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10. ΕΝ∆ΕΙΕΙΣ-ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνιστάται να απεύγετε την απστράγγιση λκληρης της εγκατάστασης θέρµανσης, καθώς ι αλλαγές νερύ 
απτελύν αιτία σηµατισµύ άρηστων και επιλαών αλάτων στ εσωτερικ τυ λέητα και των θερµαντικών 
σωµάτων. Σε περίπτωση πυ  λέητας δε ρησιµπιείται κατά τη διάρκεια τυ ειµώνα και υπάρει κίνδυνς παγετύ, 
συνιστάται να πρσθέσετε στ νερ της εγκατάστασης κατάλληλα διαλύµατα αντιπαγωτικύ πυ πρρίνται για 
τ σκπ αυτ (π.. πρπυλενική γλυκλη σε συνδυασµ µε αναστλείς διάρωσης και καθαλατώσεων).
Η ηλεκτρνική διαείριση τυ λέητα είναι εδιασµένη µε “αντιπαγωτική” πρστασία στη λειτυργία θέρµανσης 
ώστε µε θερµκρασία κατάθλιψης µικρτερης των 5 °C να τίθεται σε λειτυργία  καυστήρας µέρι η θερµκρασία 
κατάθλιψης να θάσει περίπυ τυς 30 °C.
Αυτή η λειτυργία είναι ενεργή εάν:
*  λέητας τρδτείται µε ηλεκτρισµ,
* υπάρει αέρι,
* η πίεση της εγκατάστασης είναι η πρκαθρισµένη,
*  λέητας δε ρίσκεται σε κατάσταση εµπλκής.

9. ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΡΗΣΙΑ ΤΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΣ. ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΣΤΑΣΙΑ

Για ΕΠΑΝΑΦΡΑ τυ λέητα, γυρίστε τυλάιστν 
για 2 δευτερλεπτα τ διακπτη επιλγής (εικ. 
2) στη θέση “R”. Σε περίπτωση επανειληµµένης 
επέµασης τυ συστήµατς ασαλείας, 
απευθυνθείτε στ Σέρις.

Σηµείωση:  Μπρείτε να κάνετε 5 διαδικές 
πρσπάθειες επαναράς πριν 
 λέητας τεθεί σε κατάσταση 
εµπλκής.

 Για να κάνετε µια νέα πρσπάθεια 
επαναράς, πρέπει να γυρίσετε 
για λίγα δευτερλεπτα τ διακπτη 
επιλγής (εικ. 2) στη θέση OFF.Εικνα 4
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Ανωµαλίες πυ 
επιτρέπυν την 
ΕΠΑΝΑΦΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση ανωµαλίας  πίσθις ωτισµς της θνης ανασήνει ταυτρνα µε τν 
εµανιµεν κωδικ σάλµατς.

Για να διατηρείται η απδτική και ασαλής λειτυργία τυ λέητά σας, αναθέστε τν έλεγ τυ σε 
ευσιδτηµέν Σέρις µετά τ τέλς κάθε περιδυ λειτυργίας.
Με την πρσεγµένη συντήρηση εασαλίεται η ικνµική λειτυργία της εγκατάστασης.
 εωτερικς καθαρισµς της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται µε απρρυπαντικά σε σκνη, διαρωτικά και/ή 
εύλεκτα πρϊντα (π.. ενίνη, ινπνευµα κλπ.) και πρέπει να εκτελείται πάντα µε τη συσκευή εκτς λειτυργίας 
(λ. κεάλαι 7 “σήσιµ τυ λέητα”).

11. ∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Τ ΣΕΡΒΙΣ

ι ανωµαλίες εµανίνται στην θνη και αναγνωρίνται απ έναν κωδικ σάλµατς (π.. E 01):

Κωδικς

E35

E25

E10

E06
E05
E03

E02

E01

ΑΝΩΜΑΛΙΑ

Εµπλκή απτυίας ανάµµατς

Εµπλκή απ επέµαση θερµστάτη 
ασαλείας

Επέµαση θερµστάτη / πιεστάτη καυσαερίων

Βλάη ανινευτή κατάθλιψης

Ανωµαλία ανινευτή εστύ νερύ

Απυσία σήµατς έγκρισης πιεστάτη 
υδραυλικύ κυκλώµατς

Επέµαση ασαλείας απ πιθανή εµπλκή αντλίας.

Παρασιτική λγα (σάλµα λγας)

Λύση

Τπθετήστε για τυλάιστν 2 δευτερλεπτα τ διακπτη επιλγής 
(εικ. 2) στη θέση “R”. Σε περίπτωση επανειληµµένης επέµασης 
τυ συστήµατς ασαλείας, απευθυνθείτε στ Σέρις.

Τπθετήστε για τυλάιστν 2 δευτερλεπτα τ διακπτη επιλγής 
(εικ. 2) στη θέση “R”. Σε περίπτωση επανειληµµένης επέµασης 
τυ συστήµατς ασαλείας, απευθυνθείτε στ Σέρις.

Καλέστε τ ευσιδτηµέν Σέρις.
Καλέστε τ ευσιδτηµέν Σέρις.

Καλέστε τ ευσιδτηµέν Σέρις.

Βεαιωθείτε τι  η πίεση της εγκατάστασης είναι η 
πρκαθρισµένη. Συµυλευθείτε την παράγρα 6. Εάν η 
επέµαση επαναλαµάνεται, απευθυνθείτε στ Σέρις.

Καλέστε τ ευσιδτηµέν Σέρις.

Τπθετήστε για τυλάιστν 2 δευτερλεπτα τ διακπτη επιλγής 
(εικ. 2) στη θέση “R”. Σε περίπτωση επανειληµµένης επέµασης 
τυ συστήµατς ασαλείας, απευθυνθείτε στ Σέρις.


