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Посібник користувача
Шановний клієнте!
Дякуємо за придбання котла ARISTON.
Ми гарантуємо, що ваш котел є надійним і безпечним в експлуатації виробом.
Цей посібник містить докладні інструкції та рекомендації щодо належного встановлення, використання й технічного обслуговування котла.
Обов’язково зберігайте цей посібник у безпечному місці (наприклад, біля газового лічильника), щоби мати можливість звернутися до нього
в майбутньому.
Ваш місцевий сервісний центр ARISTON із
радістю надасть вам всю необхідну допомогу з
будь-якого питання.

Цей виріб повністю відповідає вимогам
Директиви 2012/19/ЄС щодо утилізації
електричного та електронного обладнання.
Символ перекресленого бака для сміття на продукті вказує
на те, що після завершення терміну служби його потрібно
утилізувати окремо від звичайних побутових відходів. Цей
виріб необхідно здати в спеціалізований центр, що має відповідні потужності для перероблення електричного й електронного обладнання, або повернути продавцеві під час
придбання нового котла.
Користувач несе особисту відповідальність за належну утилізацію цього обладнання після завершення терміну його
служби в центрі перероблення відходів.
У таких центрах використовуються спеціальні процеси оброблення й утилізації відходів, спрямовані на ефективне
розбирання й перероблення матеріалів, із яких виготовлено продукт, що дає змогу підвищити рівень захисту довкілля.
Для отримання докладної інформації про затверджені методи утилізації відходів зверніться до місцевого спеціалізованого центру або продавця, у якого було придбано цей
продукт.
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Функція AUTO
Функція AUTO призначена для підвищення продуктивності котла
разом із підтриманням оптимальної температури радіаторів та
максимального комфорту для користувача. Вона дає змогу підтримувати ідеальну температуру в приміщенні та суттєво економити енергію.
Принцип роботи функції полягає в автоматичному регулюванні
температури води на виході з котла залежно від температури
зовнішньої атмосфери.
Маркування CE
Маркування CE гарантує, що пристрій відповідає вимогам таких
директив:
– Директива 2016/426/ЄЕС щодо газового обладнання;
– Директива 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності;
– Директива 1992/42/ЄЕС щодо енергоефективності;
– Директива 2014/35/ЄС щодо забезпечення електричної безпеки.

Посібник користувача
Цей посібник разом із «Технічними інструкціями щодо встановлення та обслуговування» є невід’ємною важливою
частиною виробу.
Обидва посібники потрібно зберігати в безпечному місці,
а в разі повторного продажу котла або його перенесення в
інше місце передати новому власнику чи перенести разом
з агрегатом.
Уважно прочитайте інструкції та ознайомтеся з попередженнями, що містяться в цьому посібнику та інструкціях
із його встановлення та обслуговування, оскільки вони містять важливу інформацію про безпечний монтаж, експлуатацію й технічне обслуговування виробу.
Цей пристрій призначений для підігрівання води в побутовій
мережі водопостачання. Його потрібно під’єднати до системи
опалення й мережі розподілення гарячої води, параметри яких
мають відповідати продуктивності та потужності цього виробу.
Категорично забороняється використовувати пристрій для досягнення будь-яких цілей, окрім зазначених у цьому документі.
Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження,
що виникли внаслідок неналежного, неправильного або неприйнятного використання пристрою або через недотримання
інструкцій, наведених у цьому посібнику.
Монтаж, технічне обслуговування та будь-які інші операції,
пов’язанні із втручанням в роботу системи, потрібно здійснювати в повній відповідності з вимогами чинного законодавства
та інструкціями виробника. Неправильно виконаний монтаж
може стати причиною травмування людей або тварин, а також
пошкодження майна. Виробник не несе відповідальності за
будь-які збитки, що виникають у таких ситуаціях.
Під час проведення технічного обслуговування або будь-яких
робіт у безпосередній близькості від повітропроводів, димоходів або їхніх окремих елементів потрібно вимкнути котел, установивши зовнішній двополюсний вимикач у положення OFF
(«ВИМК.»), і перекрити газовий кран. Після завершення робіт
зверніться по допомогу до кваліфікованого технічного спеціаліста, щоби він перевірив технічний стан трубопроводів і відповідних пристроїв.
Якщо котел не буде використовуватися впродовж тривалого періоду часу, рекомендовано від’єднати його від електромережі та
перекрити запірний кран на газопроводі. Якщо очікуються заморозки, необхідно злити воду з котла й трубопроводів системи,
щоби запобігти їхньому пошкодженню внаслідок замерзання.
Під час очищення зовнішніх компонентів пристрою вимкніть котел і встановіть зовнішній вимикач у положення OFF («ВИМК.»).
Не дозволяйте дітям або недосвідченим особам користуватися
цим виробом без нагляду.
Правила техніки безпеки
Значення символів:
Ігнорування цього попередження призведе до виникнення ризику травмування, а, за певних обставин, навіть
до загибелі.
Ігнорування цього попередження призведе до виникнення ризику пошкодження майна, рослин або травмування
тварин, а, за певних обставин, навіть до суттєвих збитків.
Не виконуйте роботи, які передбачають відкриття пристрою.
Існує ризик ураження струмом внаслідок контакту з компонентами, що перебувають під напругою.
Існує ризик отримання опіків, що виникають унаслідок
контакту із сильно нагрітими компонентами, або ран, що
виникають через контакт із гострими краями або виступами на обладнанні.

Не виконуйте операції, які передбачають зняття пристрою
з місця його встановлення.
Існує ризик ураження струмом внаслідок контакту з компонентами, що перебувають під напругою.
Існує ризик затоплення, спричиненого витоком води з
від’єднаних труб.
Існує ризик вибуху, пожежі або отруєння внаслідок витоку газу з пошкоджених трубопроводів.
Уникайте пошкодження силового кабелю.
Існує ризик ураження електричним струмом через контакт з оголеними дротами, що перебувають під напругою.
Не залишайте нічого на приладі.
Існує ризик травмування внаслідок падіння предметів із
пристрою під впливом вібрації.
Існує ризик пошкодження пристрою або об’єктів під ним
через падіння предметів під впливом вібрації.
Забороняється залазити на пристрій.
Існує ризик травмування внаслідок падіння пристрою.
Існує ризик пошкодження пристрою або будь-яких об’єктів
під ним через падіння пристрою з місця його встановлення.
Виконуючи очищення котла, не ставайте на стільці, табуретки, драбини або на погано зафіксовані опори.
Травми, отримані через падіння з висоти або внаслідок
виникнення порізів (після раптового складання сходинок драбини).
Не намагайтеся очистити пристрій, попередньо не вимкнувши його — для цього потрібно перевести зовнішній вимикач у положення OFF («ВИМК.»).
Існує ризик ураження струмом внаслідок контакту з компонентами, що перебувають під напругою.
Не використовуйте інсектициди, розчинники або агресивні
мийні засоби для очищення пристрою.
Існує ризик пошкодження пластикових або пофарбованих компонентів котла.
Забороняється використовувати цей агрегат для досягнення будь-яких цілей, окрім його стандартного використання
в побутових мережах.
Існує ризик пошкодження пристрою, викликаного його
перевантаженням.
Існує ризик пошкодження майна, викликаного неналежним поводженням з обладнанням.
Не дозволяйте дітям або недосвідченим особам користуватися цим пристроєм.
Існує ризик пошкодження пристрою, викликаного його
неналежною експлуатацією.
У разі появи запаху гару або диму, що надходить від пристрою, від’єднайте його від електромережі, перекрийте запірний кран на газопроводі, відчиніть усі вікна та зверніться по допомогу.
Існує ризик погіршення стану здоров’я внаслідок отримання опіків, вдихання диму, отруєння.
За наявності сильного запаху газу перекрийте запірний кран
на газопроводі, відчиніть усі вікна та зверніться по допомогу.
Існує ризик вибуху, пожежі або отруєння.
Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або недостатнім досвідом і знаннями, за
винятком ситуацій, коли це відбувається під наглядом особи,
відповідальної за їхню безпеку, або якщо вона надала їм всі необхідні вказівки з експлуатації цього виробу.
Постійно стежте за дітей, щоби вони не гралися із цим пристроєм.
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Посібник користувача
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Монтаж, перший запуск і технічне обслуговування мають здійснюватися виключно кваліфікованими спеціалістами із суворим
дотриманням наведених інструкцій.
Неправильно виконаний монтаж може стати причиною травмування людей або тварин, а також пошкодження майна. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що можуть виникнути в такій ситуації.
Панель управління
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Legenda:
Умовні
позначення:
Display
1.1. Дисплей
Tasti +/regolazione
temperatura
acquaгарячого
sanitariaводо2.2. Кнопки
регулювання
температури
в системі
3. постачання
Tasto ON/OFF
(«+/–»)
3.4. Кнопка
вмикання/вимикання виробу
Manometro
4. Манометр
amma
5.6. Індикатор
виявлення
Tasto ESC
(Back) полум’я (синій світлодіод)
5.7. Кнопка
Esc («Назад»)
“Encoder”
programmazione
6.8. Поворотний
Tasto OK регулятор для програмування котла
7. Кнопка ОК для програмування котла
9. Tasto Mode
9. Кнопка MODE («РЕЖИМ»)
Selezione modalità di funzionamento caldaia)
(вибір літнього/зимового режиму роботи)
10.
Tasto
RESET(«СКИДАННЯ»)
10. Кнопка RESET
11.
Tasto
AUTO
(Attivazione
Termoregolazione)
11. Кнопка Auto
(увімкнення
функції
регулювання температури)
12.
Tasti
+/regolazione
temperatura
riscaldamento
12. Кнопки регулювання температури в системі
опалення («+/–»)

4

8

Посібник користувача
Дисплей

01/01/2000

00:00

40°C

70°C

Налаштування режиму опалення
Задана температура в системі центрального опалення
Активовано режим опалення

Процедура першого запуску
Після встановлення котла переконайтеся в тому, що були виконані всі вимоги щодо надходження повітря та вентиляції приміщення, передбачені чинним законодавством.
Регулярно перевіряйте значення тиску води, що відображається на дисплеї. У холодному стані цей показник має перебувати
в діапазоні 0,6... 1,5 бар. Якщо значення тиску буде недостатньо
високим, на дисплеї відобразиться повідомлення з вимогою долити воду.
За допомогою крана для заповнення системи доведіть значення
тиску до потрібного рівня.
Якщо тиск у системі падає дуже часто, це може свідчити про порушення її герметичності. У такому разі викличте кваліфікованого сантехніка.
Порядок увімкнення
Натисніть кнопку вмикання/вимикання
на панелі управління, щоб увімкнути котел.
Розпочнеться процедура ініціалізації, на яку вказує відображуваний на дисплеї індикатор зі смужками.

Задана температура в системі центрального опалення
Налаштування параметрів системи гарячого водопостачання
Задана температура в системі гарячого
водопостачання (відображається за наявності під’єднаного ємнісного водонагрівача)
Активовано режим гарячого водопостачання

Після завершення цього процесу на дисплеї відобразяться задані значення температури для контуру центрального опалення й контуру гарячого водопостачання (режим відображення:
Boiler base («Базова конфігурація котла»)).

Задана температура в системі гарячого
водопостачання
(відображається за наявності під’єднаного ємнісного водонагрівача)
Температура зовнішньої атмосфери (°C)
(лише за наявності під’єднаного зовнішнього датчика)

Також потрібно буде встановити дату, час і мову. Дотримуйтеся
порядку дій, описаного в розділі «МЕНЮ КОРИСТУВАЧА».

Сигнали помилок
На дисплеї відображається код помилки та її опис

Вибір режиму роботи
За допомогою кнопки MODE («РЕЖИМ») (поз. 9) оберіть бажаний режим роботи.

Активована функція AUTO

Режим роботи

Індикація на дисплеї

Winter («Зима»)
Активована функція забезпечення комфортної температури гарячої води
Під’єднаний датчик температури геліосистеми (додаткове обладнання)
(режим відображення: Boiler complete
(«Повна конфігурація котла») — User
menu («Меню користувача»))
Індикатор виявлення полум’я з відображенням використовуваної потужності
(режим відображення: Boiler complete
(«Повна конфігурація котла») — User
menu («Меню користувача»))
Пояснювальний текст і допоміжна інформація
(режим відображення: Boiler complete
(«Повна конфігурація котла») — User
menu («Меню користувача»))

опалення + гаряче водопостачання для задоволення побутових потреб із заданою температурою

Summer («Літо»)
лише гаряче водопостачання для
задоволення побутових потреб із
заданою температурою

Only Heating («Лише опалення»)
(ємнісний водонагрівач не використовується)
На ввімкнення пальника вказує синій світлодіод (поз. 5).
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Посібник користувача
Регулювання температури в системі опалення
Задане значення температури теплоносія в контурі опалення
можна змінювати, натискаючи кнопки «+/–» (поз. 12).
Доступний діапазон: 20... 45 °C (низька) або 35... 82 °C (висока).
У цьому разі попередньо задане значення почне блимати на
дисплеї.

Вимкнення котла
Щоби зупинити роботу котла, натисніть кнопку вмикання/вимикання . Після цього дисплей згасне.
У цьому разі функція захисту від замерзання залишиться
активною.

OFF
24/01/2012

15:22

40°C

72°C

Регулювання температури в системі гарячого водопостачання
із підключеним зовнішнім баком (додаткове обладнання)
Значення температури води в контурі гарячого водопостачання
можна змінювати в діапазоні 40... 60 °C, натискаючи відповідні
кнопки (поз. 2).
У цьому разі попередньо задане значення почне блимати на дисплеї.
Щоби відключити бак, оберіть варіант Only Heating («Лише опалення»).
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Вимкнення системи опалення
Щоби вимкнути опалення, натисніть кнопку MODE («РЕЖИМ»)
(поз. 9). Символ опалення
на дисплеї згасне.
Котел продовжуватиме працювати тільки для виробництва гарячої води — на екрані відображатиметься задане значення
температури.
01/01/2000

44°C

00:00

УВАГА!
Для повного вимкнення котла переведіть його зовнішній вимикач у положення OFF («ВИМК.»). Перекрийте газовий кран.
Функція COMFORT
Котел дає змогу підвищити рівень комфорту користувачів у період виробництва гарячої води за допомогою функції COMFORT.
Ця функція забезпечує підігрівання зовнішнього бака, коли котел не працює.
Щоб активувати функцію Comfort, виконайте такі дії:
– Натисніть кнопку OK, щоби перейти в меню користувача.
– Натисніть кнопку ОК, щоб відкрити Complete menu («Повне
меню»).
– За допомогою поворотного регулятора оберіть варіант
D.H.W. Settings («Налаштування ГВП»).
– Натисніть кнопку ОК, щоби відкрити підменю.
– За допомогою поворотного регулятора оберіть варіант
Comfort.
– Натисніть кнопку ОК, після чого на дисплеї відобразиться
така індикація:
Disabled («Відключено») (заводське налаштування)
Time based («За розкладом») (функція Comfort залишається активною впродовж 30 хвилин після звертання до системи ГВП)
Always active («Завжди активна»)
– За допомогою поворотного регулятора оберіть потрібний
режим роботи функції Comfort, наприклад: Always active
(«Завжди активна»)
– Натисніть кнопку ОК, після чого на дисплеї відобразиться
така індикація:
Comfort function set to Always active («Для функції Comfort обрано режим «Завжди активна»»)
Якщо функція активована, на дисплеї відображається напис
COMFORT.
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Посібник користувача
Умови відключення приладу
Захист котла від появи несправностей забезпечується за допомогою внутрішніх перевірок, які здійснюються на платі управління (за потреби агрегат вимикається). У разі вимкнення котла
після проведення такої перевірки на дисплеї панелі управління
відображається код, який вказує на тип відключення та його
причину.
Існує два типи відключень:

Reset in corso
Errore 501
ALERT

Mancanza fiamma
Premere il pulsante Reset

Errore risolto

Захисне відключення
Помилки такого типу зберігаються в енергозалежній пам’яті
приладу — тобто котел перезапуститься автоматично, щойно
буде усунуто проблему, яка призвела до його відключення. На
дисплеї відображається код помилки та її опис. Fault 110 – Send
Probe Damaged («Помилка 110 — вихід із ладу датчика в контурі
подавання»)

Errore 110
ALERT

Sonda RISC Difettosa
Contatta il Centro assistenza

Щойно буде усунуто причину відключення, котел знову запуститься й продовжить працювати в нормальному режимі.
Якщо після цього на дисплеї котла відображається інформація
про захисне відключення, вимкніть його. Переконайтеся в тому,
що зовнішній вимикач електроживлення перебуває в положенні OFF («ВИМК.»), перекрийте газовий кран та зверніться по допомогу до кваліфікованого технічного спеціаліста.
108
Захисне відключення через недостатній
тиск води
На дисплеї відображається напис
108Fault 108 - Filling Needed («Помилка 108 — необхідно долити воду»).
108
108

Errore 108
ALERT

Riempi Impianto

Систему можна буде перезапустити, перед цим досягнувши потрібного рівня води за допомогою крана для заповнення системи.
Якщо балансування доводиться здійснювати надто часто,
вимкніть котел, встановіть зовнішній вимикач електроживлення в положення OFF («ВИМК.»), перекрийте газовий кран і зверніться до кваліфікованого технічного спеціаліста, щоби він перевірив систему на наявність витоків води.
Аварійне відключення
Помилки такого типу зберігаються в енергонезалежній пам’яті й
автоматично не видаляються.
На дисплеї відображається код помилки та її опис.
Для відновлення нормальної роботи котла натисніть кнопку
на панелі управління.
На дисплеї відобразиться напис Reset in progress («Триває процес скидання»), а потім — Fault solved («Помилку усунуто»).
У разі повторного виникнення проблеми після кількох спроб
скидання зверніться по допомогу до кваліфікованого технічного спеціаліста.

Важлива інформація
Якщо відключення трапляються надто часто, зверніться до офіційного сервісного центру. Із міркувань безпеки котел дає змогу
виконати не більше 5 скидань упродовж 15 хвилин (5 натискань
кнопки RESET («СКИДАННЯ»)). Якщо в цей 15-хвилинний період
натиснути кнопку скидання вшосте, прилад вимкнеться, і користуватися ним можна буде тільки після відключення від джерела електроживлення. Якщо відключення трапляються зрідка
або лише в окремих випадках, це не вважається проблемою.
Таблиця помилок, що призводять до аварійного
відключення приладу
Індикація
на дисплеї
101
501
103
104
105
106
107
108
305
306
307

Опис
Перегрівання
Не виявлено полум’я
Незадовільні результати перевірки циркуляції
потоку
Необхідно долити воду
Несправність плати
Несправність плати
Несправність плати

Пристрій для захисту від замерзання
Функція захисту від замерзання працює з використанням даних
датчика температури теплоносія в контурі центрального опалення незалежно від інших налаштувань (за умови, що на прилад подана напруга).
Якщо температура в первинному контурі опускається нижче
8 °C, насос вмикається на 2 хвилини.
Через дві хвилини циркуляції (фіксований період) котел перевіряє дотримання таких умов:
a) якщо температура теплоносія в контурі центрального опалення перевищує 8 °C, насос зупиняється;
b) якщо температура теплоносія в контурі цен8 °C
трального опалення становить 4... 8 °C, насос продовжує працювати ще дві хвилини;
c) якщо температура теплоносія в контурі
центрального опалення нижче 4 °C, вми3 °C
кається пальник (у режимі опалення) і
працює з мінімальною потужністю до досягнення температури 33 °C. Після цього пальник вимикається, а насос продовжує працювати ще дві хвилини.
Якщо температура теплоносія залишатиметься в межах 4... 8 °C,
насос буде вмикатися на дві хвилини загалом до десяти разів,
доки цей показник не перевищить 8 °C, — після цього ввімкнеться пальник. Якщо аварійне відключення викликане перегріванням, пальник залишатиметься ВИМКНЕНИМ.
Пристрій для захисту від замерзання активується (під час нормальної роботи котла) тільки за дотримання таких умов:
– у системі підтримується належний тиск;
– на котел подається електроживлення;
– у систему подається газ.
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Посібник користувача
Меню User Settings
(«Налаштування користувача»)
Щоби перейти в меню User
Settings («Налаштування користувача»), натисніть кнопку
ОК — після цього на дисплеї відобразиться така індикація:
Натисніть кнопку ОК, щоби відкрити меню та підменю.
Для навігації в меню й підменю користуйтеся поворотним регулятором.
Для зміни налаштувань відповідних параметрів обертайте поворотний регулятор.
Щоби зберегти нові налаштування, натисніть кнопку ОК.
Для виходу з поточного розділу натискайте кнопку ESC — робіть
це, доки не повернетеся в стандартний режим відображення даних на дисплеї.

Для отримання доступу до різних параметрів та внесення змін
використовуються кнопка OK і поворотний регулятор (див. наведений нижче рисунок).

COMPLETE MENU («ПОВНЕ МЕНЮ») користувача
Central Heating Settings C.H. Setpoint temperature («За(«Налаштування пара- дана температура в системі
метрів системи цен- центрального опалення»)
трального опалення»)

Domestic Hot Water
settings («Налаштування параметрів системи
гарячого водопостачання»)
Screen Settings («Налаштування екрана»)

Set flow temperature Zone 1 («Задана тем- Регулювання за допомогою кнопок
пература теплоносія в Зоні 1»)
(поз. 12) на панелі управління
Set flow temperature Zone 2 («Задана тем- Ця опція є доступною лише за наявнопература теплоносія в Зоні 2»)
сті багатозонального модуля
Set flow temperature Zone 3 («Задана тем- Ця опція є доступною лише за наявнопература теплоносія в Зоні 3»)
сті багатозонального модуля
D.H.W. Setpoint temperature («Задана температура в системі гарячого Регулювання за допомогою кнопок
водопостачання»)
(поз. 1) на панелі управління
Comfort function (Функція Disabled («Відключено») (заводське нала- За допомогою поворотного регулятора
Comfort)
штування)
оберіть потрібний варіант і натисніть
кнопку OK. Після цього на дисплеї відоTime based («За розкладом»)
бразиться напис COMFORT (див. стор. 6).
Always active («Завжди активна»)
Language («Мова»)
За допомогою поворотного регулятора оберіть потрібну мову та натисніть кнопку OK.
Time and Date («Час і дата») Див. розділ «Налаштування часу й дати» на стор. 8.
Home screen («Початковий Boiler base («Базова конфігурація котла») За допомогою поворотного регулятоекран»)
(заводське налаштування)
ра оберіть потрібний варіант і натисBoiler complete («Повна конфігурація котла») ніть кнопку OK.
Brightness
in
standby За допомогою поворотного регулятора оберіть потрібний варіант і натисніть
(«Яскравість у режимі очіку- кнопку OK.
вання»)
Backlight («Підсвічування») За допомогою поворотного регулятора оберіть потрібний час (хвилини) і натисніть кнопку OK.
Home screen timing («Трива- За допомогою поворотного регулятора оберіть потрібний час (хвилини) і натислість відображення початко- ніть кнопку OK.
вого екрана»)

Налаштування мови
Щоби налаштувати мову, відкрийте User menu («Меню користувача») і виконайте такі дії:
– Натисніть кнопку ОК — на дисплеї відобразиться індикація
Complete menu («Повне меню»).
– Натисніть кнопку ОК, щоби перейти в Complete menu («Повне меню»).
– За допомогою поворотного регулятора оберіть пункт Screen
settings («Налаштування екрана»).
– Натисніть кнопку ОК, щоби відкрити підменю.
– Натисніть кнопку ОК, щоби перейти в пункт Language («Мова»).
– Натисніть кнопку ОК, щоб обрати варіант English («Англійська»), — після цього на дисплеї відобразиться напис Selected
language English («Обрано англійську мову»).
– Натисніть кнопку ESC, щоби вийти з меню.
Налаштування часу й дати
Щоби налаштувати час і дату, відкрийте User menu («Меню користувача») і виконайте такі дії:
– Натисніть кнопку ОК — на дисплеї відобразиться індикація
Complete menu («Повне меню»).
– Натисніть кнопку ОК, щоби перейти в Complete menu («Повне
меню»).
– За допомогою поворотного регулятора оберіть пункт Screen
settings («Налаштування екрана»).
– Натисніть кнопку ОК, щоб відкрити Screen settings («Налаштування екрана»).
– За допомогою поворотного регулятора оберіть пункт Time
and Date («Час і дата»).
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– Натисніть кнопку ОК, щоби відкрити підменю.
– Натисніть кнопку ОК, щоби змінити дату (відображуване на
дисплеї число почне блимати).
– За допомогою поворотного регулятора встановіть потрібну дату.
– Натисніть кнопку ОК, щоби підтвердити свій вибір.
– За допомогою поворотного регулятора оберіть місяць.
– Натисніть кнопку ОК, щоби змінити місяць (відображуване на
дисплеї число почне блимати).
– За допомогою поворотного регулятора встановіть потрібний місяць.
– Натисніть кнопку ОК, щоби підтвердити свій вибір.
– За допомогою поворотного регулятора оберіть рік.
– Натисніть кнопку ОК, щоби змінити рік (відображуване на
дисплеї число почне блимати).
– За допомогою поворотного регулятора встановіть потрібний рік.
– Натисніть кнопку ОК, щоби підтвердити свій вибір.
– За допомогою поворотного регулятора оберіть години.
– Натисніть кнопку ОК, щоби змінити кількість годин (відображуване на дисплеї число почне блимати).
– За допомогою поворотного регулятора встановіть потрібну
кількість годин.
– Натисніть кнопку ОК, щоби підтвердити свій вибір.
– За допомогою поворотного регулятора оберіть хвилини.
– Натисніть кнопку ОК, щоби змінити кількість хвилин (відображуване на дисплеї число почне блимати).
– За допомогою поворотного регулятора встановіть потрібну
кількість хвилин.
– Натисніть кнопку ОК, щоби підтвердити свій вибір.
– Натисніть кнопку ESC, щоби вийти з меню.

Посібник користувача
Home screen («Початковий екран»)
– заводське налаштування: Boiler base («Базова конфігурація котла»)
Щоби налаштувати початковий екран, відкрийте User menu
(«Меню користувача») і виконайте такі дії:
– Натисніть кнопку ОК, після чого на дисплеї відобразиться індикація Complete menu («Повне меню»).
– Натисніть кнопку ОК, щоби перейти в Complete menu («Повне
меню»).
– За допомогою поворотного регулятора оберіть пункт Screen
settings («Налаштування екрана»).
– Натисніть кнопку ОК, щоби відкрити Screen settings («Налаштування екрана»).
– За допомогою поворотного регулятора оберіть пункт Home
screen («Початковий екран»).
– Натисніть кнопку ОК, щоби відкрити w
– За допомогою поворотного регулятора оберіть пункт Boiler
complete («Повна конфігурація котла»).
– Натисніть кнопку OK, щоби зберегти внесені зміни.
– Натисніть кнопку ESC, щоби вийти з меню.
Boiler base
(«Базова конфігурація
котла»)

Boiler complete
(«Повна конфігурація
котла»)

70°C

40°C

40°C

70°C

0,7 bar

Stand-by

У режимі Boiler base («Базова
конфігурація котла») на дисплеї відображаються:
– час і дата;
– заданий режим роботи;
– задане значення температури;
– індикація функції COMFORT;
– індикація функції AUTO;

У режимі Boiler complete
(«Повна конфігурація котла»)
на дисплеї відображаються:
– час і дата;
– заданий режим роботи;
– задане значення температури;
– індикація функції COMFORT;
– індикація функції AUTO;
– цифровий манометр;
– пояснювальний текст та допоміжна інформація щодо
режиму роботи;
– індикатор виявлення полум’я
з відображенням використовуваної потужності;
– значення температури геліосистеми (за умови підключення датчика).

Кнопка Auto —
активація функції регулювання температури
Функція AUTO дає змогу адаптувати режим роботи
котла до умов довкілля й особливостей системи, у якій
він встановлений.
Комфортна температура в приміщенні досягається якомога
швидше без зайвої витрати грошей, енергії чи зниження ефективності обладнання; водночас набагато знижується швидкість
зношення компонентів.
Монтажник обов’язково розкаже вам про пристрої, які можна підключати до котла, а також внесе всі відповідні зміни в програму з урахуванням
особливостей системи.
У звичайних котлах температура нагрівальних елементів зазвичай встановлюється на високе значення (70... 80 °C), що
дає змогу забезпечити ефективне опалення впродовж кількох
дійсно холодних зимових днів. Разом із тим, у менш холодні періоди більшої тривалості (зазвичай восени та взимку) така температура точно буде надмірною. Це спричиняє перегрівання
приміщення після відключення термостата, що призводить до
марнування енергії та створення не дуже комфортних умов для
людей, які в ньому перебувають.
Функція AUTO самостійно контролює параметри котла та обирає найкращий режим його роботи з урахуванням умов довкілля, особливостей під’єднаних зовнішніх пристроїв та заданої
продуктивності. Виходячи з характеристик навколишньої атмосфери й бажаної температури в приміщенні, функція постійно визначає рівень потужності, із яким має працювати котел.
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Переналаштування на інший тип газу
Наші котли розраховані на використання природного газу (метану) або зрідженого природного газу. Для переналаштування
пристрою на інший тип газу потрібно звернутися до одного з
наших офіційних сервісних центрів.
Технічне обслуговування
Заплануйте щорічну перевірку й технічне обслуговування котла, звернувшись до кваліфікованого спеціаліста.
Належне технічне обслуговування завжди сприяє зниженню
експлуатаційних витрат на роботу системи.
У разі недотримання вимоги щодо проведення щорічного технічного обслуговування пристрою гарантія виробника на другий рік його експлуатації буде анульована.
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Посібник користувача

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN)

ariston.com

Servizio clienti

0732 633528
ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.
Parc de Sant Cugat Nord - Plaza Xavier Cugat nº 2,
Edificio A, 2º
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Info.es@ariston.com
TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE
902 89 81 81

ARISTON THERMO ESPAÑA, S.L.
SUCURSAL EM PORTUGAL
comercial.pt@aristonthermo.com
ATENÇÃO AO CLIENTE
21 960 5306

ariston.com
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