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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уважаеми Клиенти,
Искаме да Ви благодарим, че при покупката си предпочетохте 
котел с марка ARISTON.  Сигурни сме, че сме Ви предоставили 
технически добър продукт. Тази книжка е изготвена, за да Ви 
информира ,с предупреждения  и съвети,  относно неговия 
монтаж, правилна употреба, поддръжка, за да можете да 
оцените всичките му качества. 
Пазете внимателно тази книжка за всякакви по-нататъшни 
сверки.
Нашият технически сервиз в дадената зона остава изцяло на 
Ваше разположение, от каквото и да се нуждаете.

Функция Auto
Функцията AUTO позволява да се оптимизира коефициентът 
на полезно действие на котела, като същевременно се 
запази оптимална температура в излъчващите устройства и 
максимален комфорт за потребителя. Тя гарантира идеална 
температура в жилището и същевременно осигурява икономии 
на енергия.
Принципът се състои в това да се регулира автоматично 
температурата на водата на изхода на котела в зависимост от 
външната температура на околната среда.

ГАРАНЦИЯ
Гаранцията започва да тече от датата на първо 

запалване на котела.
След като е пуснат котела в експлоатация, сервизният техник 

ще  Ви даде нужната информация за неговото правилно 
използване 

и ще Ви предостави попълнена гаранционна карта. 
За да получите телефонният номер на най – близкия Център за 

Асистенция, можете да се обадите на тел 02 / 850 41 10

auto

Маркировка CE
Знакът СЕ гарантира съответствието на уреда със следните 
директиви:
- 2009/142/CEE за газовите апарати
- 2004/108/CEE за електромагнитната съвместимост
- 2006/95/CE относно електрическата безопасност
- 92/42/CEE за коефициента на полезно действие
                         “Само член 7 (§ 2), член 8 и приложения III до V”
- 2009/125/CE - Energy related Products
- 813/2013        - Pегламент (ЕС) на комисията
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Да не се извършват действия, които да  
включват отварянето
на уреда.
Късо съединение поради наличието на 
компоненти под напрежение.
Лични наранявания причиняващи изгаряния, 
поради наличието на свръхзагряти компоненти 
или наранявания причинени от  наличието на 
ръбове или режещи издатини.
Да не се извършват действия, които да 
включват отстраняването на уреда от неговата 
инсталация.
Късо съединение поради наличие на 
компоненти под напрежение. Наводнения 
поради наличие на течове от разединени 
тръбопроводи.
Експлозии, пожари или интоксикации поради 
изпускане на газ от разединени тръбопроводи. 
Да не се поврежда електрозахранващия кабел. 
Късо съединение причинено от  присъствието 
на оголени жици под напрежение. 
Да не се оставят предмети върху уреда.
Лични наранявания причинени от падане на 
предмета в следствие на вибрации.
Повреждане на уреда или на стоящите отдолу 
предмети поради падане на предмета в 
следствие на вибрации. 
Не се качвайте върху уреда.
Лични наранявания причинени от  падане от 
уреда.
Повреждане на апарата или на стоящите 
отдолу предмети, поради падането на уреда в 
следствие на откачане от захващането. 
Не се качвайте вурху столове, табуретки, 
стълби или върху нестабилни поставки за да 
почиствате котела.
Лични наранявания поради падане от високо .
Да не се извършват действия за почистване 
на уреда преди предварително той да е бил 
изключен. Външният ключ да е поставен в 
положение OFF.
Късо съединение поради наличието на 
компоненти под напрежение. 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Легенда на символите:
Несъблюдаването на предупрежденията 
води до риск от наранявания, 
а при определени обстоятелства дори са 
смъртоносни за хората.
Несъблюдаването на предупрежденията 
води до риск от повреди , при определени 
обстоятелства дори тежки,  за предмети, 

растения или животни

Да не се използват инсектициди, разтворители  
или перилни препарати агресивни за 
почистването на котела.
Повреда на пластмасовите или боядисани 
части.
Уредът да не се използва за цели различни от 
нормалната домашна употреба.
Повреждане на котела поради пренатоварване.
Повреждане на неправилно третираните 
предмети.
Не позволявайте деца и некомпетентни 
лица да ползват котела.
Повреждане на уреда поради неправилна 
употреба.
В случай, че усетите миризма на изгоряло 
или видите излизащ от котела дим, спрете 
електрозахранването, затворете основния 
кран на газта, отворете прозорците и уведомете 
техника.
Лични наранявания поради изгаряния, 
вдишване на дим, интоксикация.
В случай, че усетите силна миризма на газ, 
затворете основния кран на газта, отворете 
прозорците и уведомете техника.
Експлозии, пожари или интоксикации.   

Уредът не е предназначен за използване от лица 
(включително деца), чиито физически, сетивни 
или умствени способности са ограничени, или 
им липсват опит или познания, освен ако имат 
възможността да се възползват от наблюдението 
или инструкциите, свързани с използването на 
уреда, на лице, отговарящо за тяхната безопасност.
Контролирайте дали децата не си играят с уреда. 
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Този продукт служи за отопление и  производство на топла вода за 
битови  нужди.
Трябва да се свърже към отоплителна инсталация и към мрежа 
за разпределяне  на топла санитарна вода съгласно неговите 
предназначения и неговата мощност.
Забранена е употребата за различни от определените цели.  
Производителят не e отговорен при евентуални повреди, 
произлизащи от неправилна, грешна или необмислена употреба 
или поради несъблюдаване на посочените в настоящата книжка 
инструкции.
Техникът, който монтира  трябва да е подготвен за инсталирането  
на  уредa.  
Инсталирането, поддръжката и всеки друг вид намеса трябва да се 
извършват съгласно действащите норми и според инструкциите 
дадени от производителя.
В случай на повреда и/или лошо функциониране изключете уреда, 
затворете крана на газта и не се опитвайте да го поправяте, а се 
обърнете към квалифициран персонал.
Евентуални поправки да се извършват, като се използват само 
оригинални резервни части и трябва да се правят само от 
квалифицирани техници.
Несъблюдаването на описаното по-горе, може да застраши 
сигурността 
на уреда и да освободи от всякаква отговорност производителя. 
В случай на работи по или поддръжка на структури, намиращи се 
в близост до тръбите и димооотводите и техните принадлежащи 
части, да  се изключи уреда и при довършителните работи да се  
потвърди годността на тръбите и на механизмите от квалифициран 
персонал.
В случай на продължителна неупотреба на котела е нужно:
-  да се спре електрозахранването, поставяйки външния ключ в 

позиция “OFF”;
-   да се затворят крановете на газта, на отоплителната инсталация 

и на водопроводната инсталация;
-   да се изпразни отоплителната инсталацията и водопровода, ако 

има опасност от замръзване.
В случай на окончателно спиране  на котела, операциите трябва да 
се извършат от  квалифициран техник.
За почистването на външните части да се изключи  котела.  
Външният ключ да се постави в позиция “OFF”.
Да не се използват или съхраняват леснозапалими субстанции в 
помещението.  в които е инсталиран котела.

НАСТОЯЩАТА КНИЖКА, ЗАЕДНО 
С НАРЪЧНИКА “ТЕХНИЧЕСКИ 
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И 
ПОДДРЪЖКА” ПРЕДСТАВЛЯВА НЕРАЗДЕЛНА И 
ОСНОВНА ЧАСТ ОТ ПРОДУКТА. 
И ДВЕТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗЯТ ВНИМАТЕЛНО 
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАКТО И ВИНАГИ  Д А 
ПРИДРУЖАВАТ КОТЕЛА, ДОРИ  ВСЛУЧАЙ 
НА ОТДАВАНЕ НА ДРУГ СОБСТВЕНИК ИЛИ  
ПОТРЕБИТЕЛ И/ИЛИ НА ПРЕМЕСТВАНЕ ВЪРХУ 
ДРУГА ИНСТАЛАЦИЯ. 
ДА СЕ ПРОЧЕТАТ ВНИМАТЕЛНО 
ИНСТРУКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
НАСТОЯЩАТА КНИЖКА И В НАРЪЧНИКА ЗА 
МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА, ТЪЙ КАТО ТЕ ДАВАТ 
ВАЖНИ ИНДИКАЦИИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО 
БЕЗОПАСНОСТТА НА МОНТАЖ, УПОТРЕБАТА И 
ПОДДРЪЖКАТА.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

26/10/15

1,5 bar
AUTO

Central Heating 
COMFORT

12:30

40° 70°

10°

20,5°
3
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 2 3 4

a

5

b

6

b

7

c

98 10 11

Легенда:

1.  Дисплей
2.  WIFI button  (enable / disable / configure)
3. Бутони +/- регулиране на температурата на 

топлата вода
4. Бутон Mode
     Избор на режим на работа на котела
5. Бутон „COMFORT“
6. Бутон ON/OFF
7. Бутон АВТО /активация на терморегулацията/
8. Бутон RESET
9. Бутони +/- регулиране на температурата на 

отопление
10. Keylock
11. Лед синьо - сигнализация за наличие на пламък
Programavimo mygtukai
a. Бутон ESC(BACK)
b. programming keys 
c. Бутон ОК

ВНИМАНИЕ
ИНСТАЛИРАНЕТО, ПЪРВОТО 
ЗАПАЛВАНЕ, РЕГУЛАЦИИТЕ И 
ПОДДРЪЖКАТА,
ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СПОРЕД 
ИНСТРУКЦИИТЕ САМО ОТ КВАЛИФИЦИРАН 
ПЕРСОНАЛ. ПОГРЕШНОТО ИНСТАЛИРАНЕ, 
МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ УВРЕЖДАНИЯ НА 
ХОРА, ЖИВОТНИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ, ЗА 
КОИТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ СЕ СМЯТА ЗА 
ОТГОВОРЕН.

Команден панел
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Дата и час 26/10/15 12:30
Keylock active

DHW set temperature and indication of the 
set temperature level

42°

CH set temperature and indication of the set 
temperature level

Warning scheduled maintenance

Зададено функциониране на 
отоплението

Активирано действие на отоплението

Зададено функциониране на топлата 
вода

Активирана топла вода

Сигнализиране наличието на пламък 
с индикация на използваното 
налягане

Дигитален манометър

Преминаващ текст Central heating

Сигнал за грешки
с индикация на кода и обяснение

ALERT

Режим AUTO активиран (Активна 
терморегулация) AUTO

Confort function enabled COMFORT
CH Schedule programming 
(set display: boiler base - see user’s menù)

   
CH Schedule programming
(set display: boiler complete - see user’s menù)
Internal temperature displayed for set zone - 
with bus device connected -  optional
(set display: boiler complete - see user’s menù)

 

външна температура  (°C) 
(set display: boiler complete - see user’s menù)

High Efficiency operation

Wi-Fi active (Kit Optional)

WIFI connected to the local network, 
but without access to the server

WIFI not configured

Свързан слънчев панел (опция)
(Настройки на дисплея: Пълен котел - виж 
упътване за употреба)

26/10/15

1,5 bar
AUTO

Riscaldamento attivo
COMFORT

12:30

60° 82°

10°

20,5°
3
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 

Дисплей

Дисплей Подготовка за функциониране
Ако котелът е инсталиран в апартамент, проверете дали са 
спазени изискванията за подаване на въздух и за вентилиране 
на помещението (съгласно действащите норми).
Периодично контролирайте налягането на водата чрез 
хидромера и проверявайте при студена инсталация, дали то е 
между 0,6 и 1,5 bar. If the pressure is just under the minimum value 
the display will request a filling procedure - see note below.

FILLING PROCEDURE
TO RESTORE THE CORRECT PRESSURE OPEN THE FILLING 
VALVE (POSITIONED IN THE BOTTOM OF THE BOILER) AND 
PRESS THE MODE BUTTON FOR 5 SECONDS. THE DISPLAY 
SHOWS “System air purge“. 
WHEN THE PRESSURE GAUGE INDICATES A PRESSURE BETWEEN 
0.6 AND 1.5 BAR, CLOSE THE FILLING VALVE AND PRESS THE 
MODE BUTTON. 
THE DISPLAY RETURNS TO NORMAL VIEW.

Процедура на запалване
Натиснете бутон ON/OFF , дисплеят светва.
Започва процес на задействане, индикиран с линия.

Накрая върху дисплея се показват зададените температури за 
отопление и топла вода (конфигурация на дисплея: базов котел).
Изисква се, също настройка на дата, час и език - see note. 

Wi-Fi bo

Initializing.......

00/00/00

Press OK to enter Menu

00:00

42° 70°1,5 bar

Ако налягането спада много често, възможно е да има течове на 
вода по инсталацията. В този случай е необходимо да се извика 
водопроводчик.

ATTENTION - Initial start-up
The first time the display requires a few basic settings.
First, select the language. Press the programming key b to 
select the language,  then press the OK button to
confirm.
Move on to setting the date and time. Press the programming 
key b  to make a selection, press the OK button to confirm your 
selection. Press the programming key b  to set the value.
Press the OK button to confirm. Save the settings by pressing OK.
Press the OK button to access the User’s Menu.
Press the programming key b to scroll through the menu list and 
select a parameter, then press OK to confirm.

CAUTION!!
Some parameters are protected with an access code (safety 
code) which protects the boiler settings from unauthorised use.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Регулиране на отоплението
Регулирането на температурата на водата за отопление се 
осъществява с натискане на бутоните 9, от 20 до 45°C (ниска 
температура) и от 35 до 85 °C (висока температура).
Стойността на заданието се изписва и мига по време на 
регулирането, а след това остава посочена от вертикалния 
линеен график.

Регулиране на температурата на водата за домакински 
нужди
GENUS ONE SYSTEM
(Котел, свързан с външен балон с помощта на Kit ARISTON- 
опция)
Температурата на БГВ може да се регулира чрез натискане на 
бутоните 2, за да се получи температура от 40°C до 60°C.
Предварително избраната стойност се появява на просветващия 
дисплей.Настроената стойност се изписва на дисплея и мига. 
За да изключите бойлера е достатъчно да натиснете бутон MODE 
и да изберете режим Само отопление.

20/11/15

C Heating active

09:57

40° 70°1,5 bar

Регулиране на санитарната температура
GENUS ONE
Температурата на БГВ може да се регулира чрез натискане на 
бутоните 3, за да се получи температура от 36°C до 60°C.
Предварително избраната стойност се появява на просветващия 
дисплей.

20/11/15

DHW active

09:57

42° 70°1,5 bar

ATTENTION!!
SYSTEM MODELS
AUTOMATIC DISINFECTION SYSTEM
(THERMAL CLEANSE FUNCTION)
Legionella are small rod shaped bacteria which 
are a natural constituent of all fresh waters.
Legionaries’ disease is a pneumonia infection caused 
by inhaling of Legionella species. Long periods of water 
stagnation should be avoided;
it means the tank should be used or flushed at least 
weekly.
The European standard CEN/TR 16355 gives 
recommendations for good practice concerning the 
prevention of Legionella growth in drinking water 
installations but existing national regulations remain in 
force.

GENUS ONE SYSTEM boilers connected to an external 
tank (with NTC probe ) use an automatic water 
disinfection system, FACTORY ENABLED.
This system comes into operation every time the boiler 
is supplied electrically and in any case every 30 days, 
bringing the water temperature to 60 ° C for one hour.

INFORM THE USER ON FUNCTION OPERATION MODE 
TO AVOID DAMAGES NOT TO BE PROVIDED TO 
PERSONS, ANIMALS, THINGS.
The tempertature into the tanke gradually cools down
to return to the set DHW temperature.
With the function enabled, the display shows 
“Αντιλεγιονέλλα σε εξέλιξη ”

It is recommend to install a mixing valve on the
D.H.W. outlet to avoid burns.

FUNCTION IS DISABLED IF THE BOILER IS ONLY HEATING
MODE.
The function is only for the tanks, for a full treatment of the 
system and all the withdrawal points, contact a qualified 
technician.

19/11/15

Thermal Cleanse in Progress

09:49

42° 70°1,5 bar

Режим на функциониране Дисплей 

зима 
отопление + производство на 
топла вода за битова употреба

19/11/15

Press OK to enter Menu

09:49

42° 70°

19/11/15

Press OK to enter Menu

09:50

42°

1,5 bar

19/11/15

Press OK to enter Menu

09:49

70°1,5 bar

1,5 bar
лято 
само производство на топла вода 
за битова употреба

19/11/15

Press OK to enter Menu

09:49

42° 70°

19/11/15

Press OK to enter Menu

09:50

42°

1,5 bar

19/11/15

Press OK to enter Menu

09:49

70°1,5 bar

1,5 bar

GENUS ONE SYSTEM
Само отопление (Изключване на 
балона)

19/11/15

Press OK to enter Menu

09:49

42° 70°

19/11/15

Press OK to enter Menu

09:50

42°

1,5 bar

19/11/15

Press OK to enter Menu

09:49

70°1,5 bar

1,5 bar

Избиране режима на функциониране
Избирането на режима на функциониране  се извършва чрез 
бутона MODE 4:

Запалването на горелката се отбелязва от лед синьо 11.
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20/11/15

Press Ok to enter Menu

09:57

42° 1,5 bar

Прекъсване на отоплението
За да се прекъсне отоплението натиснете бутон MODE 4, от дисплея 
изчезва символа .    
Котелът ще остане в режим ЛЯТО, функционира само в режим БГВ, 
показвайки нагласената температура.

OFF

20/11/15 12:00

Процедура за изключване
За да изключите котела, натиснете бутон ON/OFF.
Активна функция против замръзване.

ВАЖНО!!
За да се изгаси напълно котелът, трябва външният електрически 
прекъсвач да се постави в положение ИЗКЛ. Затворете кранчето 
за газта.

Control panel - Keylock
It’s possible to lock the control panel of the boiler by pressing the 

button 10. The display shows the symbol  .
To unlock the control panel, press again the button 10. The symbol 
disappears from the display.

20/11/15

AUTO
Central Heating

10:22

40° 70°
  0°

Функция COMFORТ
Котелът позволява да се оптимизира комфорта при разпределянето 
на санитарната вода, чрез функцията “COMFORT”, която поддържа 
топъл вторичния топлообменник (или външен бойлер) по време на  
периодите на нефункциониране.
This function may be enabled by pressing the COMFORT button 5.
Press to select:
-  Comfort function set to: Disabled
-  Comfort function set to: Time based
  The Boiler will be ignited to quickly provide Hot Water for 30 minutes 

after the last tapping
-  Comfort function set to: Always active
 The Boiler will be ignited to quickly provide Hot Water all day long

Когато функцията е активна на дисплея свети надпи COMFORT 
(КОМФОРТ.).

20/11/15

COMFORT

10:15

40° 70°1,5 bar

Бутон Auto – Активиране на терморегулацията
Функцията Auto позволява да се нагласи функционирането 
на котела към външните условия на средата  и към типа на 
инсталацията, в която е монтиран.
Позволява по най-бърз начин да се достига комфорт на околната 
среда без ненужни разхищения на пари, енергия, въздействие, 
намалявайки забележимо износването на компонентите.
Свържете се с наш квалифициран техник, който ще се 
погрижи да Ви информира за устройства, които могат да 
се  свържат към котела и да го програмира на базата на 
монтажа.
Всъщност в нормалните котли, температурата на водата в 
загряващите елементи се нагласява обикновено със завишена 
стойност (70-80), гарантирайки ефикасно отопляване в малкото 
студени дни на зимата, типични за есенните и пролетни сезони. 
Този навик причинява феномени на прекалено затопляне 
на околната среда след изключването на термостата с 
последващи разхищения на енергия и условия за недостатъчно 
благосъстояние на средата.
Новата   Функция Auto поема управлението на котела и избира 
най-добрия режим на функциониране, спрямо заобикалящите 
условия, свързаните външни за котела механизми и изискванията 
(непрекъснато избира с каква мощност да функционира,  на 
базата на условията на околната среда и на изискваната за 
средата температура).

20/11/15

AUTO
C.G. uključeno

10:22

40° 70°
  0°

1,5 bar
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Условия за спиране на котела
Котелът е защитен от лошо функциониране чрез вътрешни предпазители 
от страна на електронната платка , която при необходимост извършва 
блокиране за безопасност. В случай на блокиране на дисплея на 
командния панел се показва код и съответното описание, което се 
отнася до вида спиране и до причината, която е довела до него.
Могат да се наблюдават два вида спиране.

Спиране за безопасност
Този вид грешка е от типа „отстраним”,  това означава, че автоматично се 
преминава към отстраняването на причината, която е довела до него.  
Дисплеят показва кода и обяснение на грешката
“Ошибка 110 - Неисправен датчик NTC подачи”

Щом причината за спирането бъде отстранена,  котелът тръгва и 
продължава своето нармално функциониране.
Ако котелът все още продължава да показва спирането за безопасност,  
изключете котела.  Поставете външния електрически ключ в позиция   
OFF, Затворете крана на газта и се свържете с квалифициран техник.

Спиране за безопасност поради недостатъчно налягане на водата
В случай на недостатъчно налягане на водата в отоплителната верига 
котелът сигнализира спиране за безопасност.
“Ошибка 108 - Необходимость подпитки”.
The system may be restarted, re-balancing the water pressure, by 
using the filling procedure - see note 1.
Ако се налага често да се възстановява системата, изключете котела, 
поставете външния електрически прекъсвач в положение ИЗКЛ., 
затворете кранчето за газта и се обърнете към квалифициран 
специалист, който да установи дали няма изтичане на вода.

NOTE 1 - FILLING PROCEDURE
TO RESTORE THE CORRECT PRESSURE OPEN THE 
FILLING VALVE (POSITIONED IN THE BOTTOM OF 
THE BOILER) AND PRESS THE MODE BUTTON FOR 5 
SECONDS. THE DISPLAY SHOWS “System air purge“. 
WHEN THE PRESSURE GAUGE INDICATES A PRESSURE 
BETWEEN 0.6 AND 1.5 BAR, CLOSE THE FILLING VALVE AND 
PRESS THE MODE BUTTON. 
THE DISPLAY RETURNS TO NORMAL VIEW.

Fault 110

Send Probe DamagedALERT

Fault 501

No flame detected

Press the Reset button

ALERT

Reset in corso

Fault solved

Fault 501

No flame detected

Press the Reset button

ALERT

Блокиране на функционирането
Този вид грешка е от вида „неотсраними”, това означава, че не се 
премахва автоматично.
Дисплеят показва кода и обяснение на грешката.
В този случай котелът не тръгва автоматично и може да бъде 
разблокиран само с натискането на бутон   .
Дисплеят показва “Идет процесс сброса” (Процес на повторно 
задействане) и след това “Ошибка устранена” (Грешка отстранена).
След няколко опита за разблокиране, ако проблемът се повтаря, трябва 
да се извика квалифициран техник.

ВАЖНО
Ако блокирането се повтаря често, се препоръчва намесата 
на Оторизирания Център за техническа Асистенция. Поради 
причини за безопасност.
Котелът ще позволи максимално 5 рестартирания в рамките 
на  15 минути (натискания на бутон  ).
В случай, че блокирането е рядко и изолирано не 
представлява проблем.

описание Дисплей

Прегряване 1 01

Недостатъчна циркулация

1 03

1 04

1 05

1 06

1 07

Искане за възстановявавне 1 08

Грешка в електронната схема 3 05

Грешка в електронната схема 3 06
Грешка в електронната схема 3 07
Липса на пламък 5 01

Списък на Грешките поради блокиране на функционирането
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Противозамръзваща система
Котелът е снабден с противозмръзваща защита, която се грижи 
за контролирането на температурата  в отоплителния  кръг на 
котела:  ако тази температура слезе под  8°C  се активира помпата  
(циркулация в отоплителната инсталация) за 2 минути.
След двете минути на циркулация електронната платка 
установява като следва:
a - ако температурата е >  8°C помпата спира;
b - ако температурата е > 4°C и < 8°C помпата се задейства за 

още 2 минути;
c - ако температурата е < 4°C се запалва горелката (на отопление 

при минимална мощност) до достигане на 33°C. Щом 
температурата бъде достигната, горелката изгасва 
и помпата продължава да функционира за още две 
минути.

Противозмръзващата защита е активна само при 
оптимално функциониращ котел:
-   налягането на инсталацията е достатъчно;
-   котела е захранван електрически, символът свети ;
-   има газ.

USER’S MENU
Press the Ok button to access to the User’s Menu.
Press the OK button to access the menu and the sub-menu. 
Press the programming key b to navigate into the menu and the sub-
menu.
Press the programming key b  to change the setting of the parameters.
Press the OK button to save the new settings.
Press the ESC button to exit until the normal display screen is restored.

The various parameters can be accessed and modified using the OK 
button and the programming key b (see fig. below).

DHW Settings

CH Settings

Screen Settings

DHW Settings

CH Settings

Screen Settings

a b b c
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USER’S MENU STRUCTURE

CH Settings
CH Setpoint Temperature T set Z1

T set Z2
T set Z3

Time program Free Time Programming
Wizard time programming
Preset programs
Time program/manual mode

Holiday function The system will remain in antifreeze mode until midnight 
of the date set.

AUTO function Set of the best operation mode according to the type of 
installation.

DHW Settings
DHW comfort Setpoint Temperature Set the domestic hot water temperature
Time program (NOT ACTIVE)

Comfort function Disabled - Funzione Comfort disattivata
Time Based - Comfort function set to: Time Based. The 
Boiler will be ignited to quickly provide Hot Water for 30 
minutes after the last tapping.
Always Active - Comfort function set to: Always Active. 
The Boiler will be ignited to quickly provide Hot Water all 
day long.

Screen Settings
Language Selected language: English

Time & Date see page 12
Zone to be set by display Select heating zone - from1 to 3
Home screen Boiler base

Boiler complete
Automatic keylock The keylock will be activated together with the display 

stand-by
Stand-by timing Select the timing to pass at stand-by after the last use( 

from 1 to 10 minutes or 2 hours)
Brightness in standby Select Contrast level of screen

Press the Programming Keys b to select:
- +

Home screen timing Select waiting time before you see the home screen  
(from 1 to 15 minutes)

Sound feedback volume Select the level of sound feedback when you press the 
display buttons  (from 1 to 10)



12 / 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

DHW Settings

CH Settings

Screen Settings

Date

Time

Legal hour

20 / 11 / 2015

11 : 14
Friday

Save
Auto

DISPLAY SETTINGS
The main screen of the display can be customised. The main 
screen can be used to check the time, date, boiler operating mode, 
temperature settings or temperatures detected by the accessories, 
schedule programming.
Press OK to access the display settings.
Press the programming key b   and select:
- Screen settings

Press the OK button.
The “Screen settings” menu can be used
to select the following parameters:
-    Language
 Press the OK button.
 Press the programming key b  and select the desired 

language.
Press OK to confi rm the choice, and press the back button , to 
return to the previous screen.

Press the programming key b  and select:
-  Date and time:
  - Press the OK button.
 - Press the programming key b  and select the date,
 - Press the OK button.
 - Press the programming key b  to select the exact day.
 - Press the OK button to confirm and move on to the month 

followed by the year, pressing the OK button to confirm after 
each step. 

 - Press the programming key b  to select the time, 
 - Press the OK button.
 - Press the programming key b  to select the exact hour
 - Press the OK button to confirm and move on to the minute 

value.
 - Press the OK button to confirm
 - Press the programming key b  to select summer time, 
 - Press the OK button

Press OK to confirm the choice, and press the ESC button , to 
return to the previous screen.

Setting the date and time

Press the programming key b  to select:
-  Zone to be set by display
 to set the heating zone to show on the display 
 Press the programming key b   to select:
 - 1 Set zone
 - 2 Set zone
 - 3 Set zone
Press the OK button to confirm your selection.
Press the ESC button   to return to the previous screen.

Press the programming key b  to select:
-  Home screen
 when selecting the start screen settings, you can choose which 

information to display. 
 Press the programming key b   to select:
 Boiler base
 Boiler complete
Press the OK button to confirm your selection.
Press the ESC button   to return to the previous screen.

Boiler base

Boiler complete

26/10/15

AUTO
C. Heating Active

COMFORT

12:30

60° 82°
10°

1,5 bar

26/10/15

1,5 bar
AUTO

C. Heating Active
COMFORT

12:30

60° 82°

10°

20,5°
3
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 

Press the programming key b  to select:
-  Automatic keylock
 Press the programming key b   to enable (ON) or disable 

(OFF) the keylock with the dispaly stand 
Press the OK button to confirm.
Press the ESC button   to return to the previous screen.

Press the programming key b  to select:
-  Standby timing
 Press the programming key b   to select the timing to pass 

at stand-by after the last use (from 1 to 10 minutes or 24 hours)
Press the OK button to confirm.
Press the ESC button   to return to the previous screen.

Press the programming key b  to select:
-  Brightness in standby
 Press the programming key b   to adjust the brightness of 

the display during standby periods.
Press the OK button to confirm.
Press the ESC button   to return to the previous screen.
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Press the programming key b  to select:
- Home screen timing
 Press the programming key b  to set waiting time before 

the display come back to the home screen (from 1 to 15 
minutes)

Press the OK button to confirm.

Press the programming key b   to select:
-  Sound feedback volume
 Press the programming key b   to select the levelof sound 

feedback when you press the display button (from 1 to 10).
Press the OK button to confirm.
Press the back button  to return to the previous screen.

HEATING HOT WATER SETTING
Access to the USER’S MENU
Press the programming key b  to select:
-   Central Heating settings
 Press the OK button.

CH Settings

DHW Settings

Screen Settings

To set the flow temperature,  press the programming key b  
and select:
-  Central heating Setpoint Temperature
 Press the OK button.
 The display screen shows:
 - Zone 1 set T
 - Zone 2 set T - active with Sensys connected
 - Zone 3 set T - active with Sensys connected

Press the programming key b  to select:
- Zone 1 set T
Press the OK button.
Press the programming key b  to set the flow temperature for 
the selected zone.
Press the OK button to confirm.
Repeat the above procedure to set the fl ow temperature for the 
other zones, if applicable.
Press the ESC button .

Selecting Heating settings

NOTE
If there is only one heating zone,  the setting of the 
flow temperature is done by the keys 9 - see p. 7 

T  set Z1

Press OK to confirm

Set the flow temperature of zone 1

75°C
Change heating hot 
water temperature
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HEATING SCHEDULE PROGRAMMING
Schedule programming allows the boiler to heat the room in 
accordance with your own requirements.
Press OK to set heating schedule programming.
Press the programming key b  to select:
- Central Heating settings
Press the OK button.
The display screen shows:
- Set heating temperature
- Time program
- Holiday function
- Termoregulation

Press the programming key b  to select:
- Time program
Press the OK button.
The display screen shows:
- Free Time programming
- Wizard time programming
- Preset programs
- Time program/manual mode

Press the programming key b  to select:
- FREE TIME PROGRAMMING
Press the OK button.
The display screen shows:
- All zones
- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
Press the programming key b  to select the zone in which you 
wish to apply schedule programming:
Press the OK button.

Press the programming key b  to select:
- Set Comfort T
Press the OK button.
Press the programming key b  to adjust the room 
temperature value during the comfort period (the temperature 
value will flash on the display).
Press the OK button to confi rm.

Press the programming key b  to select:
- Set Reduced T
Press the OK button.
Press the programming key b  to  adjust the room 
temperature value during the reduced period (the temperature 
value will flash on the display).
Press the OK button to confirm.

Press the programming key b  to select:
- Set time program
Press the OK button.
Press the programming key b  to select the day or days of the 
week you wish to program.
Every time a day is selected, press the OK button to confirm.
The days selected for programming appear on the display in a box. 
Press the programming key b  to select Save.

Select days with the same time program

00

Su Mo Tu We Th Fr Sa Save

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Selecting days
heating schedule 
programming

Press the programming key b  to select:
-  Exit
 to exit schedule programming.
Press the OK button to confirm.
The display reverts to showing the previous screen.  
Press the ESC button  to return to the main screen.

Comfort days time programming

Add period

Start End
End
End

Start
Start 17:30

12:30
06:30

22:00
14:00
08:00

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Save
Setting comfort 
periods
heating schedule 
programming

Press the OK button and the programming key  b  set the start 
of the heating period corresponding to the flashing value. Press the 
OK button to confirm.
Press the OK button and the programming key  b  to set 
the end time of the comfort period. If you want to add new time 
periods, press the programming key  b   and select Add 
period, press the OK button.
Repeat the above procedure to set the start and end times for each 
comfort period added.
Once programming is complete, press the programming key  b 

  and select  Save.
Press the OK button to confirm.

Press the programming key b  to select:
-  Days remaining
 if there are any days which have not yet been programmed, 

then repeat the steps described above.

Press the programming key b  to select:
-  Modify
 to change any previously programmed periods



/ 15  

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

No lunch program

Midday program
Always active

Family program

GUIDED PROGRAMMING
To facilitate schedule programming procedures,
configuration can be carried out via:
- Wizard time programming
- Pre-set programs

Press the programming key b  to select:
- WIZARD TIME PROGRAMMING
Press the OK button.
Press the programming key b  to select the zone in which you 
wish to apply schedule programming.
Press the OK button.

Press the programming key b  to select:
- Set time program
Press the OK button.
Now follow the step-by-step instructions which appear on the 
display from time to time.

- PRESET PROGRAMS
Press the OK button.
Press the programming key b  to select the zone in which you 
wish to apply schedule programming.
Press the OK button

Press the programming key b   to select:
- Set time program
Press the OK button.
Press the programming key b  to select among the following:
- Family program
- No lunch program
- Midday program
- Always Active
Press the OK button to confirm.
Press the programming key b  to scroll through the days and 
the heating program start and end time.
Press the programming key b  to select save, then press the 
OK button.
Press the ESC button  to return to the previous screen.

Selecting 
half-day program

- TIME PROGRAM/MANUAL MODE
(this mode can be used to select either programmed or manual 
zone heating management)
Press the OK button.
Press the programming key b  to select the zone to which you 
wish to apply the setting.
Select scheduled or manual programming.

Selecting operating 
mode for zone 2

Zone 1

Zone 2
Zone 3

All zones

MANUAL HEATING MODE 
Manual mode disables heating schedule programming.
Manual operation allows the heating to be kept on constantly.

To select manual boiler operation, press the OK button to access 
the Menu.
Press the programming key b  to select:

- Time program/manual mode
Press the OK button.
Press the programming key b  to select:

- Manual
Press the programming key b  to select Manual mode and 
press the OK button.
Press the OK button again to save these settings. The display 
reverts to showing the previous screen.
Press the back button until the main screen reappears.

Press the OK button.
Press the ESC button  to return to the previous screen.

Selecting manual 
modeTime Programn Manual

Mode Setting
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Selecting hot water 
settings

DOMESTIC HOT WATER SETTINGS
To access the domestic hot water settings, press the OK button.
Press the programming key b  to select:
- DHW settings

COMFORT FUNCTION
The comfort function can be used to reduce the wait time when a 
request for domestic hot water is made.
Press the programming key b  to select:
- Comfort
Press the OK button.
Press the programming key b  to select:
-  Disabled
-  Timed (can be used to keep the secondary exchanger hot 

during periods of boiler inactivity  this increasing wellbeing - 30 
minutes)

-  Always enabled

DHW Settings

Connectivity Settings

CH Settings

Screen Settings

Disabled

Time Based

Always Active Selecting timed 
Comfort mode

Press the OK button.
The display screen shows:
- DHW comfort Setpoint Temp
- Time program - NOT ACTIVE
- Comfort function

Press the programming key b  to select:
- DHW comfort Setpoint Temp
Press the OK button twice.
Press the programming key b  to select the desired domestic 
hot water temperature.
Press the OK button to confirm.
Press the ESC button   to return to the previous screen.

SPECIAL FUNCTIONS
To set special function programming, press the OK button.
Press the programming key b   to select:
- CH Setting
Press the OK button.
Press the programming key b  to select:
- Holiday function
- Thermoregulation
Press the OK button to confirm your selection.

- HOLIDAY FUNCTION
The holiday function disables heating during the holiday period.
Press the OK button
Press the programming key b   to select:
- ON (activates the function)
- OFF (deactivates the function)
Press the OK button.
If you select ON,, press the programming key b   to set the 
date on which you are due to return home.
This will allow the system interface to resume operation - in the 
mode set previously - on the set date.
Press the OK button to save the settings; the display reverts to 
showing the previous screen.

The “ ” icon appears on the active sources screen when the 
holiday function is enabled.

 

01/12/15

1,5 bar
AUTO

C. Heating active

11:40

40° 70°

02°

AUTO Function 
active

- THERMOREGULATION (AUTO FUNCTION)
Press the OK button.
Press the programming key b  to select:
- ON (activates the function)
- OFF (deactivates the function)
Press the OK button to save the settings; the display reverts to 
showing the previous screen.
If the heating hot water temperature does not match the desired 
value, it can be increased or decreased using the set heating 
temperature parameter.
The correction bar appears on the display.
Press the ESC button   to return to the main screen.
The “AUTO ” icon appears on the display.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Смяна на типа газ
Нашите котли са проектирани както за функциониране с газ 
метан, така и за работа с газ GPL.
В случай, че е нужно преобразуване, обърнете се към
квалифициран техник или към някой от нашите оторизирани 
Технически Центрове за Асистенция.

Поддръжка
Поддръжката е основна за безопасността и  доброто 
функциониране на котела. Извършва се на базата на 
предвиденото от действащите закони. Препоръчително е 
периодично да се извършват анализи на горенето, за да се 
контролира коефициента на полезно действие и замърсяващите 
емисии на котела, според действащите норми.

Disposal and recycling boiler.
Our products are designed and manufactured for most of the 
components of recyclable materials.
 
The boiler and its accessories have to be adequately disposed 
and the various materials differentiated, where possible.
The packaging used for the transport of the boiler must be 
disposal by the installer / dealer.
 
ATTENTION!!
Recycling and disposal of the boiler and the accessories must 
be made as required by regulations.







ITALIAN DESIGN
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