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Zahvaljujemo se vam za izbiro našega podjetja. Naš izdelek je odlična rešitev za ogrevanje, saj temelji na 
najsodobnejši tehnologiji z visoko kakovostno obdelavo in modernim dizajnom, zaradi česar boste lahko 
vselej popolnoma varno uživali v čudovitem občutku prijetne toplote, ki jo lahko pričara le ogenj.
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SLOVENSKO

OpOzOrila
Ta priročnik je integralni del izdelka: prepričajte se, da je vedno ob napravi, tudi v primeru predaje naprave drugemu uporabniku 
ali lastniku, ali pa ob premestitvi na drugo mesto. Če priročnik poškodujete ali ga izgubite, zaprosite območnega pooblaščenega 
serviserja za nov izvod. Ta izdelek je namenjen izključno uporabi, za katero je bil izrecno zasnovan. Proizvajalec ni pogodbeno 
ali nepogodbeno odgovoren za poškodbe ljudi, živali ali predmetov zaradi napačne namestitve, nastavitve in vzdrževanja ali za 
napake, ki bi bile posledica neprimerne uporabe naprave.

za namestitev mora poskrbeti pristojna in usposobljena oseba, ki v celoti odgovarja za dokončno namestitev in sledeče 
brezhibno delovanje nameščenega izdelka. Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, regionalne in občinske predpise, ki 
veljajo v državi namestitve naprave, poleg navodil, ki so prisotna v tem priročniku.
V primeru neupoštevanja teh previdnostnih ukrepov podjetje proizvajalec ne odgovarja za posledice.

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vsebina med prevozom ni poškodovala in da so v njej prisotni vsi elementi. V 
primeru neskladij se obrnite na pooblaščenega prodajalca, kjer ste napravo kupili.
Vse električne komponente, ki sestavljajo izdelek in zagotavljajo njegovo pravilno delovanje, je ob morebitni potrebi treba 
zamenjati z originalnimi nadomestnimi deli, za njihovo zamenjavo pa mora poskrbeti izključno pooblaščeni tehnični servis.

VarnOst
 � Generatorja naj ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi (vključno z otroki) 

oziroma spremalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, zadolžena za njihovo varnost.
 � Otroke je treba imeti pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
 � Generatorja se ne smete dotikati z bosimi nogami ali z mokrimi oziroma vlažnimi deli telesa.
 � Prepovedano je spreminjanje varnostnih ali regulacijskih mehanizmov brez dovoljenja ali navodil proizvajalca.
 � Prepovedano je vleči za kable, ki izhajajo iz peči, jih odklapljati ali zvijati, tudi če peč ni priključena na električno napajalno 

omrežje.
 � Napajalni kabel je priporočljivo namestiti tako, da se ne dotika vročih delov naprave.
 � Vtič napajalnega kabla mora biti prosto dostopen tudi po namestitvi.
 � Prezračevalnih odprtin v prostoru namestitve se ne sme zapirati ali zmanjševati, saj so nujne za zagotovitev pravilnega 

zgorevanja.
 � Embalaže ne puščajte na dosegu otrok ali oseb z zmanjšanimi zmožnostmi brez nadzora.
 � Med normalnim delovanjem naprave morajo biti vratca kurišča vedno zaprta.
 � Ko peč deluje, je vroča na dotik, zlasti vse njene zunanje površine, zato je priporočljiva previdnost.
 � Pred vžigom naprave po daljšem obdobju neuporabe preverite, ali so v njej prisotne morebitne ovire.
 � Generator je zasnovan za delovanje v kakršnih koli vremenskih razmerah (tudi kritičnih). V primeru posebno ostrih 

pogojev(močan veter, zmrzal) bi se lahko sprožili varnostni sistemi, ki generator izključi. Če bi do tega prišlo, se obrnite na 
pooblaščenega serviserja in varnostnih sistemov nikakor ne onemogočajte.

 � V primeru požara v dimni cevi se opremite z ustreznimi sistemi za zadušitev plamena ali pa pokličite gasilce.
 � Prepovedana je uporaba te naprave za sežiganje odpadkov.
 � Za vžig plamena ne uporabljajte vnetljivih tekočin.
 � Pri polnjenju pazite, da se z vrečo peletov ne bi dotaknili peči.
 � Fajanse so ročni izdelki in imajo kot take lahko drobne pikice, razpoke ali barvne napake. Te lastnosti zgolj pričajo o njihovi 

dragocenosti. Zaradi različnega dilatacijskega koeficienta nastanejo v laku in na fajansi drobne razpoke, ki so dokaz dejanske 
pristnosti. Za čiščenje fajans je priporočljiva uporaba mehke, suhe krpe. Kakršni koli detergenti ali tekočine bi lahko prodrli v 
razpoke in slednje še bolj poudarili.

rednO VzdržeVanje
Na osnovi 2. člena odloka št. 37 z dne 22. januarja 2008 štejejo za redno vzdrževanje posegi, s katerimi se zmanjšuje normalno 
obrabo, ki je posledica uporabe naprave, pa tudi odpravlja morebitne nepredvidene dogodke, ki bi zahtevali takojšnje ukrepanje; 
s temi posegi se v nobenem primeru ne sme spreminjati zgradbe sistema ali njegove namembnosti v skladu z določbami 
veljavne tehnične zakonodaje in z navodili glede uporabe in vzdrževanja, ki jih pripravi proizvajalec.
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SLOVENSKO

pripomočki
(pri modelih, kjer je to predvideno)

mikro stikalo na vratih: Ko so vrata odprta, je sistem čiščenja 
žerjavnice blokiran. 

Elektronski presostat:  V primeru nezadostnega podtlaka se 
vzpostavi alarmno stanje naprave

Varovalka F 2.5 A 250 V (peči): ščiti napravo pred pred 
nenadnimi tokovnimi nihanji.

mehanski merilnik, umerjen na 85° C, z ročno ponastavitvijo:  
prekine dovajanje goriva, v primeru, da  temperatura v 
rezervoarju peletov doseže mejno vrednost 85° C. Njegovo 
ponastavitev mora izvesti usposobljeno osebje in/ali 
proizvajalčev pooblaščeni serviser.

Sonda za nadzor temperature v zalogovniku peletov: v 
primeru pregretja zalogovnika, naprava s samodejno modulacijo 
ponovno vzpostavi normalne temperaturne vrednosti. (* pri 
modelih, kjer je ta funkcija predvidena)

mehanski zračni presostat: v primeru nezadostnega podtlaka 
prekine dovajanje peletov (pri modelih, kjer je to predvideno)

rEFErENčNE NormE
Namestitev mora biti skladna z naslednjim standardom:

 � UNi 10683 (2012) kurilne naprave na les ali druga 
trdna goriva:

Dimniki morajo biti skladni z naslednjimi standardi:
 � UNI EN 13063-1 in UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, UNI EN 

1806 v primeru nekovinskih dimnikov:
 � UNI EN 13384 Metode izračuna termičnih in fluido 

dinamičnih značilnosti dimnikov.
 � UNI EN 1443 (2005) dimniki: splošne zahteve.
 � UNI  EN 1457 (2012) dimniki: notranji vodi iz keramike.
 � UNI/TS 11278 (2008) Dimniki/ dimni kanali/vodi/ 

kovinske dimne cevi. 
 � UNI 7129 točka 4.3.3 Določbe, lokalna pravila in predpisi 

gasilcev.

NACioNAlNi, rEgioNAlNi, pokrAjiNSki iN občiNSki 
prEdpiSi
Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, regionalne in občinske 
predpise, ki veljajo v državi namestitve naprave.

TErmiNi iN dEFiNiCijE

Zračenje: Menjava zraka, potrebnega za odstranitev produktov 
izgorevanja, ter v izogib nastajanju zdravju škodljivih plinov. 

Naprava z zaprtim kuriščem:  Naprava, predvidena za 
delovanje pri zaprti zgorevalni komori. 

Naprava s prisilnim vlekom:  Naprava, opremljena z 
zračenjem v dimnem sistemu ter zgorevanjem z dovodom 
plinov pri pozitivnem tlaku glede na okolje. 

dimnik:  Struktura, sestavljena iz ene ali več sten, z enim ali 
več izhodi.  
Ta struktura, ki je v večini vertikalne postavitve, ima namen na 
primerni višini od tal izvreči produkte izgorevanja. 

dimni kanal:  Komponenta ali componente, ki povezujejo 
izhod generatorja toplote z dimnikom. 

dimniški zaključek:  Nastavek na koncu dimnika, ki tudi v 
primeru neugodnih vremenskih razmer omogoča razpršitev 
produktov izgorevanja. 

kondenz:  Tekočina, ki nastaja, ko je temperatura zgorevalnih 
plinov nižja ali enaka rosišču vode.

Vod za napeljavo:  Vod, sestavljen iz enega ali več elementov, 
večinoma postavljen vertikalno, posebej namenjen zbiranju 
in izmetu plinov, ter dolgotrajnemu kljubovanju plinom in 
njihovemu morebitnemu kondenzu. 
primeren za vstavitev v dimnik, obstoječi tehnični zbiralnik ali 
v novo strukturo, tudi v nove stavbe. 

Vodoodporna namestitev:  Namestitev vodoodporne 
naprave, ki posrka zunanji zrak, potreben za izgorevanje. 

Vzdrževanje:  Skupaj s potrebnimi posegi za dolgoročno 
zagotavljanje varnosti in pravilnega delovanje ter za 
ohranjanje učinkovitosti sistema glede na vnaprej določene 
parametre. 

dimniški sistem:  Dimnik, nameščen s kombinacijo združljivih 
komponent, ki jih je izdelal ali določil le en proizvajalec, ki 
prevzema odgovornost za ves dimnik.  

Sistem za odvod dimnih plinov:  Sistem za odvod dimnih 
plinov, neodvisen od naprave, sestavljene iz dimnega kanala, 
dimnika, stolpca in morebitnega dimniškega zaključka. 

območje izžarevanja:  Območje, ki je v neposredni bližini 
gorišča, kamor odteka toplota, ki jo proizvaja izgorevanje. 

območje povratnega toka:  Območje izven nadstreška, 
kjer lahko pride do nadtlaka ali podtlaka, ki lahko vplivajo na 
pravilen odvod produktov izgorevanja. 
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SLOVENSKO

FUNkCioNAlNA SHEmA opErACij

Pravilna postavitev in pravilno delovanje sistema zahtevata številne operacij: 

1. predhodni posegi: 

 � Preverite, da moč toplotnega generatorja odgovarja značilnostim napeljave;
 � preverjanje ustreznosti prostora namestitve naprave, 
 � preverjanje ustreznosti sistema odvoda dimnih plinov, 
 � preverjanje dovoda zunanjega zraka; 

2. Namestitev:

 � vzpostavitev prezračevanja in povezava z dovodom zunanjega zraka, 
 � vzpostavitev in povezava s sistemom za odvod dimnih plinov, 
 � namestitev in izvedba, 
 � morebitne električne in hidravlične povezave, 
 � izvedba izolacije
 � preizkus vžiga in delovanja,
 � namestitev zaključnih delov in oblog;

3. izdaja dopolnilne dokumentacije, 

4. kontrola in vzdrževanje. 

Ostala preverjanja lahko s specifičnimi zahtevami zahteva pristojni organ. 

prEdHodNi poSEgi

SplošNo

Preverjanje kompatibilnosti sistema z morebitnimi lokalnimi administrativnimi omejitvami, ter s specifičnimi ali običajnimi 
zahtevami stanovanjske skupnosti, se mora odviti pred kakršnimkoli posegom namestitve ali izvedbe.  

Posebno pozonost je treba nameniti preverjanju: 

 � ustreznosti prostora, kjer bo naprava nameščena, prisotnost že nameščenih naprav v sosednjih prostorih, ki morebiti 
delujejo na drugačna goriva, ter preverjanju nedovoljenih namestitev. 

 � sistem za odvajanje dimnih plinov
 � sistem za dovod zunanjega zraka

USTrEZNoST SiSTEmA ZA odVAjANjE dimNiH pliNoV

Pred namestitvijo mora biti izvršeno preverjanje kompatibilnosti med napravo in sistemom za odvajanje dimnih plinov, tako da 
se preverijo:

 � obstoječi dokumenti o napravi;
 � obstoj in vsebino dimniške plošče;
 � ustreznost notranjega dela dimnika; 
 � ne-prisotnost zamaškov/ovir vzdolž celega  dimnika;
 � višina in večinoma vertikalna postavitev dimnika; 
 � obstoj in ustreznost dimniškega zaključka;
 � razdalja med zunanjo steno dimnika in dimnim kanalom zgorevalnih 
 � materialov;
 � tip in material dimnika;
 � ne-prisotnost drugih povezav z dimnikom. 
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NAmESTiTEV
Namestitev v prostorih, kjer obstaja nevarnost požara, je prepovedana.  Poleg tega je prepovedana namestitev znotraj bivalnih 
prostorov (z izjemo neprepustnih aparatov): 

 � v katerih so prisotne naprave na tekoče gorivo z neprekinjenim delovanjem ali prekinjenim delovanjem, katerim se odvaja 
zrak iz prostora, kjer so nameščene, ali v 

 � prostorih, kjer so prisotne naprave na plin B, ki se uporablja za ogrevanje prostora, z ali brez proizvajanja tople sanitane 
vode in v njim sosednjih prostorih, ali v 

 � prostorih, kjer je izmerjen delovni tlak med zunanjim okoljem in notranjim prostorom večji od 4 Pa 

Namestitev v kopalnicah, spalnicah in garsonjerah

V kopalnicah, spalnicah in garsonjerah je dovoljena izključno namestitev neprepustnih naprav z zaprtim kuriščem, v katere se 
zrak za zgorevanje dovaja od zunaj. 

Zahteve za prostor namestitve

Površine, kjer bo stala naprava ali podporne točke morajo imeti ustrezno nosilnost, da lahko podpirajo celotno težo naprave, 
njenih pripomočkov in oblog. 
Sosednje stranske in zadnje stene, ter podporna površina na tleh morajo biti izvedene iz nevnetljivega materiala. Dovoljena 
je inšatalacija v bližini gorljivih materialov ali materialov občutljivih na toploto vendar samo v primeru, da je vmes zadostna 
varnostna razdalja, ki je za peči na pelete enaka: 

oZNAkE VNETljiVi prEdmETi NEVNETljiVi prEdmETi
A 200 mm 100 mm
B 1500 mm 750 mm
C 200 mm 100 mm

V vsakem primeru temperatura sosednjih vnetljivih materialov ne sme doseči ali preseči temperature okolja, povišane za 65°C.
Prostornina prostora, kjer bo nameščena naprava, mora biti večja od 15 m³.

NAmESTiTEVVSTAVkoV

V primerunamestitvevstavkov je potrebnopreprečitidostop do notranjihdelovaparata, medizvlečenjempanesmebitiomogočen
dostop do delovpodnapetostjo.

Napeljavakablov, naprimernapajalnegakabla ali sonde za okolje, mora bitinapeljanatako, da se medpremikanjemvstavkanepoš
koduje inda ne pride v stik z vročimi deli.

      Dovod zraka

S= zaščiti tla

Dimna cev

Pregled
slika 1 slika 2
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SLOVENSKO

VENTilACijA iN prEZrAčEVANjE proSToroV NAmESTiTVE

Prezračevanje je ustrezno, ko so prisotni dovodi zraka glede na naslednjo tabelo: 
dovod zraka
Glej sliko 2

Kategorije naprav Referenčna norma
Odstotek čistega dela  

odprtine glede na odprtino za 
odvod dimnih plinov naprave

Čista minimalna vrednost 
odprtine voda za ventilacijo

Peči na pelete UNI EN 14785 - 80 cm²

Kotli UNI EN 303-5 50% 100 cm²

V vsakem primeru je ventilacija ustrezna, ko je razlika med tlakom med zunanjim okoljem in notranjim prostorom enaka ali 
manjša od 4 Pa. 
V primeru, da so prisotne naprave na plin B s prekinjenim delovanjem, ki niso namenjene ogrevanju, jim mora biti zagotovljena 
odprtina za ventilacijo in/ali prezračevanje.  Dovodi za zrak morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 

 � biti morajo zaščitene z rešetkami, kovinskimi mrežami, itd., ne da bi  zmanjšali njihov čisti uporabni del; 
 � biti morajo izvedene tako, da omogočajo vzdrževalne posege; 
 � nameščeni morajo biti tako, da jih ni mogoče ovirati;

Čist in neonesnažen zrak je mogoče črpati tudi iz prostora, ki se nahaja ob prostoru namestitve naprave (posredno zračenje in 
ventilacija), toda le, če je zagotovljen prost pretok navzven skozi stalne odprtine.
Sosednji prostor ne sme biti namenjen avtomehanični delavnici, skladišču vnetljivega materiala, niti dejavnosti, kjer obstaja 
nevarnost požara, ter ne sme biti kopalnica, spalnica ali skupni prostor nepremičnine. 

SiSTEm ZA odVod dimNiH pliNoV

SplošNE ZAHTEVE

Generator toplote dela s podpritiskom in je opremljen z ventilatorjem pri izhodu za ekstrakcijo dimov .Vsaka naprava mora biti 
povezana z ustreznim sistemom za odvajanje zraka, ki zagotavlja enakomerno razpršenost produktov izgorevanja v ozračje.  
Izpust produktov izgorevanja mora biti izveden skozi streho.   Prepovedan je neposredni izpust v zaprte prostore, tudi nepokrite.
Še posebej ni dovoljena uporaba kovinskih raztegljivih prilagodljivih cevi. 
Dimnik lahko sprejema izpust le preko enega dimnega kanala, povezanega z napravo, kar pomeni, da niso dovoljene kolektivne 
dimne cevi, kakor tudi ne prenos dimnika ali izpušnega dimnega kanala k napam nad kuhalnimi aparati kateregakoli tipa niti 
ne k drugače geneRitanim izpustom. 
Dimni kanal in dimnik morata biti neprekinjeno povezana, tako da se kamin izogne opiranju na napravo. 
V dimne kanale se ne sme vstavljati drugih kanalov za dovajanje zraka ali inštalacijskih cevi, četudi so ti predimenzionirani.

Komponenti sistema za odvajanje plinov morajo biti izbrani glede na tipologijo 
naprave, ki bo nameščena, glede na: 

 � v primeru kovinskih dimnikov UNI/ TS 11278 glede na navedbe na oznaki;  
 � v primeru nekovinskih kaminov:  UNI EN 13063-1 in UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806; še posebej glede na:
 � temperaturni razred;
 � razreda tlaka (dimnega voda), ki mora biti najmanj enak vodu, ki ga zahteva naprava;
 � odpornost na vlago (vod kondenza);
 � razred ali stopnja korozije ali specifiche materiala, ki sestavlja notranjo steno, ki je v stiku s plini. 
 � razred odpornosti proti sajam;
 � minimalna razdalja od vnetljivih materialov
 � V primeru, da je temperatura izpustnih plinov generatorja nižja od 160+temperatura okolja zaradi visoke učinkovitosti 

(posvetujte se s tehničnimi podatki), bo absolutno moral biti odporen na vlago.

Ko je zaključena namestitev in ko so opravljene vse kontrole in prevrjanja, mora inštalater sistema za odvajanje dimnih plinov 
na vidno mesto blizu dimnika pritrditi dimniško ploščico, ki jo je priložil proizvajalec in ki mora biti opremljena z naslednjimi 
podatki: 
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SLOVENSKO

dimNi kANAli

Splošne zahteve
Dimni kanali morajo biti nameščeni glede na naslednja splošna določila:

 � pripravljeni z vsaj enim dostopom na tesnenj za vzorčenje izpustnih plinov;
 � morajo biti izolirani, če potekajo znotraj prostora, ki ni ogrevan ali zunaj stavbe;
 � ne smejo prečkati postorov, kjer je prepovedana namestitev izgoevalnih naprav, kakor tudi ne prostorov, kjer obstaja 

tveganje ognja ali požara, ter ne lokalov, ki se jih ne da kontrolirati;
 � biti morajo nameščeni tako, da omogočajo običajno toplotno raztezanje;
 � biti morajo pritrjeni na ustje dimnika, a ne segati v notranjost; 
 � uporaba raztegljivih kovinskih cevi za povzavo naprave in dimnika ni dovoljena;

 � nominalni diameter;
 � razdalja med vnetljivimi materiali, izražena v milimetrih, ki ji sledi simbol puščice in ognja; 
 � podatki o inštalaterju in datum namestitve. 

Vsakič, ko je treba prečkati vnetljive materiale, je treba upoštevati naslednja pravila: 

Simbol opiS kVoTA [mm]

b Minimalna razdalja med vnetljivimi materiali in nadstreškom na strehi/podstrešju/stropu 500

b.1 Minimalna razdalja med vnetljivimi materiali od nadstreška na strehi/podstrešju 500

a Minimalna razdalja med vnetljivimi materiali, ki jo je določil proizvajalec G(xxx)

Z belo barvo se označijo enostenske cevi.
S sivo barvo se označijo dimniški sistemi z dvojno izoliranimi stenami. 

Kvote A se lahko opustijo le, če se uporabi ustrezen zaslon (na primer: rozeta) za zaščito intradosa na strehi/podstrešju pred 
toploto. 

Dimnik Dimnik

Napačno Pravilno
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SLOVENSKO

 � niso dovoljeni deli v nasprotnem naklonu;
 � dimni kanali morajo vzdolž celotne dolžine  imeti diameter, ki ne sme biti manjši od priključka za izpušni vod naprave; 

morebitne menjave preseka so dovoljene le glede na velikost ustja dimnika; 
 � morajo biti nameščeni tako, da omejujejo nastajanje kondenza in puščanje med spoji;
 � oddaljenost od vnetljivih materialov mora biti takšna, kot je navedena na oznaki izdelka;
 � Dimni kanal/vod mora omogočati pobiranje saj ter hkrati ometanje ter preverjanje, ne da bi bila potrebna demontaža 

preko odprtin za nadzor, kadar ni omogočen dostop z notranje strani naprave.

dodATNi prEdpiSi ZA NAprAV, oprEmljENE Z ElEkTričNim VENTilATorjEm ZA iZmET dimNiH pliNoV

Pri pečeh, ki so opremljene z električnim ventilatorjem za izločanje diimnih plinov, je treba upoštevati naslednja navodila:

 � Horizontalni odseki morajo biti nagnjeni vsaj 3% navzgor.
 � Dolžina horizontalnega odseka mora biti čim krajša in v vsakem primeru ne sme biti daljša od 3 metrov.
 � Število sprememb smeri, vključno s tisto, ki je potrebna zaradi uporabe “T” dela, ne sme biti večje od 4 .

Pepel odložen pod 
kotom 90°

Pepel odložen 
pod kotom 90°

Namestitev z notranjo dimno cevjo

Zaščita pred 
vetrom in dežjem

Zaščita pred 
vetrom in 

dežjem

Izolirana dimna 
cev

Spoj v obliki "T", 
izoliran proti 
kondenzu s 
pokrovčkom za 
pregled

Spoj v obliki "T", 
proti kondenzu 
s pokrovčkom za 
pregled 

Izolirana dimna 
cev

Namestitev z notranjo - zunanjo 
dimno cevjo

V prVEm ZAčETNEm dElU odSVETUjEmo NAmESTiTEV kriVUljE pri 90°, SAj bi lAHko pEpEl HiTro ZAmAšil 
prETok dimNiH pliNoV, iN S TEm poVZročil TEŽAVE pri VlEkU gENErATorjA.   glEj SpodNjE SlikE: 

primEri prAVilNiH poVEZAV Z dimNikom
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SLOVENSKO

obvezna je uporaba zaprtih cevi

dimNik

Dimniki za odvajanje produktov izgorevanja v ozračje morajo poleg splošnih predpisov upoštevati tudi naslednja določila:

 � delovati morajo pri negativnem tlaku (delovanje pri pozitivnem tlaku ni dovoljeno);
 � najbolje je, da imajo notranji del okrogle oblike; kvadratna ali pravokotna oblika morata imeti zaobljene kotne robove s 

premerom najmanj 20 mm (hidravlično ekvivalentni deli se lahko uporabijo tedaj, ko razmerje med daljšo in krajšo stranico 
pravokotnika, ki obkroža del, ni večje od 1 ,5)

 � namenjeni morajo biti izključno odvajanju dimnih plinov;
 � imeti morajo večinoma vertikalno postavitev, v njih pa ne sme biti ovir/zamaškov vzdolž celotne dolžine;
 � ne smejo imeti več kot dveh sprememb smeri pod kotom manjšim od 45°;
 � biti morajo opremljeni, v primeru deovanja v vlažnem okolju, s pripomočkom za drenažo odpadne vode (kondenz, deževnica);

intubiran sistem 

Intubiran sistem je lahko izveden s pomočjo enega li več vodnikov, ki delujejo le pri negativnem pritisku glede na okolje. 

Raztegljiva cev v skladu z normo UNI EN 1856-2, z lastnostmi T400-G, odgovarja zahtevam. 

dimNiški ZAkljUčki

Dimniški zaključki morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

 � imeti morajo uporabno odprtino za izpust, ki ne sme biti manjša od dvojne velikosti odprtine od dimnika/intubiranega 
sistema v katerega so vstavljeni;

 � oblikovani morajo biti tako, da ne dopuščajo vdora dežja in snega v dimnik/intubiran sistem;
 � zgrajeni morajo biti tako, da kljub vetru iz vseh smeri in pod katerimkoli naklonom zagotavljajo odvajanje produktov 

zgorevanja;
 � na smejo imeti nameščenih mehanskih sesalnih pripomočkov.

Spoj v 
obliki "T" s 
pokrovčkom 
za pregled

Jeklena 
pločevina
neprepustna

Spoj v obliki 
"T", izoliran, s 
pokrovčkom za 
pregled

Zaščita pred vetrom 
in dežjem

Zaščita pred vetrom 
in dežjem

Spoj v obliki "T" 
s pokrovčkom za 
pregled

primEri prAVilNiH poVEZAV Z dimNikom
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SLOVENSKO

Ustje dimnika/intubiranega sistema ne sme biti v bližini ovir, ki lahko povzročijo nastanek turbulentnih območij in/ali preprečijo 
pravilen izpust produktov zgorevanja ter izvedbo vzdrževalnih posegov na strehi. 
Preverite morebiten obstoj ostalih dimniških zaključkov ali svetlobnikov ali strešnih oken. 

prodUkTNE ZAHTEVE ZA SiSTEm odVAjANjA dimNiH pliNoV

Temperaturni razred

V primeru naprave na pelete temperaturni razred ne sme biti manjši od T200.  

razred odpornosti proti toploti saj

Pri sistemih za odvajanje dimnih plinov, ki deluje na napravah na trdo gorivo, je zahtevana odpornost na toploto saj, ki mora 
biti navedena na oznaki s črko G, tej pa mora slediti razdalja od vnetljvih materialov, izražena v milimetrih (XX) (glede na normo 
UNI EN 1443). 

V primeru naprav na pelete morajo biti sistemi za odvajanje dimnih plinov neprepustni, če se uporabljajo elementi z dvojno 
oznako (G in O, z ali brez elastomera za zapiranje), za povezavo med napravo in dimnikom pa mora biti vzpostavljena razdalja 
za oznako G, izražena v milimetrih; v primeu požara, ki ga povzročijo saje, morajo biti ponovno vzpostavljeni začetni pogoji 
(zamenjava tesnil in poškodovanih elementov in očiščenje tistih, ki se uporabljajo še naprej).  

preizkusi vžiga

Delovanje naprave mora biti preverjeno s preizkusom vžiga, oziroma: 
 � pri napravah na mehansko napajanje se mora zaključiti faza vžiga, preveriti pravilno delovanje najmanj za naslednjih 15 

min in regulirati ugašanje;

Pri napravah, vstavljenih v ogrevalni sistem na toplo vodo (kamini, peči), mora biti preizkus izveden na celotnem hidravličnem 
sistemu. 

kVoTA iZpUSTA prodUkToV iZgorEVANjA

Kvota izpusta je določena z merjenjem minimalne višine med kritino in najnižjo točko, kjer dim izhaja v ozračje; ta kvota mora 
biti izven območja povratnega toka in ustrezno oddaljena od ovir, ki preprečujejo ali omejujejo odvod produktov zgorevanja 
ali od odprtin ali dostopnih območij.

Območje povratnega toka
Kvota izpusta mora biti izračunana izven območja povratnega toka, ki je določena glede na spodaj navedene indikacije. 
V bližini vrha se upošteva manjša od dveh vrednosti. 

območje upoštevanja kvote izpusta

območje upoštevanja kvote izpusta nad nagnjeno streho ( ß >10°)

rEFErENCA opiS območjE UpošTEVANjA

c Razdalja, izmerjena pod kotom 90° glede na površino strehe 1300

a Višina nad vrhom strehe 500
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SLOVENSKO

obloge in zaključna dela

Obloge in zaključna dela se lahko izvedejo le po preverjanju pravilnega delovanja naprave glede na omenjene načine

TEHNičNA dokUmENTACijA NAmESTiTVE

Ko je namestitev zaključena, mora inštalater izročiti lastniku ali njegovemu pooblaščencu, z upoštevanjem veljavnih zakonskih 
pravil, deklaracijo o skladnosti sistema, ki sestoji iz: 

1) priročnik za uporabo in vzdrževanje naprave in njenih komponent (kot na primer dimnih kanalov, dimnika, itd.);
2) fotostatično ali fotografsko kopijo dimniške ploščice;
3) priročnik o napravi (kjer je predviden).

Inštalaterju svetujemo, da zahteva potrdilo za vso izročeno dokumentacijo in ga shrani skupaj s kopijo tehnične dokumentacije za 
posamezno izvedeno namestitev. 

Namestitev izvedli različni inštalaterji

V primeru, da so posamezne faze namestitve izvedli različni inštalaterji, mora vsak od njih dokumentirati svoje delo v dobro 
komitenta in naslednjega inštalaterja. 

koNTrolA iN VZdrŽEVANjE

pogostost posegov
Vzdrževanje sistema ogrevanja in naprave mora biti izvedeno periodično, glede na spodnjo tabelo: 

TipologijA NAmEščENE NAprAVE <15kW (15- 35) kW

Naprava na pelete 1 leto 1 leto

Naprave na vodo 
(kamini, peči, štedilniki) 1 leto 1 leto

Grelniki 1 leto 1 leto

Sistem za odvod dimnih plinov 4 t uporabljenega goriva 4 t uporabljenega goriva

Podrobne informacije so navedene v poglavju "čiščenje in vzdrževanje"

poročilo o kontroli in vzrževanju

Ob zaključku posegov kontrole in/ali vzdrževanja mora biti pripravljeno poročilo, ki se mora izdati lastniku ali njegovemu 
pooblaščencu, le-ta pa mora njegov prejem pisno potrditi.  V poročilu morajo biti navedene obravnavane situacije, izvršeni 
posegi, morebitne zamenjane ali nameščene komponente, ter morebitne opombe, priporočila ali predpisi. 
Poročilo mora biti shranjeno skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo. 

V poročilu morajo biti omenjene tudi: 

 � odkrite nepravilnosti, ki jih ni mogoče odpraviti, in ki lahko povzročijo tveganja za varnost uporabnika ali resne poškodbe 
na stavbah;

 � spremenjene komponente.

V primeru, da so odkrite zgoraj omenjene anomalije, mora biti lastnik ali njegov pooblaščenec v pisni obliki opozorjen, da ne 
uporablja naprave, dokler niso ponovno vzpostavljeni varnostni pogoji. 

V poročilu o kontroli in vzrževanju morajo biti navedeni tudi glavni podatki o tehniku ali podjetju, ki je izvršilo posege kontrole 
in/ali vzdrževanja ter njihovi kontakti, datum posega in podpis operaterja. 
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viviana plus

SLOVENSKO

CEvOvOD vROČEGa ZRaKa
 � Cev, namenjena prenosu vročega zraka, mora imeti notranji premer 80 mm in biti izolirana ali vsaj zaščitena pred toplotno 

disperzijo.
 � Njena dolžina ne sme presegati 6 metrov. 
 � Za namestitev cevi za prenos vročega zraka mora poskrbeti usposobljena oseba in/ali servisno-tehnična služba 

proizvajalca.

Za ta iZDElEK jE ObvEZnO iZDElati CEvOvODE Za vROČi ZRaK.
MOtORja CEvOvODa ni MOGOČE iZKljuČiti.
CEvOvODa nE pOKRivajtE ali ZastiRajtE!J
CEvOvOD MODEla viviana plus jE nastavljiv, njEGOvE DElOvanjE pa jE vZpOREDnO s pREDnjiM 
pREZRaČEvanjEM. Za naDZOR si OGlEjtE naslEDnjE pOGlavjE.

Podaljševalna cev cevovoda je priložena 
v embalaži z opremo v notranjosti peči.

Za namestitev uporabite 4 priložene vijake.

DElOvanjE DODatnEGa tERMOstata Za naDZOR MOtORja CEvOvODa

Pri modelih z motojem za cevovode obstaja tudi možnost namestitve termostata na sam motor. Povezava z zunanjim 
termostatom omogoča nadzor motorja za cevovode neodvisno od delovanja peči.
Sedaj zadošča, da nastavite želeno temperaturo na termostatu in termostat bo nadzoroval delovanje drugega motorja:

 � med doseganjem temperature (zaprti kontakt) drugi motor sledi delovanju peči.

 � ko je nastavljena temperatura dosežena (odprti kontakt), se motor cevovoda nastavi na 1. hitrost, na kar opozori utripanje 
LED lučke, povezane z motorjem cevovoda.

Sponka za termostatat cevovoda je serijsko mostičena. 
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SLOVENSKO

Peleti in nakladanje

Peleti so narejeni iz žagovine stisnjene pod izredno visokim tlakom , uporabljajo se čisti leseni odpadki (brez barve) iz žag, 
tesarskih delavnic in drugih dejavnosti povezanih za obdelavo in predelavo lesa.
Ta vrsta goriva je popolnoma prijazna okolju, saj se ne uporablja nobeno lepilo, da bi se držali skupaj. Kompaktnost peletov je 
zagotovljena skozi čas zahvaljujoč naravni snovi, ki se nahaja v lesu: lignit.
Poleg tega, da je okolju prijazno gorivo, ker se ostanki lesa izkoristijo na najvišjem nivoju, peleti predstavlja tudi tehnične 
prednosti.
Medtem ko ima les kalorično vrednost 4,4 kWh/kg. (s 15% vlage, po približno 18 mesecev staranja), je kalorična vrednost peletov 
5 kWh/kg.
Gostota peletov je 650 kg/m3 z vsebnostjo vode 8% njegove teže. Iz tega razloga ni potrebno sušiti pelete, da bi dobili ustrezno 
in primerno zadostno kalorično vrednost.

UPORaBa PeletOV SlaBe kValitete ali kateReGa kOli dRUGaČneGa MateRiala ŠkOdi delOVanjU 
GeneRatORja in laHkO PRiVede dO iZteka GaRanCije in POVeZane OdGOVORnOSti PROiZVajalCa.

Uporabljeni pelet mora biti skladen s sledečimi značilnostmi 
opisanimi v pravilih 

 � en PlUS - Uni en 16961 - 2   razred a1 ali a2
 � Ö-nORM M 7135
 � din PlUS 51731

Proizvajalec priporoča, da za njegove proizvode uporabljate 
pelete premera 6 mm.

SkladiŠČenje PeletOV

Da bi zagotovili izgorevanje brez težav je potrebno pelete 
hraniti v prostoru, ki ni vlažen.
Odprite pokrov rezervoarja in naložite pelete s pomočjo 
zajemalke. 
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Zaslon, opis ukaZov in simboli

TIPKA 
ZA VKLOP/IZKLOP

PrIKAZ rAZLIčnIh 
besedILnIh sPOrOčIL

PrIKAZ 
mOčI

nAsTAVITeV TemPerATUre nAsTAVITeV deLOVne mOčI

legenda ikon na Zaslonu

Opozarja na alarm v teku.
Prižgana: opozarja na alarm v teku.
Ugasnjena: opozarja, da ni alarmov v teku.
Utripajoča: opozarja na izklop senzorja podtlaka.

Označuje funkcijo tedenske nastavitve.
svetilka prižgana = tedenska nastavitev omogočena.
svetilka ugasnjena = tedenska nastavitev onemogočena.

Označuje stanje sobne temperature.
Ugasnjena = temperatura, ki jo odčitava sonda, je višja od 
nastavljene vrednosti.
Prižgana = temperatura, ki jo odčitava sonda, je nižja od 
nastavljene vrednosti.

Označuje stanje pripravljenosti naprave.
Ugasnjena = stanje pripravljenosti izključeno.
Prižgana = stanje pripravljenosti vključeno.

Vžigalna elektroda.
Ugasnjena = elektroda omogočena.
Prižgana = elektroda onemogočena.
Utripajoča = faza vžiga.

 ni uporabljeno.

Označuje delovanje motorja za odvajanje dimnih plinov.
Ugasnjena = motor za izločanje dimnih plinov izključen.
Prižgana = motor za izločanje dimnih plinov vključen.
Utripajoča = napaka.

Označuje komunikacijo med daljinskim upravljalnikom in pečjo. 
Ob vsakem pritisku tipke na daljinskem upravljalniku se mora 
signalna lučka prižgati. če je lučka ves čas prižgana, pomeni, da je 
komunikacija med daljinskim upravljalnikom in pečjo prekinjena.*

1

Označuje delovanje tangencialnega ventilatorja.
Ugasnjena = ne deluje.
Prižgana = deluje.

ni uporabljeno.

2

ni uporabljeno.

stanje vhoda dodatnega termostata:
Prižgana: zaprti kontakt (zahteva ni izpolnjena).
Utripajoča: motor deluje na najnižjih vrtljajih, v teku je modulacija 
(vhod=odprt).

Označuje delovanje motorja za polnjenje peletov.
Ugasnjena = motor za polnjenje peletov izključen.
Prižgana = motor za polnjenje peletov vključen.
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osnovna navodila
med prvimi vžigi peči bodite posebej pozorni na naslednje:

 � med prvimi vžigi lahko nastanejo blage vonjave, ki so 
posledica sušenja laka in silikona. Izogibajte se daljšemu 
zadrževanju v prostoru.

 � ne dotikajte se površin, saj bi lahko bile še nestabilne.
 � Večrat dobro prezračite prostor.
 � Po nekaj ciklih ogrevanja se otrdevanje površin zaključi.
 � Prepovedana je uporaba te naprave za sežiganje 

odpadkov.

Pred vžigom peči je potrebno preveriti naslednje:
 � rezervoar mora biti poln peletov.
 � zgorevalna komora moti biti čista.
 � žerjavnica mora biti popolnoma prosta in čista.
 � vrata kurišča in predal za pepel morata nepredušno 

tesniti.
 � napajalni kabel mora biti pravilno priključen.
 � dvopolno stikalo na zadnji desni strani mora biti 

nastavljeno na 1

Za vŽig plamena ne upoRablJaJTe vneTlJiviH TekoČin!
pRi polnJenJu paZiTe, da se Z vReČo ne bi doTaknili vRoČe peČi.
v pRimeRu sTalniH neuspeliH vŽigov pokliČiTe pooblašČenega TeHnika.

upoRaba napRave bReZ pRedelne sTene in/ali ZašČiTe pRed ognJem 
(ogleJTe si sliko ob sTRani) Je pRepovedana.negaTivno vpliva na 
vaRnosT iZdelka in ima Za posledico TakoJšnJe pReneHanJe velJavnosTi 
gaRanciJe. v pRimeRu obRabe ali poškodbe pRedelne sTene ZapRosiTe 
pooblašČenega seRviseRJa Za ZamenJavo (gaRanciJa Te ZamenJave ne 
vklJuČuJe, saJ gRe Za del, ki Je podvRŽen obRabi).

Za dostop do menija pritisnite tipko 5 in jo zadržite pritisnjeno nekaj sekund.

ZgRadba meniJa

Tipka 1 za potrditev parametra/
nastavitev in izhod.

Tipki 2 in 3 za nastavitev podatkov/
parametrov. 

Tipki 4 in 5 za pomikanje po meniju 
naprej in nazaj.

3

3

3
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

YeaR
2 - 3

monTH
2 - 3

daTe
2 - 3

minuTes
2 - 3

HouRs
2 - 3

daY
2 - 3

enable cHRono
PrOG. 1 - 2 - 3 - 4

On/Off 

sTop pRog 2
2 - 3

mon - FRi (pon - peT)
2 - 3

sTop pRog 1
2 - 3

sTaRT pRog 1
2 - 3

sTaRT pRog 2
2 - 3

pelleTs
2 - 3

sTand-bY
2 - 3

ReseT
2 - 3

POTrdITe s 
PrITIsKOm TIPKe 1

iT,en,FR,de,es
2 - 3

seT cHRono

language

useR

mon - FRi (pon - peT)
2 - 3

*enable cHRono

seT clock

5

*če je prisoten
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SLOVENSKO

dalJinski upRavlJalnik (iZbiRno)
 
Z daljinskim upravljalnikom je mogoče nastaviti moč ogrevanja, želeno sobno temperaturo in vklopiti/izklopiti napravo.

Za vžig peči pritisnite tipko 1 in jo zadržite pritisnjeno nekaj sekund; naprava samodejno preide na fazo vžiga.  s pomočjo tipk 
4 in 5 je mogoče nastaviti moč, s pomočjo tipk 2 in 3 pa izbrati želeno sobno temperaturo. Za izklop peči pritisnite tipko 1 in 
jo zadržite pritisnjeno nekaj sekund.

vRsTa in ZamenJava baTeRiJ

baterije se nahajajo v spodnjem delu daljinskega upravljalnika. 
Za zamenjavo je potrebno izvleči nosilec za baterijo (kot je 
navedeno 
na sliki na zadnji strani daljinskega upravljalnika), nato 
odstranite ali vsatvite baterijo glede na simbol na daljinskem 
upravljalniku ter na sami bateriji. 

daljinski upravljalnik potrebuje za delovanje 1 litijevo 
baterijo Cr2025 3V. 

če je daljinski upravljalnik ugasnjen zaradi 
odsotnosti baterij, je mogoče peč nadzirati 
s pomočjo nadzorne plošče, ki se nahaja v 
zgornjem delu peči.
Pri menjavi baterije pazite na polariteto in 
upoštevajte simbole, ki so vtisnjeni v notranjosti 
ležišča za baterije na daljinskem upravljalniku.

nasTaviTve Za pRvi vŽig

Po priklopu napajalnega kabla na zadnji strani peči, pomaknite stikalo, ki se prav tako nahaja na zadnji strani naprave, na 
oznako (I).
stikalo, ki se nahaja na zadnji strani peči, služi za vzpostavitev napetosti krmilnika peči.
Peč ostane ugasnjena in na krmilni plošči se prikaže prvo okno
z napisom Off.

omReŽna FRekvenca 50/60 HZ

V primeru, da je peč nameščene v državi, kjer je frekvenca 60 hz, se bo prikazal napis "omrežna frekvenca napačna". 
frekvenco spremenite po spodaj opisanem postopku. 

POsTOPeK nAsTAVITVe

 � Pritisnite tipko 5.
 � s tipkama 2-3 izberite frekvenco 50 - 60hz.
 � Potrdite s pritiskom na tipko 5 in pojdite iz menija s pritiskom na tipko 1. 

Izrabljene baterIje vsebujejo kovIne, kI so zdravju škodljIve, zato jIh je treba odlagatI 
ločeno v posebne zabojnIke.
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nasTaviTev Časa, dneva, meseca in leTa

meni za nastavitev časa omogoča nastavitev časa in datuma.

POsTOPeK nAsTAVITVe

 � Pritisnite tipko 5 in jo zadržite nekaj sekund, prikaže se napis seT clock.
 � Izbiro potrdite s tipko 5.
 � s pomočjo tipke 3 izberite dan. 
 � Pritisnite tipko 5.
 � na enak način (5 za pomikanje, 3 za nastavitev) nastavite uro, minute, datum, mesec in leto.
 � Večkrat pritisnite tipko 1 za izhod iz menija.

seT clock

daY mOn, TUe, wed,... sUn

HouRs 0...23

minuTes 00...59

daTe 1...31

monTH 1...12

YeaR 00...99

nasTaviTev JeZika

Izbrati je mogoče jezik, v katerem bodo prikazana različna sporočila.

POsTOPeK nAsTAVITVe

 � Pritisnite tipko 5 in jo zadržite nekaj sekund, prikaže se napis seT clock.
 � dvakrat pritisnite tipko 3, dokler se ne pokaže set language.
 � Izbiro potrdite s tipko 5.
 � s tipko 3 izberite jezik.
 � Večkrat pritisnite tipko 1 za izhod iz menija.

language

ITALIjAnščInA

AnGLeščInA

nemščInA

frAnCOščInA

šPAnščInA
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delovanJe in logika

vŽig

Po kontroli zgoraj navedenih točk pritisnite tipko 1 in jo zadržite pritisnjeno tri sekunde, da vžgete peč. 
Za fazo vžiga je na voljo 15 minut, po izvedenem vžigu in dosegu kontrolne temperature, peč prekine fazo vžiga in preide na 
ZAGOn.

Zagon
V fazi zagona peč stabilizira zgorevanje, tako da ga postopoma povečuje, zatem pa sproži prezračevanje in preide na deLOVAnje.

delovanJe
V fazi delovanja peč doseže nastavljeno moč, oglejte si naslednji odstavek.

nasTaviTev moČi
delovno moč (od 1 do 5) nastavite s pomočjo tipk 4 - 5.
moč 1 = najnižja raven - moč 5 = najvišja raven.
Tangencialni ventilator deluje z enako močjo kot pri polnjenju peletov. 
(5 moč = 5 hitrost tangencialnega ventilatorja) 

sobna TempeRaTuRa
naprava lahko nadzira sobno temperaturo s pomočjo sonde sobne temperature  (serijsko).
sobno temperaturo je mogoče nastaviti s pomočjo tipk 2 in 3 na vrednosti od 7° do 40°C.
Po dosegu nastavljene temperature, se peč samodejno nastavi na najnižjo vrednost ali pa se izključi, pri tem pa sproži funkcijo 
sTand bY (oglejte si poglavje na naslednji strani), tako da porabo peletov omeji na najnižjo možno vrednost.

ČišČenJe ŽeRJavnice
notranji števec med delovanjem peči po prednastavljenem času izvede postopek čiščenja žerjavnice.
Ta faza se izpiše na zaslonu; moč peči se zniža, moč motorja za odsesovanje dimnih plinov pa se poveča za nastavljeni čas.
Po zaključku faze čiščenja peč nadaljuje z delovanjem in se pri tem znova nastavi na izbrano moč. 

iZklop
Pritisnite tipko 1 in jo zadržite pritisnjeno tri sekunde.
Po izvedbi tega postopka naprava samodejno preide na fazo izklopa in prekine dovajanje peletov.
motor za odsesovanje dimnih plinov in motor ventilacije vročega zraka ostaneta vključena, dokler se temperatura peči 
ne spusti pod tovarniško nastavljeno vrednost.
 
ponovni vŽig
Ponovno vžig peči je mogoč šele, ko se temperatura dimnih plinov zniža in se prednastavljeni časovnik ponastavi na nič.

J

v pRimeRu neuspelega vŽiga

obsTaJa moŽnosT, da vam pRvi vŽig spodleTi, saJ Je polŽni TRanspoRTeR pRaZen in mu vseleJ ne uspe 
pRavoČasno napolniTi ŽeRJavnice s poTRebno koliČino peleTov Za pRavilni vŽig plamena.

Če se TeŽava poJavi šele po nekaJ meseciH delovanJa, pReveRiTe, ali so bili Redni posTopki ČišČenJa, 
navedeni v upoRabniškem pRiRoČniku, pRavilno iZvedeni.
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upoRabniški meni (useR menu)

nasTaviTev polnJenJa peleTov

naslednji meni omogoča nastavitev polnjenja peletov v odstotkih.
V primeru težav pri delovanju, ki bi bile posledica količine peletov, lahko polnjenje peletov nastavite neposredno na 
upravljalni plošči.
Težave, povezane s količino goriva, je mogoče razdeliti na dve vrsti:

PremALO GOrIVA:

 � peč nikoli ne razvije ustreznega plamena, ki je tudi pri visoki moči ves čas zelo nizek.
 � pri najnižji moči se peč skoraj ugasne in sproži se alarm “nO PeLLeTs”
 � ko se na zaslonu peči prikaže alarm “nO PeLLeTs”, je v žerjavnici morebiti prisoten nezgoreli pelet.

PreVeč GOrIVA:

 � peč razvije zelo visok plamen tudi pri nizki moči.
 � težnja k prekomernemu mazanju kontrolnega stekla s skoraj popolno zatemnitvijo.
 � na žerjavnici rade nastajajo obloge, ki zamašijo luknjice, namenjene črpanju zraka, kar je posledica prevelike količine le 

delno zgorelih peletov.

Ta nastavitev je izražena v odstotkih, zato sprememba parametra pomeni sorazmerno spremembo vseh hitrosti polnjenja peči. 
Polnjenje je mogoče v višini od -30% do +20%.

Za nastavitev sledite postopku, ki je izpisan na zaslonu:
J

clean cHeck up 1 - 2 (pRegled ČišČenJa 1 -2)

Če bi se spRoŽil alaRm "clean cHeck up", pReveRiTe, ali so na dnu 
ŽeRJavnice moRebiTni osTanki ali usedline.
luknJice na nJenem dnu moRaJo biTi popolnoma pRosTe, Tako da Je 
ZagoTovlJeno pRavilno ZgoRevanJe.
upoRabiTe laHko ZgoRaJ omenJeno FunkciJo "nasTaviTev polnJenJa 
peleTov", s kaTeRo ZgoRevanJe pRilagodiTe opisanim poTRebam.
Če alaRmna signaliZaciJa ne iZgine in sTe pReveRili ZgoRaJ našTeTe 
pogoJe, pokliČiTe usposoblJenega seRviseRJa.

POsTOPeK nAsTAVITVe

 � Pritisnite tipko 5 in jo zadržite nekaj sekund, prikaže se napis seT CLOCK. 
 � Večkrat pritisnite tipko 3, da dosežete User seT.
 � Izbiro potrdite s tipko 5.
 � Prikaže se napis Pellets.
 � s pomočjo tipke 2 in 3 je mogoče povečati (3) ali zmanjšati (2) polnjenje med fazo delovanja.
 � Večkrat pritisnite tipko 1 za izhod iz menija.

dnO ŽerjAVnICe

sTand - bY

funkcija stby služi za hiter izklop kotla ob dosegu želene temperature.
funkcijo sTbY je mogoče nastaviti na On ali na Off s postopkom, ki je opisan v nadaljevanju.                         
Tovarniško je funkcija sTbY vedno nastavljena na oFF (signalna lučka ugasnjena
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pRogRamska uRa
Programska ura omogoča nastavitev 2 časovnih režimov v enem dnevu, ki bodo uporabljeni za vse 
dneve v tednu. 
Za vsak časovni režim je mogoče nastaviti urnik vžiga in izklopa, dneve uporabe 
programiranih časovnih režimov.

PrIPOrOčILA
časi vklopa in izklopa morajo biti nastavljeni znotraj enega 
samega dne, med 0. in 24. uro, in ne smejo zaobjemati več dni:
Pred uporabo funkcije programske ure je treba nastaviti tekoči 
datum in čas, zato se prepričajte, ali ste izvedli postopek, ki je 
opisan v podpoglavju “Set Clock”; da funkcija Chrono deluje, 
jo je treba tudi nastaviti, ne le omogočiti.    

Primer:

                                     Vklop ob 07:00    pRavilno
Izklop ob 18:00

                                Vklop ob 22:00:00    pRavilno
    Izklop ob 05:00

ReseT

Omogoča ponovno vzpostavitev tovarniške vrednosti vseh parametrov, ki jih uporabnik lahko spreminja.  Podatki, ki jih je 
mogoče spreminjati, so:

POsTOPeK nAsTAVITVe

 � Pritisnite tipko 5 in na zaslonu se prikaže napis seT clock.
 � Večkrat pritisnite tipko 3, dokler se na zaslonu ne prikaže napis useR
 � Pritisnite tipko 5.
 � Pritiskajte tipko 5, dokler se ne prikaže napis "ReseT".
 � s pomočjo tipk 2-3 izberite on in pritisnite tipko 5.
 � V znak potrditve se na zaslonu prikaže     "done".

enable cHRono
Omogoča aktivacijo/deaktivacijo funkcije chrono in različnih časovnih režimov.

POsTOPeK nAsTAVITVe

 � Pritisnite tipko 5 in jo zadržite nekaj sekund, prikaže se napis seT clock.
 � Večkrat pritisnite tipko 3, da dosežete enable cHRono.
 � Pritisnite tipko 5 za potrditev in uporabite tipki 2-3 za omogočanje "On" ali aktivacijo "oFF" funkcije crono.
 � s pomočjo tipk 4-5 izberite želen časovni interval. 
 � Uporabite tipki 2-3 za aktivacijo "on"ali deaktivacijo "oFF" želenega časovnega intervala. 
 � Večkrat pritisnite tipko 1 za izhod iz menija.

fUnKCIjA sTbY nAsTAVLjenA nA On
če je funkcija stby omogočena (On) in peč doseže nastavljeno temperaturo ter jo preseže za 2°C, se izključi s tovarniško 
nastavljeno zakasnitvijo, na zaslonu pa se prikaže napis sTAnd - bY. 
Ko je sobna temperatura za 2°C nižja od nastavljene temperature, peč prične delovati na moči, ki je nastavljena na zaslonu in 
prikaže se napis wOrK. 

fUnKICIjA sTbY nAsTAVLjenA nA Off (TOVArnIšKA nAsTAVITeV)
če funkcija stby ni omogočena (Off) in peč doseže nastavljeno sobno temperaturo, se vzpostavi najnižja delovna moč 
z modulacijo delovanja in prikazom napisa mOdULATIOn na zaslonu. Ko je sobna temperatura nižja od nastavljene 
temeprature, peč prične delovati z močjo, ki je nastavljena na zaslonu in prikaže se napis wOrK. 

POsTOPeK nAsTAVITVe

 � Pritisnite tipko 5 in jo zadržite nekaj sekund, prikaže se napis seT CLOCK. 
 � Pritiskajte tipko 3, dOKLer ne PrIKAŽeTe nAPIsA User.
 � dvakrat pritisnite tipko 5                                                                                                                                                        
 � s pomočjo tipke 2 ali 3 nastavite "On" za omogočenje oziroma "Off" za onemogočenje. 
 � Večkrat pritisnite tipko 1 za izhod iz menija.
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VKLOP 2. čAsOVneGA reŽImA
sedaj je treba nastaviti drugi časovni režim.
da to izvedete, je treba ponoviti enak postopek kot za "OmOGOčenje 1. čAsOVneGA reŽImA".
Pri tem je treba le vnesti urnik, na primer vklop ob 15:00 in izklop ob 22:00 uri ter omogočiti soboto in nedeljo, tako da ju 
nastavite na "On".    
 

POsTOPeK nAsTAVITVe

Pritisnite tipko 5 in na zaslonu se prikaže 
napis seT CLOCK. 
Pritiskajte tipko 2, dokler se ne prikaže 
napis seT cHRono.
- Omogoči funkcijo chrono
- Omogoči režim 1 in 2.
- Pritisnite tipko 1 za izhod

seT 
clock

enable 
cHRono 

IZKLOP 1. čAsOVneGA reŽImA
s tipkama 2 - 3 nastavite urnik 
“12:00:00”, ki odgovarja času izklopa 
1. časovnega režima; prikaže se napis 
sTOP PrG1, kateremu sledi nastavljena 
ura. 
Za potrditev in nadaljevanje nastavitve 
pritisnite tipko 5, za vrnitev na prejšnji 
parameter pa tipko 4.

sTop
pRg1

12:00

 * kjer ni prisoten “enable Chrono” 
v strukturi menija, bo omogočanje 
mogoče neposredno v notranjosti set 
Chrono.

Pritisnite tipko 2 in na zaslonu se prikaže 
napis seT cHRono.

seT cHRono

OmOGOčenje dneVOV s 1. 
čAsOVnIm reŽImOm
Za to storiti uporabite tipko 3 ali 5 na 
naslednji način:
 Tipka 5 - omogoča pomikanje po 
različnih dneh, prikaže se napis
dneva v tednu, ki mu sledi Off.
s pomočjo tipke 3 omogočite-
onemogočite (On/Off) vse dneve.

mondaY 
pRg1

on-oFF

Pritisnite tipko 5 za potrditev in 
nadaljevanje z nastavitvijo.
Prikaže se tekoči napis 
sTArT PrG1 Off. 

sTaRT
pRg1

oFF

Pritisnite tipko 5 za potrditev in 
nadaljevanje z nastavitvijo. 
Prikaže se tekoči napis sTArT PrG2 
Off.

sTaRT
pRg2

on-oFF

VKLOP 1. čAsOVneGA reŽImA
s tipkama 2 - 3 nastavite urnik “08:00”, 
ki odgovarja času vžiga 1. časovnega 
režima; prikaže se napis sTArT PrG1, 
kateremu sledi nastavljena ura. 
Za potrditev in nadaljevanje nastavitve 
pritisnite tipko 5, za vrnitev na prejšnji 
parameter pa tipko 4.

sTaRT
pRg1

08:00

VKLOP 2. čAsOVneGA reŽImA
sedaj je treba nastaviti drugi časovni 
režim.
da to izvedete, je treba ponoviti enak 
postopek kot za "OmOGOčenje 1. 
čAsOVneGA reŽImA".

sTaRT
pRg2

15:00

J

Če Je Tedenska pRogRamska uRa omogoČena, na komandni plošČi ZasveTi kvadRaTek 
usTReZne ikone .

pRimeR nasTaviTve

če predpostavimo, da bi želeli uporabiti tedensko programsko uro z 2 časovnima režimoma na naslednji način:
- 1. časovni režim: od 08:00 do 12:00 vse dni v tednu, razen sobote in nedelje, sobna temperatura 19°c
- 2. časovni režim: od 15:00 do 22:00 samo v soboto in nedeljo, sobna temperatura 21°c

23



         

SLOVENSKO

Strgala : 
Strgala pomikajte od spodaj navzgor (pri modelih z zgornjimi strgali) oziroma jih vlecite in potiskajte (pri vložkih in modelih 
s prednjimi strgali). 

Opomba: priporočljivo je, da je pri uporabi strgal peč hladna; če strgala uporabljate pri vroči peči, vam svetujemo 
uporabo ustreznih rokavic za zaščito pred toploto, saj lahko postanejo zelo vroča.

VSaK DaN

VzDržeVaNje:

OpOzOrila gleDe VzDržeVaNja

Kontrolne in vzdrževalne posege morajo izvršiti specializirani tehnični operaterji, ki poznajo navodila, navedena v tem priročniku. 
Preden začnete s kakršnimkoli tipom posega, se prepričajte da: 

 � vtič napajalnega kabla ni vtaknjen v vtičnico, saj je lahko peč nastavljena na vklop. 
 � so vsi deli peči hladni.
 � je pepel popolnoma ohlajen.
 � Redno preverjajte spoj T na vodu za dimne pline, ki se nahaja na izhodu peči, odstranite hermetični pokrovček, po potrebi odstranite 

nabran pepel in natančno ponovno namestite pokrovček s s tesnilom. 

pOzOr! 
VSaKO letO pOSKrbite za tO, Da zajem zraKa iN DimNišKO ceV OčiSti iN 

 NaDzOruje SpecializiraNO OSebje

DNeVNO čiščeNje, Ki je ODgOVOrNOSt upOrabNiKa. 

Dnevne operacije čiščenja mora izvajati uporabnik temeljito in natančno, v skladu s prebranimi navodili glede opisanih procedur 
v tem priročniku. 

Slike so za ilustracijo. 

Odprite vrata - steklo očistite z vlažno krpo.  
Na steklokeramiko nikoli direktno ne pršite detergenta ali drugega čistilnega sredstva. 
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SLOVENSKO

čiščeNje žerjaVNice iN zgOreValNe KOmOre

1.  Posesajte ostanke, ki se nahajajo v žerjavnici. 
2.  Žerjavnico povsem odstranite z njenega ležišča; 
3.  Posesajte ležišče žerjavnice in zgorevalne komore (3.1)
4. S priloženo grebljico odmašite vse luknjice v žerjavnici. 
5. Ponovno namestite žerjavnico v njeno ležišče in potisnite proti steni kurišča. 
6. Če je prisotna posoda za zbiranje pepela, posesajte nabran pepel. 

OpOmba: upOrabite SeSalNiK za pepel z uStrezNim zabOjNiKOm za lOčeVaNje zbraNega pepela. 
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VSaKe 3/4 DNi - teDeNSKO

 meSečNO: 

preDal za pepel
Vsake 3-4 dni preverite vsebino predala za pepel in ga izpraznite v ustrezni zabojnik najmanj enkrat/dvakrat tedensko.  
Kjer je predvideno odprite/odstranite spodnja vratca. 
Odstranite izvlečni predal za pepel in ga izpraznite v ustrezni zabojnik. 
Posesajte območje okoli izvlečnega predala za pepel.  Ko ste zaključili s čiščenjem, ponovno namestite izvlečni predal in 
zaprite/ponovno namestite zunanja vratca. 
Nekateri tipi peči imajo posodo za zbiranje pepela neposredno v zgorevalni komori, tam je dovoj odpreti vratca in 
neposredno posesati pepel s posode. 

   

   

čiščeNje tOplOtNega izmeNjeValNiKa:
Enkrat mesečno je treba očistiti komoro toplotnih izmenjevalnikov, saj saje, ki se kopičijo na zadnji strani stene kurišča, ovirajo 
pravilni pretok dimnih plinov , kar škodljivo vpliva na izkoristek in pravilno delovanje peči. 
Odprite vratca za dostop do zgorevalne komore. Žerjavnico povsem odstranite z njenega ležišča. 
Odstranite ali obrnite, glede na model, zgornji zapah (A), vijake (B) ali ločilnik za steno (C) stene kurišča (D), izvlecite steno 
kurišča (E) in jo očistite, pomagajte si z grebljico in ustreznim sesalcem za pepel (F). 
KO ste s čiščenjem zaključili, namestite izvlečno steno kurišča (D) nazaj na svoje mesto, jo pritrdite z ustreznimi vijaki, obrnite 
zapah v nasprotni smeri od tiste za njegovo odstranitev, ali pa ponovno namestite zaporo za kuriščno steno.  
Žerjavnico položite nazaj v njeno ležišče. 
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SLOVENSKO

čiščeNje SpODNjega OKeNca 
(Kjer je priSOtNO)

Nekateri modeli peči imajo nadzorno 
okence, zadaj za predalom za pepel ali 
pod zgorevalno komoro, kjer je dovolj 
odpreti in odstraniti pritrdilne vijake 
in iz notranjosti neposredno posesati 
pepel.
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SLOVENSKO

reDNO VzDržeVaNje
 
Da bi zagotovili pravilno delovanje in varnost naprave, je treba izvesti vse spodaj opisane postopke, bodisi enkrat letno ali po 
potrebi pogosteje.

teSNila Na VratiH, Na preDalu za pepel iN Na žerjaVNici

Tesnila zagotavljajo nepredušnost peči in posledično dobro delovanje slednjega.
Tesnila je treba redno pregladovati: v primeru, da so obrabljena ali poškodovana, jih je reba takoj zamenjati. 
Te postopke mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

pOVezaVa z DimNO ceVjO

Enkrat letno oziroma vsakič, ko bi bilo potrebno, posesajte in očistite cevovod, ki vodi do dimnika. Če obstajajo horizontalni 
odseki, je treba ostanke odstraniti, preden bi zamašili prehod dimnih plinov. 

Slike so za ilustracijo. 

NaVODila izVršujte VeDNO V maKSimalNO VarNiH pOgOjiH! 

•	 KO je peč pOpOlNOma HlaDNa, ugaSNjeNa, iN Ni pOVezaNa z OmrežNO VtičNicO. 
•	 če je NapajalNi Kabel pOšKODOVaN, Naj ga pOOblaščeNi SerViSer OzirOma pODObNO 

uSpOSObljeNa OSeba zameNja, taKO Da Se prepreči VSaKršNO tVegaNje.
•	 če čiščeNja Ne OpraVite, OgrOžate VarNOSt!
•	 za zagOtOViteV praVilNega DelOVaNja mOra uSpOSObljeNi StrOKOVNjaK VSaj eNKrat letNO Na 

peči OpraViti reDNa VzDržeValNa Dela.

a
Motor dimnih plinov (demontaža in čiščenje 
dimnih vodov), novo silikoniziranje na predvidenih 
mestih



b
Tesnila na kontrolnih okencih, predalu za pepel 
in vratih (zamenjate jih in silikonizirajte na 
predvidenih mestih)



c Zgorevalna komora (popolno čiščenje celotne 
komore) in čiščenje cevovoda elektrode 

D Rezervoar (popolna spraznitev in čiščenje). 
e Demontaža ventilatorja sobnega zraka ter 

odstranitev prahu in morebitnih ostankov peletov 
F Pregled cevi za zajem zraka in morebitno čiščenje 

senzorja pretoka 

28



c

D

b

a

c

a

a

SLOVENSKO

Slike so za ilustracijo. 

a
Motor dimnih plinov (demontaža in čiščenje 
dimnih vodov), novo silikoniziranje na predvidenih 
mestih



b
Tesnila na kontrolnih okencih, predalu za pepel 
in vratih (zamenjate jih in silikonizirajte na 
predvidenih mestih)



c Zgorevalna komora (popolno čiščenje celotne 
komore) in čiščenje cevovoda elektrode 

D Rezervoar (popolna spraznitev in čiščenje). 
e Demontaža ventilatorja sobnega zraka ter 

odstranitev prahu in morebitnih ostankov peletov 
F Pregled cevi za zajem zraka in morebitno čiščenje 

senzorja pretoka 

29



 

F

b

b

F

a

F

e

c

e

D

c

b

c

a

SLOVENSKO

Slike so za ilustracijo. 

a
Motor dimnih plinov (demontaža in čiščenje 
dimnih vodov), novo silikoniziranje na predvidenih 
mestih



b
Tesnila na kontrolnih okencih, predalu za pepel 
in vratih (zamenjate jih in silikonizirajte na 
predvidenih mestih)



c Zgorevalna komora (popolno čiščenje celotne 
komore) in čiščenje cevovoda elektrode 

D Rezervoar (popolna spraznitev in čiščenje). 
e Demontaža ventilatorja sobnega zraka ter 

odstranitev prahu in morebitnih ostankov peletov 
F Pregled cevi za zajem zraka in morebitno čiščenje 

senzorja pretoka 

30



SLOVENSKO

Prikazi

zaslon razlaga rEŠiTEV

off Peč je izključena. -

sTarT-uP V teku je faza zagona. -

PEllET fEEding Med fazo vžiga je v teku  polnjenje peletov.

igniTion V teku je faza vžiga. -

sTarT-uP V teku je faza zagona. -

Work V teku je normalna delovna faza. -

ModulaTion Peč izvaja modulacijo. -

Burn PoT ClEaning V teku je samodejno čiščenje 
žerjavnice.

Samodejno čiščenje žerjavnice poteka (ne na 1.  moči) v 
predhodno določenih časovnih intervalih neprekinjenega dela. 

final ClEaning Ko se peč izklopi, se sproži končno čiščenje. Faza končnega čiščenja traja pribl. 10 minut.

sTand By
Zaradi dosega nastavljene 
temperature je peč ugasnjena in v 
pričakovanju ponovnega vžiga.

Za onemogočenje funkcije STAND-BY si oglejte temu namenjeno 
poglavje.

sTand By ExT
Peč ugasnjena zaradi zunanjega 
termostata, v pričakovanju 
ponovnega vžiga.

Za onemogočenje funkcije STAND-BY si oglejte temu namenjeno 
poglavje.

Cooling sTand-By V teku je ponovni poskus vžiga takoj 
po izklopu peči.

Ko se peč ugasne, je treba počakati na popolni izklop motorjev za 
izločanje dimnih plinov, nato pa očistiti žerjavnico.
Šele po izvedbi teh posegov je mogoče peč ponovno prižgati.

Cooling sTand-By- 
BlaCk ouT  Peč se ohlaja zaradi izpada elektrike. Po zaključku faze ohlajanja pride do ponovnega samodejnega 

vžiga.

lou
Sobni termostat je nastavljen na 
najnižjo vrednost.

Peč deluje v tem načinu samo na 1. moči, ne glede na nastavljeno 
moč. Za izhod iz te funkcije zadošča, da dvignite sobno 
temperaturo s pomočjo tipke 4 in zatem pritisnete tipko 2.

HoT Sobna temperatura je nastavljena na 
najvišjo vrednost.

Peč deluje z nastavljeno hitrostjo, brez kakršnekoli modulacije. 
Za izhod iz te funkcije zadošča, da znižate sobno temperaturo 
s pomočjo tipke 4 in zatem pritisnete tipko 1 za nastavitev 
temperature.
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alarMi

zaslon razlaga rEŠiTEV

Opozarja na alarm v teku.

Prižgana: opozarja na alarm v teku.
Ugasnjena: opozarja, da ni alarmov v teku.
Utripajoča: opozarja na izklop senzorja podtlaka.
Alarm je mogoče ponastaviti samo, če je motor za izločanje 
dimnih plinov ustavljen in če je preteklo 15 minut od prikaza 
alarma; ponastavi pa se ga tako, da se pritisne tipko 3 in se jo 
zadrži pritisnjeno 3 sekunde.

fuMEs failurE Napaka, povezana z motorjem za 
izločanje dimnih plinov. Za popravilo mora poskrbeti pooblaščeni tehnik.

fuMEs ProBE Napaka, povezana s sondo dimnih 
plinov. Za popravilo mora poskrbeti pooblaščeni tehnik.

alarM 
fuMEs oVErTEMPEr-

aTurE

Temperatura dimnih plinov je 
presegla 310°C.

Preverite dovajanje peletov (glej “Nastavitev polnjenja peletov”).
Preverite, ali je peč čista, vključno z dimnim vlekom.
Strogo se izogibajte odlaganju krp na napravo.
Druge posege za odpravo napake mora izvesti pooblaščeni tehnik.

ClEan CHECk uP 1 - 2

(1 = sTarT-uP PHasE)
(2= Work PHasE)

Dno žerjavnice ali zgorevalna komora 
sta umazana.
Vrata niso pravilno zaprta.
Predal za pepel ni pravilno zaprt.
Senzor podtlaka je okvarjen.
Cevovod za izločanje dimnih plinov je 
zamašen.
Nepravilna namestitev.

Preverite, ali so luknjice na dnu žerjavnice popolnoma proste.
Preverite, ali sta cevovod dimnih plinov in zgorevalna komora 
čista. 
Preverite, ali so vrata nepredušno zaprta.
Preverite, ali je predal za pepel nepredušno zaprt.
Druge posege za odpravo napake mora izvesti pooblaščeni tehnik.

dEPr alarM Sprožil se je mehanski senzor 
podtlaka. Obrnite se na serviserja.

no 
igniTion

Rezervoar peletov je prazen.
Nastavitev polnjenja peletov ni 
ustrezna.
Nepravilna namestitev.

Preverite, ali so v rezervoarju prisotni peleti.
Nastavite dovajanje peletov (oglejte si “Nastavitev polnjenja 
peletov”).
Preverite postopke, opisane v poglavju "Vžig".
Druge posege za odpravo napake mora izvesti pooblaščeni tehnik.

BlaCk-ouT no ign. Izpad napetosti med fazo vžiga.
Izključite peč (OFF) s pritiskom tipke 1 in ponovite postopke, 
opisane v poglavju "Vžig”.
Druge posege za odpravo napake mora izvesti pooblaščeni tehnik.

no PEllETs
Med fazo delovanja se temperatura 
dimnih plinov spusti pod tovarniško 
nastavljene parametre.

Preverite, ali so v rezervoarju prisotni peleti.
Nastavite dovajanje peletov.
Druge posege za odpravo napake mora izvesti pooblaščeni tehnik.

Cooling sTand-By Poskus odprave alarma v fazi 
ohlajanja peči.

Vsakič, ko se na prikazovalniku peči prikaže eden od zgoraj 
navedenih alarmov, se peč samodejno ugasne.
Peč blokira kakršen koli poskus odprave alarma med to fazo, na 
zaslonu pa se izmenično prikazujeta alarm in napis STAND-BY 
. Alarm je mogoče ponastaviti samo, če je motor za izločanje 
dimnih plinov ustavljen in če je preteklo 15 minut od prikaza 
alarma; ponastavi pa se ga tako, da se pritisne tipko 3 in se jo 
zadrži pritisnjeno 1 sekunde.

dEPr sEnsor 
daMagE Del odklopljen ali okvarjen. Obrnite se na serviserja.

augEr ConTrol 
alarM

Nepravilno delovanje 
transporterja peletov. Obrnite se na serviserja.
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EXTRAFLAME S.p.A.     Via Dell’Artigianato, 12    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

004275906_MU_STUFE_PELLET_596_007

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe značilnosti in podatkov v tem priročniku, kadarkoli
in brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom izboljšanja lastnih izdelkov.

Tega priročnika ni mogoče šteti za pogodbo s tretjimi osebami.


