λειτουργεί ηλεκτρικά ο λέβητας και σε κάθε περίπτωση 
κάθε 30 ημέρες, μεταφέροντας τη θερμοκρασία του νερού 
στους 60 ° C για μία ώρα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΑΤΟΜΑ,ΖΩΑ,ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η θερμοκρασία στη δεξαμενή βαθμιαία δροσίζει για να 



7

Οδηγιες χρησης για τον χρηστη

MIRA ADVANCE

Διακοπή θέρμανσης
Για να διακόψετε τη θέρμανση 
πιέστε το πλήκτρο MODE (3). Στην 
οθόνη σβήνει το σύμβολο  . 
Ο λέβητας παραμένει σε θερινή 
λειτουργία μόνο για παραγωγή 
ζεστού νερού και εμφανίζει την 
επιλεγμένη θερμοκρασία.

Διαδικασία σβησίματος
Για να σβήσετε τον λέβητα πιέστε 
το κουμπί ON/OFF, η οθόνη θα 
σβήσει.
Η Αντιπαγετική Λειτουργία είναι 
ήδη ενεργή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Σβήστε τον λέβητα εντελώς 
γυρίζοντας τον εξωτερικό ηλεκτρικό διακόπτη στην θέση OFF. 
Κλείστε τη βαλβίδα αερίου.

επιστρέψει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία ζεστού νερού 
χρήσης.
Με τη λειτουργία 
ενεργοποιημένη, εμφανίζεται 
στην οθόνη “Αb ”

Συνιστάται να 
τοποθετήσετε μια βαλβίδα 
ανάμιξης στο D.H.W. για να 
αποφύγετε εγκαύματα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΑΝ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Η λειτουργία είναι μόνο για τις δεξαμενές, για πλήρη επεξεργασία 
του συστήματος και για όλα τα σημεία απόσυρσης, επικοινωνήστε 
με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΟΤΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, Η 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ 
ΜΠΑΝΙΟ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΗΣΤΕ ΜΕ 
ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΏΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.

Πλήκτρο SRA - Ενεργοποίηση Θερμορύθμισης
Η λειτουργία SRA επιτρέπει την προσαρμογή της λειτουργίας του 
λέβητα στις εξωτερικές συνθήκες και στον τύπο της εγκατάστασης.
Επιτρέπει την ταχύτερη επίτευξη των συνθηκών άνεσης χωρίς 
άσκοπες σπατάλες χρήματος, ενέργειας και απόδοσης, μειώνοντας 
σημαντικά τη φθορά των εξαρτημάτων.

Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για πληροφορίες 
σχετικά με τις συνδεόμενες διατάξεις και για τον προγραμματισμό 
του λέβητα αναλόγως με την εγκατάσταση.

Πράγματι, στους κοινούς λέβητες το νερό των στοιχείων θέρμανσης 
ρυθμίζεται σε υψηλή τιμή (70-80°C) εξασφαλίζοντας αποτελεσματική 
θέρμανση λίγες ημέρες του χειμώνα και προκαλώντας σπατάλες 
στις λιγότερο ψυχρές ημέρες του φθινοπώρου ή της άνοιξης. Η 
συνήθεια αυτή προκαλεί υπερβολική θέρμανση των χώρων μετά το 
σβήσιμο του θερμοστάτη με συνεπακόλουθη σπατάλη ενέργειας και 
μειωμένες συνθήκες άνεσης.

Η νέα λειτουργία SRA  αναλαμβάνει τον έλεγχο του λέβητα και επιλέγει 
τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας αναλόγως με τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος, τα εξωτερικά συστήματα που συνδέονται με τον 
λέβητα και τις απαιτούμενες επιδόσεις (ελέγχει συνεχώς την ισχύ 
αναλόγως με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την επιλεγμένη 
θερμοκρασία του χώρου).

1 3

2

SRA
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Λειτουργία COMFORT / COMFORT + 

Λειτουργία COMFORT
Ο λέβητας επιτρέπει την αύξηση του επιπέδου ‘ άνεσης ‘ της 
απόδοσης του ζεστού νερού, μέσω της λειτουργίας COMFORT. Η 
λειτουργία αυτή διατηρεί ζεστό τον δευτερεύοντα εναλλάκτη ή την 
αποθήκη (εσωτερική ή εξωτερική) σε περιόδους που ο λέβητας είναι 
ανενεργός, ανεβάζοντας την αρχική θερμική κατάσταση του νερού 
σε μια ψηλότερη θερμοκρασία.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο 
COMFORT (9).
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία το κείμενο COMFORT 
εμφανίζεται στην οθόνη. Το νερό στο δευτερεύοντα εναλλάκτη 
ή την αποθήκη διατηρείται ζεστό 24 ώρες την ημέρα, 7 ώρες την 
εβδομάδα.

Λειτουργία COMFORT +  :
Ανάλογα με τις απαιτήσεις, ο λέβητας επιτρέπει τον προγραμματισμό 
περιόδων στις οποίες ο δευτερεύων εναλλάκτης ή η αποθήκη 
διατηρούνται ζεστές. 
Για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό εισάγετε την ώρα πριν 
τον προγραμματισμό.  Προχωρήστε ως εξής:
1. Πιέστε το πλήκτρο Comfort (5) για 5 

δεύτερα.
 Η οθόνη δείχνει : 
2.  Γυρίστε τον επιλογέα (9) για να εισάγετε 

την ημέρα.
 Πατήστε το πλήκτρο Comfort (5) για 

επιβεβαίωση, εμφανίζεται η οθόνη:
3. Γυρίστε τον επιλογέα (9) για να εισάγετε 

την μήνας.
 Πατήστε το πλήκτρο Comfort (5) για 

επιβεβαίωση, εμφανίζεται η οθόνη:
4. Γυρίστε τον επιλογέα (9) για να εισάγετε 

την έτος.
 Πατήστε το πλήκτρο Comfort (5) για 

επιβεβαίωση, εμφανίζεται η οθόνη:
5.  γυρίστε τον επιλογέα (9) για να εισάγετε 

την ώρα και τα λεπτά. Πατήστε το 
πλήκτρο Comfort (5) για επιβεβαίωση, 
εμφανίζεται η οθόνη:

6. Η οθόνη δείχνει την ώρα έναρξης της 
λειτουργίας.

7.  γυρίστε τον επιλογέα (9) για να αλλάξετε 
την ώρα έναρξης

8.  Πίεστε το πλήκτρο Comfort (5) για 
αποθήκευση

 Η οθόνη θα δείξει το τέλος χρόνου της 
λειτουργίας.

9. γυρίστε τον επιλογέα (9) για αλλάξετε την 
ώρα τέλους

10.  πιέστε το πλήκτρο Comfort  (5) 
για επιβεβαίωση της αλλαγής του 
προγράμματος 

Η οθόνη δείχνει COMFORT   . 

Σημαντικό! Σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος για πάνω απο 8 ώρες, το ρολόι 
πρέπει να επαναπρογραμματιστεί. 
Το σύμβολο του ρολογιού αναβοσβήνει 
στην περίπτωση αυτή.

1 3

2

1 3

2

1 3

2
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Συνθήκες εμπλοκής του λέβητα
Ο λέβητας προστατεύεται από δυσλειτουργίες με διαγνωστικούς 
ελέγχους από την ηλεκτρονική πλακέτα η οποία επεμβαίνει σε 
περίπτωση που είναι αναγκαία η εμπλοκή ασφαλείας. Σε περίπτωση 
εμπλοκής στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός και η περιγραφή που 
αναφέρεται στον τύπο της εμπλοκής και στην αιτία που την προκάλεσε.
Υπάρχουν δύο τύποι εμπλοκής.

Εμπλοκή ασφαλείας
Το σφάλμα αυτό είναι «προσωρινό», πράγμα που σημαίνει ότι 
αποκαθίσταται αυτόματα όταν πάψει η αιτία που 
το προκάλεσε. 
Η οθόνη θα δείξει « ” και τον κωδικό 

σφάλματος (π.χ  / ) να αναβοσβήνει 
ενώ το σύμβολο εμφανίζεται.
Μόλις πάψει η αιτία που προκάλεσε την εμπλοκή. 
ο λέβητας ανάβει και αποκαθίσταται η λειτουργία 
του.
Εάν η οθόνη επισημαίνει ακόμη την εμπλοκή 
ασφαλείας, σβήστε το λέβητα, γυρίστε τον εξωτερικό διακόπτη στη 
θέση OFF, κλείστε τη βάνα αερίου και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
τεχνικό.

Εμπλοκή ασφαλείας από χαμηλή πίεση νερού 
Σε περίπτωση που η πίεση του νερού στο 
κύκλωμα θέρμανσης είναι ανεπαρκής, ο λέβητας 
πραγματοποιεί διακοπή ασφαλείας.

Ο κωδικός 108 (π΄χ  /  θα εμφανιστεί 
στην οθόνη μαζί με το σύμβολο .
Το σύστημα μπορεί να επανεκκινήσει, 
εξισορροπώντας την πίεση νερού, 
χρησιμοποιώντας την διαδικασία συμπλήρωσης 
- βλ. σημείωση 1
Αν το αίτημα αποκατάστασης είναι συχνό, σβήστε το λέβητα, φέρτε 
τον εξωτερικό ηλεκτρικό διακόπτη σε θέση OFF, κλείστε τη στρόφιγγα 
του αερίου και επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο τεχνικό για να 
διαπιστώσετε την παρουσία ενδεχόμενων απωλειών νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ 
ΠΙΕΣΗ,ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
(ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ) ΚΑΙ 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 5 “ .Η 
ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ  “ΑΠΑΕΡΩΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ“.
ΟΤΑΝ Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΚΝΥΕΙ 
ΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 0,6 ΚΑΙ 1,5 BAR,ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ 
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.Η ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ.  

Εμπλοκή λειτουργίας
Το σφάλμα αυτό δεν είναι «προσωρινό», πράγμα που σημαίνει ότι η 
λειτουργία δεν αποκαθίσταται αυτόματα.
Στην οθόνη αναβοσβήνει το σφάλμα με τον κωδικό του (π.χ 
RESET/501) και εμφανίζεται το   .
Στην περίπτωση αυτή ο λέβητας δεν ξεκινάει αυτόματα και θα 
μπορεί να απεμπλακεί μόνο μέσω της πίεσης του ,κουμπιού RESET 
Εάν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται μετά από κάποιες προσπάθειες 
απεμπλοκής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Αντιπαγωτική προστασία
Ο λέβητας διαθέτει αντιπαγωτική προστασία που ελέγχει τη 
θερμοκρασία κατάθλιψης. Εάν η θερμοκρασία αυτή πέσει κάτω 
από τους 8°C, ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής (κυκλοφορία στο 
κύκλωμα θέρμανσης) επί 2 λεπτά.
Μετά τα 2 λεπτά η ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α - εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης υπερβεί τους 8°C ο κυκλοφορητής 

διακόπτει τη λειτουργία του
β - εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης είναι >4°C και >8°C ο 

κυκλοφορητής λειτουργεί για άλλα 2 λεπτά
γ  -  εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης είναι <4°C, ανάβει ο καυστήρας 

(θέρμανση με ελάχιστη ισχύ) έως τους 33°C. Στη θερμοκρασία 
αυτή ο καυστήρας σβήνει και ο κυκλοφορητής εξακολουθεί να 
λειτουργεί για ακόμη 2 λεπτά.

Η αντιπαγωτική προστασία είναι ενεργή μόνο όταν ο λέβητας 
λειτουργεί κανονικά:
-   υπάρχει επαρκής πίεση στην εγκατάσταση
-   η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη
-   υπάρχει παροχή αερίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εάν η εμπλοκή επαναλαμβάνεται συχνά, απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο Σέρβις. 
Για λόγους ασφαλείας ο λέβητας επιτρέπει έως 5 προσπάθειες 
απεμπλοκής σε 15 λεπτά (πιέσεις του πλήκτρου RESET ).
Σε περίπτωση που η εμπλοκή είναι σποραδική ή μεμονωμένο γεγονός 
δεν αποτελεί πρόβλημα.

Πίνακας σφαλμάτων για εμπλοκή λειτουργίας

οθόνη περιγραφή

1 01 Υπερθέρμανση

5 01 Απουσία φλόγας

1 03

Ανεπαρκής κυκλοφορία
1 04
1 05
1 06
1 07
1 08 πλήρωση εγκατάστασης

3 05 Σφάλμα πλακέτας

3 06 Σφάλμα πλακέτας

3 07 Σφάλμα πλακέτας
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Αλλαγή αερίου
Οι λέβητες έχουν μελετηθεί για λειτουργία είτε με μεθάνιο είτε με 
υγραέριο.
Εάν καταστεί αναγκαία η μετατροπή, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
τεχνικό ή στο Σέρβις.

Συντήρηση
Η συντήρηση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια, τη σωστή 
λειτουργία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του λέβητα. Πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί. 
Συνιστάται η περιοδική εκτέλεση της ανάλυσης των καυσαερίων για 
να ελέγχεται η απόδοση και οι εκπομπές ρύπων του λέβητα σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Οι ενέργειες αυτές πρέπει να καταχωρούνται στο δελτίο της 
εγκατάστασης.

Απόρριψη και ανακύκλωση του λέβητα.
Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί τα 
περισσότερα από ανακυκλώσιμα υλικά.

Ο λέβητας και τα εξαρτήματά του πρέπει να απορριφθούν 
σε κατάλληλα σημεία συλλογής και τα υλικά του να 
διαχωρίζονται, όπου είναι δυνατόν.
Η συσκευασία που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του 
λέβητα πρέπει να είναι στη διάθεση σας από τον εγκαταστάτη 
/ διανομέα.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!
Η ανακύκλωση και απόρριψη του λέβητα και των 
αξεσουάρ πρέπει να γίνεται όπως απαιτείται από τους 
κανονισμούς.
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