Wymontowano zespó:

………………….

………………….

(data)

(piecz i podpis)

Lista autoryzowanych punktów serwisowych

Rzeszów
AZU Tech-Dom
ul: Brzozowa 2
tel: 017 8541615
azu-tech-dom@pro.onet.pl

Lubin
Naprawa Sprzeda sprz. AGD
ul. Karkonoska 1C
tel.076 8441212

Bielsko Biaáa
PRB „Jawar”
ul.Krasiskiego 30
tel.033 816 80 13
jawar.prb@wp.pl

Rzeszów
SERWIS GASTRO-TECH
ul.Dbrowskiego 44
tel.017 853 31 48
znu@intertele.pl

Legnica
Naprawa sprztu AGD
ul.Kasjopei 15
tel.076 856 25 15
naprawaagd@poczta.onet.pl

Biaáystok
Zakad usugowy AGD i RTV S.C.
ul.Krucza 6
tel.085 745 39 29
serwis_bagd@a4.pl

Bydgoszcz
TV Color S.C.
ul. Marii Skodowskiej-Curie 33A
tel.052 342 87 43
biuro@ascsegal.pl

Wymontowano zespó:

CzĊstochowa
ZHU „Krzy”
ul.Wolnoci 11
tel.034 361 45 98
zhukrzys@hot.pl

………………….

………………….

(data)

(piecz i podpis)

Wymontowano zespó:

………………….

………………….

(data)

(piecz i podpis)

Wymontowano zespó:

………………….
(piecz i podpis)

………………….

(data)

(piecz i podpis)

Lublin
„Twój Serwis”
ul.onierska 8
tel.081 740 12 40
twojserwis@onet.pl
ód
ZHU „Wandex”
ul.Ciokowskiego 6
tel.042 681 22 33
wandex@bg.net.pl

Ostrowiec witokrzyski
DAR-GAZ
ul.Konopnickiej 16
tel.41 247 45 75

Gorzów Wielkopolski
„ELMAT”
ul.Stanisawskiego 1B/7
tel.095 721 32 09

Olsztyn
„Import-Serwis”
ul.Barcza 8A
tel.089 542 74 42
olsztyn@electroserwis.pl

Gáogów
ZHU DART-SERWIS Dariusz Gil
ul.Sikorskiego 24
tel.o 76 727 57 47
info@dartserwis.pl

Mysowice
FUH Naprawa Sprztu AGD
” MORS”
ul.Szopena 6
tel0322223727

GdaĔsk
EURO-SERWIS
ul.Gdyska 4
tel.058 557 97 72

KĊdzierzyn KoĨle
AZU DOMATOR SERVICE S.C.
ul.okietka 2
tel.0 77 483 37 54
Kielce
PPUH „Edan”
ul.Zagórska 46
tel.041 344 16 53
biuro@edan.uti.pl

………………….
(data)

Wymontowano zespó:

………………….

Kraków
Serwis AGD „Buks”
ul.Krowoderskich Zuchów 26
tel.012 630 94 00
agdbuks@op.pl

Opole
PHU „Szron”- s.c.
ul.Luboszycka 11A
tel.077 455 99 88
szronopole@o2.pl
Pozna
„Do-No” S.C.
ul.Racjonalizatorów 3
tel.061 832 29 81
dono@neostrada.pl
urawica(Przemy l)
Instal-Serwis
ul.Kopernika 15
tel.603 664 515

Radom
PTUiH „Eldom”
ul.Zota 14
tel.048 365 08 13
eldomradom@op.pl

Krosno
“Vito-Serwis AGD”
ul.Legionów 2A
tel.013 432 28 93
vito.serwis@poczta.fm

Ruda l ska
TELE-VIDEO-SERWIS
ul. Piastowska 8/9
Tel.032 248-07-86
32 771-24-09

Kraków
Zakad usugowy AGD
ul.Bronowicka 64
tel.012 637 54 19
agdlust@interia.pl

Racibórz
F.H.U. BEMIS
Pl.Wolnoci 11
tel.o 32 415 24 80

Konin
ARDOM SERWIS
ul.3 Maja 33
tel. 0 63 242-34-70

Supsk
FHU ARGED
ul.Pisudskiego 7B
tel.059 843 54 88
Szczecin
WENTSYSTEM
ul.Starkiewicza 1
tel.91 887 55 18
Szczecin
ZHU ARGED Przemysaw Walczak
ul. w.Marcina 2
tel.091 422 74 58
phu.arged@neostrada.pl
Wabrzych
ZHU AGD Serwis
ul.Andersa 82
tel.074 841 55 08
gparys@wp.pl
Warszawa
Firma „Grze”
ul.Rakowiecka 2B
tel.022 849 49 74
firmagrzes@arconet.pl
Warszawa
„MK Service” S.C.
ul.Broniewskiego 21
tel.022 866 85 45
mkservice@poczta.onet.pl

KARTA GWARANCYJNA
Nr ……………..

Nazwa sprztu …………………………
Typ, model
…………………………….
Nr fabryczny …...………………………
Data sprzeday …………………………

Warszawa
„MK Sernice” S.C.
ul.Fieldorfa 10
tel.022 409 00 09
mkservice@poczta.onet.pl
Wrocaw
„Bio-Frost” S.C.
ul.Jagiello czyka 38A
tel.071 322 95 19
biofrost@promail.pl
Wrocaw
Home Care Service
Pl.Hirszfelda 16/17
tel.071 361 68 18
biuro@homecare.com.pl
Zielona Góra
PP „Eldom”
ul.Okulickiego 35
tel.068 326 22 37
zielonagora@electroserwis.pl

…………………………………..
Data wydania towaru z magazynu importera

…………………
piecztka sklepu

Centralna informacja serwisowa
0 602 477 347

RX2200K,
RX300K,
RX2350K,
SX2400K,
SX2750K,
RX2370K,
RX3000K.
RX2385K,
SX3350K,
RX2500K,

CORONA

INSTRUKCJA OBSUGI PIECYKÓW NAFTOWYCH

CORONA
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ODCINEK A
Piecztka zakadu

WARUNKI GWARANCJI
1. Producent zapewnia dobr jako i dobre dziaanie sprztu, na który jest niniejsza karta
gwarancyjna w okresie 24 miesicy od daty sprzeday.
2. Wady lub uszkodzenia sprztu ujawnione w okresie gwarancji, bd usuwane
bezpatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego sprztu do
punktu serwisowego - na podstawie prawidowo wypenionej przez punkt sprzeday
niniejszej karty gwarancyjnej wraz z paragonem. W wyjtkowych przypadkach termin
ten moe by wyduony do 28 dni roboczych – jeeli naprawa wymaga sprowadzenia
czci producenta.

Karta gwar. nr …………………….
Nr fabr. ……………………………
Data sprzeday ……………………
piecz.sklepu
podpis sprzed.:

Nazwisko montera

3. Okres gwarancji przedua si o czas od zgoszenia do wydania sprztu.
4. Reklamujcy powinien dostarczy sprzt do punktu przyj, najlepiej w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym, lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniami i zalaniem paliwem.

ODCINEK B
Karta gwar. nr …………………….
Nr fabr. ……………………………
Data sprzeday ……………………
piecz.sklepu
podpis sprzed.:

Opis wykonywanych czynnoci oraz
wymienionych czci

5. Nabywcy przysuguje prawo do wymiany sprztu na nowy lub zwrotu gotówki tylko w
przypadku gdy:
- w serwisie stwierdzono wad fabryczn niemoliw do usunicia
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoci przewidzianych w instrukcji obsugi, do
wykonania których zobowizany jest uytkownik we wasnym zakresie i na wasny
koszt, np.: zainstalowania sprztu, sprawdzenia dziaania, konserwacji, wymiany
bezpieczników, arówek itp.
7. Gwarancj nie s objte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprztu i wywoane nimi wady,
b) uszkodzenia i wady wynike na skutek:
• niewaciwego lub niezgodnego z instrukcj uytkowania, przechowywania,
konserwacji, np. uytkowania piecyka w miejscach wystpowania
szkodliwych gazów lub oparów, np. gazy spalinowe, opary farb, silikony,
wieo pomalowane pomieszczenia czy meble,
• niewaciwej lub niezgodnej z instrukcj instalacji,
• uycia niewaciwych materiaów eksploatacyjnych, cznie z niewaciwej
jakoci paliwem,
• samowolnych (dokonanych przez uytkownika lub inne nieupowanione
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
• okolicznoci, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca
albo innych przyczyn lecych po stronie uytkownika lub osób trzecich,
c) czci szklane, arówki, przewód z wtyczk, knot, arnik, urzdzenia
zaponu i baterie.

ODCINEK C
Karta gwar. nr …………………….
Nr fabr. ……………………………
Data sprzeday ……………………
piecz.sklepu
podpis sprzed.:

ODCINEK D
Data wykonania

Karta gwar. nr …………………….
Nr fabr. ……………………………
Data sprzeday ……………………
piecz.sklepu
podpis sprzed.:

Data zgoszenia

8. Uprawnienia z tytuu udzielanej gwarancji mog by realizowane jedynie po
przedstawieniu przez uytkownika wanej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we
wasnym zakresie powoduje utrat gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy
urzdzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, doczonego dowodu zakupu, daty i
miesica sprzeday oraz czytelnego stempla sklepu jest niewana.
9. Koszty i ryzyko zwizane z transportem ponosi nabywca.

ODCINEK E
Karta gwar. nr …………………….
Nr fabr. ……………………………
Data sprzeday ……………………

10.Gwarancja nie wycza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie Klienta
wynikajcych z niezgodnoci towaru z umow (Ustawa z dn. 27.07.2002 Dz. U nr 141
poz. 1176).

S 2000
RODZAJ KNOTA
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Zastrzegamy sobie prawo do niezapowiedzianej zmiany parametrów technicznych.

NIE

S 3000
S 2000
S 2000
S 3000
S 2000
S 3000
S 2000

TAK

NIE
QUICK CONTROL

S 2000

NIE

TAK
NIE

NIE
NIE
TAK

TAK
NIE
NIE
NIE
KATALIZATOR

NIE

NIE

TAK
CERTYFIKAT „CE”

TAK

TAK

NIE

WYJMOWALNY
AUTOMATYCZNY
WY CZNIK
BEZPIECZESTWA

NIE

WYJMOWALNY

NIE

TAK
NIE
TAK

WYJMOWALNY
„CZYSTY ZAWÓR”

TAK

JAPONIA

NIE
SYGNALIZATOR
AIR SENSOR

FUNKCJA AIR
SENSOR

KRAJ POCHODZENIA

RODZAJ ZBIORNIKA
PALIWA

9,2

10,7
9,9

8,6
8,2

9,5
11

9,3
9

10,4
10,7

9,2
8,2

9,5
8,8
9
WAGA BRUTTO (kg)

7,6
7,7
WAGA NETTO (kg)

495x448x 525x448x
314
314x
495x448x314
495x448x 475x452x 495x448x 525x448 510x452x 540x452x
314
314
314
x314
314
314

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
3,2
4,2

WYMIARY
(WYS.XSZER.XG .)
(mm)

POJEMNO
ZBIORNIKA (l)

267

+/- 12,3
+/- 15,5
+/- 16,8
+/- 12
+/- 15,5
+/- 13,4
+/- 15,5
+/- 13
+/- 15,5

3200

208
ZUYCIE
PALIWA(g/h)

AUTONOMIA (h)

208

2500
2300

192
275

3300
2500

208
250

2500
WYDAJNO

2500

208

PRZENO NY RADIACYJNY

2500

3000

RODZAJ

2
2
1

208

8
7
6
2

4

5
CORONA
MARKA

TYP

RX3000K
RX2500
K
RX2350K
RX2370K
SX2750K SX3350K
RX300
K
RX2200K SX2400K RX2385K

MODEL

SPECYFIKACJA

Szanowni Pa stwo,
Gratulujemy Pa stwu zakupu Waszego piecyka, zaawansowanego technologicznie produktu
wysokiej jakoci. Urzdzenie emituje w krótkim czasie due iloci ciepa bez wydzielania
szkodliwych produktów spalania. Piecyk bdzie suy Pa stwu dugie lata o ile bdziecie uywa
w sposób odpowiedzialny. Prosimy o zapoznanie si w pierwszej kolejnoci z niniejsz instrukcj
obsugi, gdy zapewni ona Pa stwu optymaln trwao piecyka.

L.P.

piecz.sklepu
podpis sprzed.:

\
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wydobywajcymi si na zewntrz. W takim wypadku grzejnika nigdy nie stara si przenosi, lecz natychmiast go
wyczy. W niebezpiecznych sytuacjach mona uy ganicy typu B: niegowej lub proszkowej.

*W piecyku opalanym atwopaln substancj moe np. doj do spalania niekontrolowanego, z pomieniami

Uwanie przeczytanie instrukcji obsugi pozwala czsto unikn niepotrzebnych kosztów. Jeeli nie
pomoe to jednak w rozwizaniu problemu, piecyk naley odda do punktu naprawy.

7.Koszty i ryzyko zwizane z przesyk piecyka lub czci zamiennych ponosi klient.

6.Gwarancja jest nie wana w wypadkach uszkodze powstaych w wyniku czynnoci sprzecznych
z instrukcj obsugi, zaniedbania lub te uywania niewaciwego lub starego paliwa. Niewaciwe
paliwo moe by wrcz niebezpieczne.

5.Gwarancja wana jest za okazaniem oryginalnego, opatrzonego dat rachunku kupna, na którym
nie naniesiono poprawek oraz poprawnie wypenionej karty gwarancyjnej.

4.Czci ulegajce normalnemu zuyciu, jak baterie, knot lub pompka paliwa nie podlegaj
gwarancji.

3.Gwarancja przestaje obowizywa w wypadku kiedy w piecyku dokonano zmian wymontowano
inne ni oryginalne czci zamienne lub jeeli grzejnik naprawiany przez stron trzeci.

Grzejnik objty jest dwuletni gwarancj poczwszy od daty zakupu. W okresie tym wszelkie
usterki materiaowe i fabryczne podlegaj bezpatnej naprawie. Obowizuj przy tym nastpujce
warunki:
1.Wszelkie dodatkowe roszczenia- w tym roszczenia odszkodowa z racji ewentualnie
poniesionych strat – nie bd honorowane.

WARUNKI GWARANCJI
1. Pokrywa górna
2. Uchwyt
3. Pokrywa pojemnika na zbiornik
4. Pyta przednia
5. Pokrywa panelu sterowania
6. Podstawa
7. Zbiornik dolny
8. Dwignia
9. Obrcz mocowania knota
10. Knot
11. Piercie uszczelniajcy
12. Prowadnica knota
13. Dozownik
14. Prowadnica knota i zbiornik stay
15. Dwignia zaponu
16. Dwignia kontroli knota
17. Ukad zaponu
18. Ukad zaponu
19. arnik
20. Pojemnik na baterie
21. Palnik
22. Szklany cylinder
23. Filtr katalizatora ( nie dotyczy typu 1,2 i 6 )
24. Zakrtka zbiornika paliwa
25. Zbiornik paliwa ( nie dotyczy rypu 4 i 5 )
26. Wycznik automatyczny
27. Kratka ochronna
28. Gniazdo dwigni
29. …
30. AIR SENSOR ( nie dotyczy typu 1 )
31. Mikrosilnik ( nie dotyczy typu 1 )
32. Mikrowycznik ( nie dotyczy typu 1 )
33. Katalizator ( nie dotyczy typu 1,2 i 6 )
34. Piercie zabezpieczenia knota
35. Sygnalizator AIR SENSOR ( dotyczy typu 4,5 i 8 )
36. ..
37. Podkadka mocujca
38. ..
39. ..
40. Prowadnica zbiornika na baterie
41. Pokrywa zbiornika na baterie
42. ..
43. ..
44. ..
45. Zbiornik „CZYSTY ZAWÓR”

CZ CI ZAMIENNE
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Na komfort uytkowania oraz ywotno piecyka podstawowy wpyw ma jako oraz rodzaj
uywanego paliwa. Do stosowania w piecykach naftowych przeznaczony jest specjalny rodzaj
paliwa naftowego. Jest to paliwo najwyszej jakoci, o niskiej zawartoci frakcji aromatycznych
( poniej 1% ). Ten gatunek nafty charakteryzuje si brakiem zapachu produktów ropopochodnych.
Do takich produktów naley TOSAINE , które gwarantuje czyste i optymalne spalanie.
Jako paliwa do piecyków naftowych nie wolno stosowa: oleju napdowego, benzyn, paliwa

W A CIWE PALIWO
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4. Nie naley uywa piecyka w pomieszczeniach zapylonych i/lub gdzie jest silny przecig.
W obu przypadkach parametry spalania nie bd optymalne.
5. Dla wasnej wygody i bezpiecze stwa nie powinno si dopuszcza do nagrzania
pomieszczenia powyej 25°C.
6. Urzdzenie naley wyczy przed wyjciem z domu lub udaniem si na spoczynek.
7. Paliwo naley przechowywa w przeznaczonych do tego celu kanistrach i pojemnikach, w
miejscach suchych, chodnych i zacienionych ( wiato soneczne obnia jako paliwa ).
Paliwa nie naley poddawa nagym zmianom temperatury ( niekorzystne jest zarówno
przegrzanie jak i przemroenie ).
8. Nie naley uywa piecyka w miejscach gdzie mog wystpowa szkodliwe opary lub gazy
( np. spaliny samochodowe, opary farb i lakierów lub im pokrewne ).
9. Nie naley napenia zbiornika w pomieszczeniach mieszkalnych lecz w bardziej
odpowiednim miejscu. Nie naley dopuszcza do przepenienia zbiornika oraz pamita o
dokadnym jego ponownym zakrceniu.
10. Nie zaleca si uywania piecyka w pomieszczeniach o ograniczonej wentylacji lub gdzie jej
brak np. w piwnicach.
11. Jeli urzdzenie ma by uywane w pomieszczeniach o mniejszej powierzchni ni jest
podana w specyfikacji naley wówczas uchyli okno lub drzwi.

1. Naley zwróci uwag dzieci na fakt, e w pomieszczeniu znajduje si wczony piecyk.
2. Nie naley przenosi wczonego lub gorcego jeszcze piecyka. Do takiego piecyka nie
wolno dolewa paliwa ani naprawia go w takim stanie.
3. Front piecyka powinien znajdowa si w odlegoci co najmniej 1-1,5 metra od ciany,
mebli, firan/zason.

WARUNKI BEZPIECZESTWA
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1.Wyj ostronie grzejnik z opakowania i sprawdzi zawarto. Oprócz grzejnika musz
znajdowa si w pudle:

A. PRZYGOTOWANIE PIECYKA

OBS UGA URZ DZENIA

Poszczególne typy piecyków przeznaczone s do pomieszcze o okrelonej kubaturze, gdzie
mona uywa je bez dodatkowej wentylacji. Jeeli pomieszczenia maj mniejsz kubatur od
zalecanej, trzeba uchyli okno lub drzwi(ok. 2 cm. ). Zaleca si takie postpowanie w przypadku
pomieszcze szczególnie dobrze izolowanych. Nie uywa piecyka w piwnicach i innych
pomieszczeniach podziemnych.

ODPOWIEDNIA WENTYLACJA

Dlatego aby piecyk pracowa bezpiecznie i sprawnie oraz utrzymywa optymalne parametry
spalania niezbdne jest stosowanie waciwego paliwa.
Informacje o doborze waciwego paliwa otrzymacie Pa stwo od sprzedawcy piecyków naftowych.

lotniczego i innych substancji. Jest to niebezpieczne dla zdrowia i drastycznie skraca ywotno
piecyka.
Paliwo zej jakoci moe spowodowa:
: nadmierne odkadanie si substancji smolistych, a do cakowitego zniszczenia knota
: niepene spalanie
: zmniejszenie ywotnoci knota i piecyka,
: swd i/lub dym,
: nalot na kratce ochronnej.

*Otworzy pokryw zbiornika i usun ochronny kawaek kartonu.
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*Woy komor spalania z powrotem. Komora spalania umieszczona jest prawidowo,jeeli za
pomoc spiralnego uchwytu mona ja atwo przesuwa w lewo i w prawo. Zamkn kratk.

*Naley równie wyj styropian znajdujcy si pod komor spalania.

*Delikatnie pochyli kartonowe zabezpieczenie znajdujce si wokó komory spalania i wyj je.

2. Usun pozostae czci opakowania:
*Usun czci opakowania przy kratce. Aby otworzy kratk naley j uprzednio unie z rowka

*rczna pompka paliwa
*niniejsza instrukcja obsugi
Kartonowe pudo i inne czci opakowania radzimy zachowa(rys. powyej) do celów
przechowywania i transportu grzejnika.
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Przed rozpoczciem wymiany knota upewnij si, e piec jest wyczony i zimny.
Otwórz pokryw i wyjmij zbiornik paliwa
Wyjmij baterie
Sprawd, czy dwignia zaponu i dwignia kontroli knota znajduj si w górnych skrajnych
pooeniach. Zdejmij plastikowe nakadki obu prowadnic.
5. Otwórz kratk ochronn, wyjmij kolumn spalania i zamknij kratk ochronn.
6. Odkr ruby znajdujce si z tyu i boku pieca. Pochyl obudow lekko do przodu i zdejmij
j delikatnie z pieca. Odkr nakrtki motylkowe u podstawy komory spalania.
7. Unie do góry podstaw komory spalania do momentu a cay knot bdzie widoczny. Poó
podstaw komory spalania obok pieca uwaajc aby nie rozczy pocze elektrycznych.
8. Opu dwigni kontroli knota aby ustawi mechanizm knota w górne pooenie.
9. Obró prowadnic knota wraz z knotem w lewo do momentu zwolnienia knota i wyjmij go z
pieca.
10. Wyjmij knot z obrczy mocowania knota.
11. Umie nowy knot w obrczy i wcinij nity knota w otwory znajdujce si w obrczy.
12. Umie obrcz wraz z knotem z powrotem w piecu wciskajc dwa nity znajdujce si na
zewntrz obrczy knota w prowadnic mechanizmu knota. Obró obrcz knota zgodnie z
ruchem wskazówek zegara umieszczajc go dokadnie na swoim miejscu.
13. Umie podstaw komory spalania z powrotem na swoim miejscu.
14. Przykr podstaw komory spalania nakrtkami motylkowymi.
15. Sprawd czy mechanizm knota dziaa prawidowo naciskajc przycisk dwigni kontroli
knota, a nastpnie potr obcinik mechanizmu bezwadnociowego. Przycisk dwigni
kontroli knota powinien znale si w górnym pooeniu.
16. Zaó i przykr obudow pieca. Wstaw kolumn spalania i sprawd czy stoi prawidowo,
obracajc j lekko w lewo i w prawo.
17. Wstaw zbiornik paliwa na miejsce.
18. Wó baterie. Sprawd czy bieguny baterii umieszczone s prawidowo. Poczekaj 30 minut
od momentu woenia zbiornika paliwa do piecyka i zalania piecyka paliwem. Po 30
minutach piecyk jest gotowy do pracy.

1.
2.
3.
4.

WYMIANA KNOTA
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g. Paliwo, które zostao w pompce, zla z powrotem do kanistra i pompk ostronie wyj. Zbiornik
zamkn dokrcajc szczelnie nakrtk. Usun rozlane, ewentualnie paliwo.
h. Sprawdzi, czy nakrtka zbiornika jest równo i dokadnie dokrcona. Zbiornik umieci znowu w
grzejniku (nakrtka w dó). Zamkn pokryw zbiornika.

c. Gadk, sztywn rurk pompki paliwa woy do kanistra. Kanister powinien sta wyej ni
zbiornik. Wylot karbowanego wa woy do otworu zbiornika.
d. Kurek znajdujcy si na pompce zakrci (w prawo) do oporu.
e. cisn pompk kilkakrotnie, do momentu kiedy paliwo zacznie swobodnie przepywa do
zbiornika. Zaprzesta naciskania, gdy paliwo zaczyna przepywa.
f. W trakcie napeniania obserwowa paliwomierz zbiornika. Z chwil kiedy paliwomierz wskae,
e zbiornik jest peny, kurek na pompce znowu odkrci (w lewo). Nie wypenia zbiornika po
brzegi, szczególnie kiedy paliwo jest bardzo zimne (pod wpywem ciepa paliwo zwiksza swoja
objto).

Zbiornika nie napenia w pomieszczeniu mieszkalnym(mona poplami podog), lecz w bardziej
ku temu stosownym miejscu. Paliwo wlewa si w nastpujcy sposób:
a. Piecyk musi by wyczony
b. Podnie pokryw i wyj zbiornik z grzejnika . Uwaga: ze zbiornika moe kapa paliwo.
Postawi zbiornik na ziemi (nakrtk do góry) i nakrtk zdj. Zbiornik paliwa powinien by
zawsze czysty i wolny od wszelkich zanieczyszcze lub innych cieczy.

WLEWANIE PALIWA

3.Napeni zbiornik
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Piecyk wczy tylko za pomoc zaponu elektrycznego. Nigdy nie uywa w tym celu zapaek ani
zapalniczki

Przed wczeniem piecyka spojrze zawsze na paliwomierz aby upewni si, e w zbiorniku
znajduje si wystarczajca ilo paliwa.

U ywaj c piecyka po raz pierwszy, po wo eniu zbiornika z paliwem nale y przed w czeniem
grzejnika odczeka ok. 30-60 minut, aby knot wchon paliwo. Tak samo postpowa w
sytuacji kiedy paliwo wypalio si uprzednio do koca, lub kiedy wymieniony zosta knot.

Nowy piecyk wydziela pocztkowo charakterystyczn wo , w zwizku z czym za pierwszym razem
trzeba lepiej wietrzy, lub te wczy piecyk na jaki czas poza pomieszczeniem mieszkalnym

B.W CZANIE PIECYKA

6.Piecyk jest teraz gotowy do uytku.

5. Podoga pod piecykiem musi by twarda i równa. Jeli piecyk nie jest wypoziomowany,
automatyczny wycznik moe zablokowa jego wczenie.

UWAGA: Nigdy nie wyjmuj baterii gdy piecyk jest wczony
Uywaj baterii dobrej jakoci.
Nigdy nie próbuj uruchomi piecyka przy pomocy zapaek lub zapalniczki.

4.Umieci baterie w przeznaczonej do tego obudowie znajdujcej si z tyu grzejnika. Zwróci
uwag na prawidowe pooenie biegunów + i -.

UWAGA: Aby zapewni prawidow i bezawaryjn prac piecyka naley stosowa paliwo
do piecyków naftowych o zawartoci frakcji aromatycznych poniej 1%. Wydzielanie si
zapachu przy wczaniu i wyczaniu piecyka jest objawem normalnym.

4. Przewozi piecyk w pozycji pionowej a zbiornik w pozycji poziomej.
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Aby w czasie przenoszenia piecyka nie dopuci do wyciekania paliwa, postpowa nastepujco:
1.Poczeka a piecyk wystygnie.
2.Wyj z piecyka zbiornik wymienny. Moe z niego kapa, tak e dobrze mie pod rk
ciereczk. Jeli jest to moliwe zla paliwo do kanistra. Zbiornik przechowywa poza piecykiem.
3.Wyj sitko i wypompowa pozosta reszt paliwa.

TRANSPORT

3.Wyczyci piecyk wilgotn szmatk i wytrze go nastpnie do sucha.
4.Wyj baterie z piecyka i przechowywa je w suchym miejscu.
5.Przechowywa piecyk w miejscu wolnym od kurzu i – o ile to moliwe- w oryginalnym
opakowaniu. Pozostae paliwo nie nadaje si do uytku w nastpnym sezonie grzewczym. Zdeponuj
pozostae paliwo zgodnie z obowizujcymi przepisami ekologicznymi (np. na stacji
paliw).Rozpocznij nowy sezon z nowym zapasem paliwa.
Jeli ponownie uruchamiasz piecyk, uczy to zgodnie z instrukcj, od pocztku.

adnych cz ci skadowych. W razie konieczno ci naprawy zawsze
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Pod koniec sezonu grzewczego cakowicie zuy paliwo znajdujce si w piecyku i odpowiednio
przygotowywa urzdzenie do przechowywania. W tym celu :
1. Piecyk wynie z pomieszczenia mieszkalnego, wczy go i wypali reszt paliwa a do
wyganicia grzejnika.
2.Poczeka, a puecyk wyganie.

PRZECHOWYWANIE (KONIEC SEZONU
GRZEWCZEGO)

Konserwacje przeprowadza kiedy grzejnik jest zimny.

Nie wyjmowa z grzejnika
kontaktowa si z serwisem.

arnik bdzie duej spenia swoj funkcj gdy jest odpowiednio uytkowany. Naley wymienia
baterie w terminie i delikatnie wcza piec nie naciskajc zbyt mocno suwaków zapalajcych. W
przypadku gdy sprynka arnika zostanie przerwana, arnik naley wymieni.

3. ARNIK

Aby przeduy 'ywot' knota, od czasu do czasu cakowicie wypali paliwo ze zbiornika (a do
wyganicia grzejnika). Robi si to zauwaywszy, e osabi si pomie . Dopalanie resztek paliwa
powoduje pewien swd, tak e radzimy robi to poza pomieszczeniem mieszkalnym.

2. KNOT/ WYPALANIE DO SUCHA

Mona je wymieni we wasnym zakresie. W okolicach, gdzie prowadzona jest zbiórka odpadów
chemicznych naley si zastosowa do odnonych przepisów ekologicznych.

1. BATERIE

Piecyk nie wymaga szczególnej konserwacji. Aby unikn powstania na piecyku staych skaz,
wilgotn szmatk usuwa z niego w por kurz i plamy. Ogólnie biorc tylko dwie czci piecyka
ulegaj zuyciu:

KONSERWACJA
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Dopiero 5- 10 minut po wczeniu piecyka mona sprawdzi, czy urzdzenie prawidowo dziaa.
Zbyt wysoki pomie moe spowodowa dym i sadz, natomiast pomie zbyt niski prowadzi do
wydzielania swdu. Pomie ustawi mona dwigni regulacji knota.
Regulacja wysokoci pomienia w piecyku jest moliwa poprzez przesuwanie dwigni w dó lub
gór. W miar podnoszenia jej do góry pomie bdzie si obnia a kolumna ciemniaa. Zmiana
koloru kolumny i regulacja pomienia nastpuje ze zwok czasow.

C. REGULOWANIE POMIENIA

Po w czeniu piecyka sprawdzi zawsze czy komora spalania stoi dobrze w pionie, robi si to
przesuwaj c ja za pomoc uchwytu w prawo i w lewo. Przesuw musi by swobodny. Je eli
komora spalania stoi nierówno, z grzejnika wydobywa si dym i sadza. W trakcie
rozgrzewania komory spalanie przez krótk chwil mo e by wyczuwany lekki zapach
paliwa.

1. Dwigni zaponu i dwigni kontroli knota równoczenie i spokojnie nacisn w dó ( maks. 2
sek. ). Czynno ta uruchamia jednoczenie urzdzenie zabezpieczajce. Widzc pomie w dolnej
czci komory spalania zwolni nacisk. Dwignia zaponu wróci na pierwotn pozycj a dwignia
kontroli knota pozostanie wcinita na dolnym poziomie.

Piecyk wcza w nastpujcy sposób:

Przycinij przycisk wyczajcy. Pomie wyganie po krótkiej chwili.

D. WY CZENIE GRZEJNIKA

Powodem zbyt maego pomienia moe by take:
*zbyt maa ilo paliwa (napeni zbiornik)
*niewaciwe paliwo
(poradzi si dealera)
*nienaleyta wentylacja (uchyli okno lub drzwi)

10 / 18

11 / 18

OGIE JEST ZA DUY, POMIE NIE DAJE I
WYREGULOWA
*Nieodpowiedni, zbyt lotny rodzaj paliwa >> Zob. 'WA CIWE PALIWO'.
*Knot ustawiony jest za wysoko >> Ustawi wysoko knota przy pomocy d wigni regulacji knota.

OGIE W PIECYKU JEST ZA MAY
*Knot ustawiony jest za nisko >> Skontaktowa si z serwisem w celu wymiany knota.
*Zanim uzupeniono paliwo, zbiornik by przez jaki czas pusty lub prawie pusty >> Po
umieszczeniu w piecyku napenionego zbiornika poczeka ok 30-60 min.z wczeniem zaponu.
*Stare lub niewaciwe paliwo >> Zob. 'WA CIWE PALIWO'.
*W pomieszczeniu nie ma naleytej wentylacji >>Otworzy na ocie okno lub drzwi, a nastpnie
zostawi je lekko uchylone.

PIECYK POWOLI SAMOCZYNNIE WYGASA
*W zbiorniku nie ma paliwa >> Napenij zbiornik paliwem.
*W dolnym zbiorniku jest wilgo >> Skontaktowa si z serwisem.
*Górna cz knota stwardniaa >> Wypali paliwo a do wyganicia grzejnika. Uywa
waciwego paliwa. Jeli zajdzie tak potrzeba wymieni knot.
*Stare paliwo >> Kady nowy sezon opaowy zaczyna z nowym paliwem.

POMIE JEST NIERÓWNOWMIERNY I/ALBO UNOSZA SI SADZE LUB SW D
*Kolumna spalania jest nieprawidowo umieszczona >>Ustawi j równo za pomoc uchwytu , tak
aby daa si atwo przesuwa w obie strony.
*Wysoko pomienia jest le ustawiona >>Zobacz wskazówki podane w rozdziale C.
*Stare paliwo >> Kady nowy sezon grzewczy zaczyna z nowym paliwem
*Nieodpowiedni rodzaj paliwa >> Zobacz. 'WA CIWE PALIWO'.
*W dolnej czci grzejnika gromadzi si osad >> Skontaktowa si z serwisem.

PIECYK NIE DAJE SI WY CZY
*Baterie nie s dobrze wcinite w obudow >> Poprawi uoenie baterii.
*Baterie s zbyt sabe aby spowodowa zapon. >> Wymieni baterie.
*W zbiorniku nie ma paliwa lub wymieniony zosta knot >> Po umieszczeniu w grzejniku
napenionego zbiornika, zapon wczy nie wczeniej ni po upywie 30-60 minut.
*Dwignia zaponu docinita zostaa zbyt gwatownie >> Powtórzy t czynno wolniej ( rozdzia B)
*Zapon iskrownikowy nie dziaa >> Skontaktowa si z serwisem.

Podajemy poniej podstawowe wskazówki w zakresie wykrywania usterek. Jeeli w danej sytuacji
usterki nie da si mimo tego usun, prosimy skontaktowa si z serwisem.

PRZYCZYNY I USUWANIE USTEREK

