PIERWSZE ODPALENIE I NASTAWY PIECYKA Z DGP - panel 6 przycisków
1. Przed pierwszym odpaleniem należy dokonać kilku nastawów
tak aby skonfigurować urządzenie do optymalnej pracy

2. Przed pierwszym uruchomieniem należy:

3. Zmiana zadanej temperatury:
Wcisnąć klawisz "SET" i klawiszami "1" i 2" wybrać żądaną temperaturę
Aby wrócić wciśnij "ON/OFF" - klawisz nr 4

ABY WŁĄCZYĆ / WYŁĄCZYĆ PIEC
WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZEZ 3 SEK. PRZYCISK ON/OFF (4)

Pełna instrukcja do pobrania z www.evacalor.pl

a) Po podłączniu do komina i ustawieniu w miejscu użytkowania należy piecyk
podłączyć do prądu
b) Po włączeniu zasilania należy odczekać aż na wyświetlaczu pojawi się napis OFF

5. Zmiana mocy poziomu mocy urządzenia:
- piecyk może pracować w zależności od potrzeby na różnych poziomach mocy ON1 - ON5
Aby zmienić ustawienia aktualnej mocy - upewnij się, że piecyk nie jest w fazie
modulacji, włączania się lub wygaszania, następnie za pomocą klawiszy "5" i "6" ustaw
żądaną wartość w przedziale ON1 - ON5
FUNKCJA DOSTĘPNA TYLKO W TRAKCIE "TRYBU PRACY"

Przytrzymując dłużej przycisk "2" możemy sprawdzić aktualny poziom mocy piecyka
Po pierwszym rozpaleniu urządzenia wskazane jest zwiększenie mocy na 5 (maksymalny
poziom mocy) i temperatury zadanej (otoczenia) o 5-10 stopni powyżej temperatury w
pomieszczeniu. Należy "przepalić piecyk na maskymalnej mocy przez ok. 4-5godzin, w tym
czasie może być wyczuwalny zapach wypalającego się lakieru. Przy pierwszym odpaleniu
może być konieczne przewietrzenie pomieszczenia celem pozbycia się nieprzyjemnych
zapachów. Po wygrzaniu wymiennika przy następnych uruchomieniach zapach ustąpi.
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4. Podanie wstępne pelletu:
aby uruchomić podajnik należy przytrzymać równocześnie przyciski "5" i "6" razem - w
tym czasie ślimak zaczyna pracować - przydatne przy:
- pierwszym rozruchu pieca - trzymamy do momentu pojawienia się pierwszych
pelletów w palenisku i puszczamy aby przerwać podawanie, następnie uruchamiamy
piec
- czyszczeniu okresowym podajnika - trzymamy tak długo, aż upewnimy się, że
mechanizm podajnika został opróżniony z pelletu
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6. Zmiana nastawów wentylatora DGP - regulacja SET 0(wył) - SET 5(max moc)
Aby zmienić moc nadmuchu wentylatora DGP (tylnego) upewnij się, że piecyk nie jest
w fazie modulacji, włączania się lub wygaszania, następnie wciśnij klawisz "SET",
następnie naciśnij klawisz "6" i na wyświetlaczu pojawi się komunikat np. "SET 3".
Po pojawieniu się tego komunikatu przy użyciu klawisza "6" (klikając kilkukrotnie)
można ustawić moc tylnego wentylatora DGP. Żeby wyjść wciśnij klawisz "4"

8. Menu: Aby wejść w MENU UT01 ( ustawienia dnia tygodnia) Day 1 PON, Day 2
WTO, .... DAY 7 - NIEDZ - wciśnij 2x przycisk "SET" - następnie klawiszami "1"
i "2" wybierz żądany dzień tygodnia. Wciśnij "SET" aby przejść do UT02 ustawienia zegara - godzina - regulacja klawisze "1" i "2" - aby przejśc do
ustawienia minut zegara UT03 - wciśnij "SET" - ustaw minuty i naciśnij ON/OFF
żeby wyjść.
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7. Korekta podawania pelletu w trakcie pracy - w zależności od jakości
pelletu - możemy zwiększać ilość podawanego paliwa (tylko jeśli słabo
się pali) - wciskamy przycisk "SET" a następnie klawisz "5" i ponownie
go naciskając wybieramy wartość Pell 1,2 ,3 ...6 - w zależności od
potrzeb. Aby wyjść wciśnij przycisk "ON/OFF" (4)

