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ALFA PLAM (turpmāk tekstā ALFA PLAM) apkures ierīces (turpmāk tekstā "plītis"), 

tiek izveidotas un pārbaudītas saskaņā ar Eiropas Kopienas drošības noteikumiem.  

Šī pamācība ir paredzēta krāsns lietotājiem, uzstādītājiem, operatoriem un personām, kas 

atbild par GRANULU PLĪTS “COMMO” uzturēšanu.  

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo pamācību, lūdzu, sazinieties ar plīts ražotāju vai tā 

pilnvarotā servisa centru.  Tādā gadījumā, jums vienmēr vajadzētu norādīt  rindkopas 

skaitu vai nodaļu, kas ir saistīta ar attiecīgo neskaidro tēmu.  

Jebkura šīs pamācības drukāšana, tulkošana un pavairošana, pat daļēja, ir jāapstiprina ar ALFA 

PLAM, kas nozīmē, ka minētās darbības ir jāapstiprina ALFA PLAM. Tehniskā informācija, 

attēli un specifikācijas šajā rokasgrāmatā nedrīkst tikt sniegtas trešajām personām. 

 

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI! 

SVARĪGI: Ierīces savienojums ar barošanas iekārtu ir obligāti jāveic kvalificētai un 

apstiprinātai personai, saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. Šī ierīce nav paredzēta 

nepiemērotām personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, mehāniskajām un 

garīgajām spējām vai personām ar ierobežotām zināšanām un pieredzi.  

Bērni nedrīkst spēlēties ar šīm ierīcēm. 

 

DIVĒJĀDA Iekšdedzes sistēma 

Uguns, kas iegūta  krāsnī ar parasto koksnes sadedzināšanu, izstaro tādu pašu oglekļa dioksīda 

(CO2)daudzumu, kas varētu tikt izlaists, dabiskās koka sadalīšanās rezultātā. Oglekļa dioksīda 

(CO2) daudzums, ko iegūst, sadedzinot vai sadalot augu masas, atbilst oglekļa dioksīda (CO2) 

daudzumam, ko auga masa spēj iegūt no apkārtējās vides, un pārvēršot to skābekļa saturu gaisā 

un oglekli, auga dzīves laikā. Neatjaunojamo fosilo kurināmo izmantošana (ogles, nafta, gāze), 

izdala milzīgu daudzumu oglekļa dioksīda (CO2) atmosfērā, kas uzkrājas miljoniem gadu, 

tādējādi radot siltumnīcas efektu. Koka izmantošana kā degviela ir līdzsvarā ar apkārtējo vidi, jo 

koks ir ekoloģiskā harmonijā ar dabu. Šie mērķi ir pilnībā paveicami, izmantojot tīro sadegšanas 

principu, un tas ir iemesls, kāpēc ALFA PLAM produktu dizaina pamatā ir šie principi.  

Ko nozīmē tīra sadegšana un kā tas notiek?  

Primārā gaisa un sekundārā gaisa kotroles regulēšana var izraisīt sekundāro degšanu vai pēc-

sadegšanu, kas rada sekundāro liesmu, kas pēc savas būtības ir spilgtāka un spēcīgāka par 

galveno vai primāro liesmu. Jaunu skābekļa papildinājums (ar ievadīto gaisu) ļauj papildu 

degšanu gāzēm, kas ne tikai pilnībā sadedzina. Tas būtiski palielina siltuma efektu un samazina 

kaitīgo oglekļa monoksīda (CO) izmešu daudzumu, jo nepilnīga sadegšana ir samazināta līdz 

minimumam. Šīs ir krāšņu un citu ALFA PLAM produktu pamata īpašības.  

 

 

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS: 

1. Izmēri:  
   -Platums.........................................................................................................................................582 mm 
   -Dziļums...........................................................................................................................................620mm 
   -Augstums....................................................................................................................................1200 mm 
2.Smēdes pārsega savienojuma diametrs …........................................................................................80 
mm 
3. Ārējās gaisa ieplūdes diametrs  ....................................................................................................100 mm 
4. Augstums no grīdas līdz dūmvada pieslēgumam ........... …................................ ...........................350 
mm 
5. Maksimālā jauda………............................................................................................................20,78 KW 
6. Maksimālā jauda radiatoros…………………….………………..…………….……………………..2,92 KW 
7. Maksimālā jauda katlā  ……………………….………………………………………………..…….17,86 KW 
8. Maksimālais patēriņš ..............................................................................................................5,05 kg/h 
9. Izmantošanas pakāpe ar maksimālo jaudu...............................................................................86,09 %  
10. Minimālā jauda ...........................................................................................................................7,02 KW 
11. Minimālā jauda radiatoros………………………………………..……………………………….1,52 KW 
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12. Minimālā jauda katlā  …………………………………………………………………………...…..5.5 KW 
13. Minimālais patēriņš .……..………………………………........................................................1,7 Kg/h 
14. Izmantošanas pakāpe ar minimālo jaudu........................................................................................86,69 
% 
15. Minimāla surksteņu vilkme................................................................................................................5 Pa 
16. Optimāla surksteņu vilkme.............................................................................................................12 Pa 
17. Apkures tilpums....................................................................................................................275-350 m3 
18. Degvielas tvertnes Ietilpība ...........................................................................................................45 kg 
19. Maksimālais darbības laiks ar pilnu tvertni…….................................................................................30 h 
20. Minimalais darbības laiks ar nepilnu tvertni..........................................................................................10 
h 
21. Maksimālā izejas jauda.................................................................................................................450 W 
22. Spriegums / frekvence…………………………………………………………………….........…..230V/50Hz  
23. Svars: 
  -Neto…..............................................................................................................................................196 kg 
  -Bruto................................................................................................................................................225 kg 
 

1.0 Šīs pamācības mērķis  

Šīs pamācības mērķis ir ļaut lietotājam veikt visus nepieciešamos pasākumus un sagatavot visu 

nepieciešamo aprīkojumu un materiālus, lai nodrošinātu drošu un pareizu plīts ekspluatāciju.  

 

1.1 Atjaunināšana  

Šī pamācība sāk darboties brīdī, kad krāsns tiek izlaista tirgū. Tādējādi, ALFA PLAM neņem 

vērā esošās krāsnis tirgū ar atbilstošu tehnisko dokumentāciju, un uzskata tos par kļūdainam vai 

neatbilstošām jaunām izmaiņām, pielāgojumiem vai jaunajām tehnoloģijām, nesen izlaistām 

mašīnām. Šīs pamācības saturs ir jālasa un jāpētī ļoti uzmanīgi. Jums vajadzētu stingri ievērot 

visus norādījumus šajā rokasgrāmatā. Visa informācija, kas ietverta šajā bukletā, ir vajadzīga 

plīts uzstādīšanai, ekspluatācijai un apkalpošanai.  

Tāpēc šo pamācību vajag rūpīgi saglabāt, jo tā var palīdzēt problēmu vai neskaidrību gadījumos. 

Ja plīts tiek nodota vai pārdota tālāk citai personai, jaunajam īpašniekam arī jānorāda šī 

pamācība.  

Ja jūs pazaudējat šo bukletu, jūs varat lūgt ražotājam jaunu. 

 

2,0 Ražotāja atbildība  

Publicējot šo rokasgrāmatu, ALFA PLAM nepieņem nekādu civiltiesisko atbildību vai juridisko 

atbildību vai nu tieša vai netieša veida, dēļ:  

- Negadījumi, kas radušies no standartu un specifikāciju neievērošanas dēļ, kas noteikti šajā 

pamācība,  

- Negadījumi, kas radušies no lietotāja nepareizas ekspluatācijas vai krāsns izmantošanas. 

- Negadījumi, kas radušies no jebkādām izmaiņām un remontiem,  kuri nebija apstiprināti ALFA 

PLAM, 

- Dēļ slikta uzturēšanas,  

- Neparedzamiem notikumiem, 

- Negadījumi, kas radušies, izmantojot rezerves daļas, kas nav oriģinālās rezerves daļas, vai kas 

nav paredzētas šiem plīts modeļiem. 

Krāsns uzstādītājs veic pilnu atbildību par uzstādīšanu. 

 

2.1 Lietotāja pamatīpašības  

Lietotājam jābūt šādām pamatīpašībām: 

- Jābūt atbildīgam, pieaugušam, 
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- Jābūt tehniskām zināšanām, kas ir nepieciešamas ikdienas elektriskas un mehāniskās 

komponentu plīts uzturēšanai, 

 

BĒRNI NEDRĪKST tuvoties plītij vai spēlēties ar to, kamēr tā darbojas. 

 

 

2.2 Krāsns transportēšana un izmantošana  

 

Lietošanas laikā plīti nedrīkst noliekt uz priekšu, jo smaguma centrs ir orientēts uz priekšu. 

Pārvietojot plīti absolūti droši un nodrošiniet to, ka auto krāvējam ir augstāka kravnesība nekā 

plīts svaram. Izvairieties no rāvieniem un straujam kustībām.  

Viss iepakojuma materiāls jānoliek  bērniem nepieejamā vietā,  jo no  materiāliem, kas atrodas 

iepakojumā, var nosmakt. Tie ietver sevī plastmasas maisiņus, plēves, polistirols, utt.  

 

2.3 Uzstādītāja atbildība  

 

Uzstādītāja pienākums ir pārbaudīt visus izplūdes cauruļvadus, gaisa ieplūdes / piegādes, kā arī 

pareizi uzstādīt jūsu plīti. Uzstādītāja pienākums ir nodrošināt, ka plīts ir saskaņā ar  

noteikumiem, vieta kur plīts ir uzstādīta. 

Krāsns izmantošanai jābūt saskaņā ar noradītajām šajā pamācībā, lietošanas un apkopšanas 

instrukcijām, kā arī ar visiem drošības standartiem, ko paredz vietējās likumdošanas noteikumi, 

kas piemērojami vietā, kur plīts ir uzstādīta. 

Uzstādītājam ir jāpārbauda:  

- Uzstādītās plīts tips, 

-  Vai telpa, kurā krāsns tiek uzstādīta, ir atbilstoša,  vai ir pietiekami daudz telpas priekš 

iekārtas uzstādīšanas.  

- Siltuma ģeneratoru ražotāja instrukcijas saistītas ar dūmu izplūdes sistēmas prasībām 

(dūmu izplūdes cauruļvadi un caurules), 

- Iekšējais skursteņa stāvoklis, materiāls no kura ir izgatavots skurstenis, vai ir kādi šķēršļi 

un barjeras skurstenim, 

- Augstums un vertikālais skursteņa paplašinājums, 

- Augstums virs jūras līmeņa uzstādīšanas vietā, 

- Pieejamība un stāvoklis skursteņa aizsardzības vākam, 

- Nodrošināt ārējās gaisa ieplūdes iespēju un nepieciešamo atveres lielumu, 

- Iespēja vienlaicīgi izmantot plīti, kas ir jāuzstāda, kopā ar citām iekārtām, kas jau pastāv 

tajā vietā, 

- Ja visas pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad uzstādītājs var turpināt plīts uzstādīšanu. 

Instrukcijas, ko sniedz plīts ražotājs, kā arī ugunsdrošības un drošības standartus ir arī 

jāievēro. 

Kad uzstādīšana ir pabeigta, sistēmu jāizmēģina vismaz 30 minūtes, lai pārbaudītu visas blīves 

sistēmā. Kad visas daļas ir pabeigtas, uzstādītāja pienākums ir sniegt klientam šādas lietas:  

- Izmantošanas un apkopes rokasgrāmata, ko izdevis krāsns ražotājs (ja šāda rokasgrāmata nav 

sniegta ar plīts iegādi), 

- Nepieciešamie dokumenti, lai panāktu atbilstību esošajiem standartiem. 

 

 

3.0 Plīts uzstādīšana  
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Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par darbiem, kas veikti uzstādīšanas vietā. 

Pirms plīts ekspluatācijas uzstādītājam ir jāatbilst visiem juridiskās drošības standartiem, jo 

īpaši: 

- Nodrošināt, ka plīts uzstādīšana ir saskaņā ar vietējiem, valsts un Eiropas noteikumiem, 

- Uzstādīšana atbilst noteiktajām prasībām šajā dokumentā, 

- Izplūdes cauruļvads un gaisa ieplūdes iekārta atbilst uzstādīto plīts tipam, 

- Elektriskie savienojumi nedrīkst tikt izpildīti, izmantojot pagaidu un / vai ar neizolētiem 

elektrības kabeļiem, 

- Pārbaudiet elektriskās sistēmas zemējuma efektivitāti, 

- Vienmēr izmantojiet personālo aizsardzības aprīkojumu un visus aizsardzības līdzekļus, ko 

piemēro vietējie noteikumi, 

- Vienmēr nodrošiniet pietiekamu apkalpošanas vietu plīts apkopei un remontam. 

 

3.1 Plīts novietošana 

 

Mēs iesakām izkravāt plīti tikai tad, kad tā ir nonākusi vietā, kur tā tiks uzstādīta. Plīts stāv uz 

plastmasas kājas pieskrūvēta ar  M10 skrūvēm (4 gab) pie plīts pamatnes. Uzgriežņi M10mm 

ieskrūvēti uz skrūvēm līdz plastmasas daļai. Kājas ir maksimāli ieskrūvētas līdz plīts pamatnei. 

Kad jūs izkravājat plīti un atvediet to uz uzstādīšanas vietu, noregulējiet visas kājas, lai augstums 

būtu - no grīdas līdz  plīts pamatam 25mm. Kad esat pabeidzis nolīdzināt plīti, pievelciet 

uzgriežņus, turot plastmasas kājas daļas. Pievelciet uzgriežņus, izmantojot 17 atslēgu. Apmēram 

25mm no grīdas līdz  pamatnei nepieciešams pareizai gaisa cirkulācijai un labākai plīts 

dzesēšanai.  Tādā veidā jūs pasargāsiet plīti pret pārkāršanu un paplašināsiet to ekspluatācijas 

laiku. Ja apkārtējās sienas un / vai grīdas ir izgatavotas no materiāliem, kas nav termiski izturīgi, 

jāveic atbilstošu aizsardzību, izmantojot nedegošus izolācijas materiālus.  

Vienmēr jānodrošina drošu distanci (aptuveni 35/40 cm), starp plīti un jūsu mēbelēm, sadzīves 

tehniku utt. Lai aizsargātu grīdu, ja tā ir izgatavota no degošiem materiāliem, mēs iesakām, jums 

ielikt metāla plāksnes ar biezumu 3 līdz 4 mm zem plīts, kas izvirzītas ārā par 30 cm plīts 

priekšā. Plīts jānovieto vismaz 25 cm attālumā no apkārtējām sienām. Vienmēr atstājiet vismaz 

15 cm atstarpi starp plīts muguru un sienu, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju, lai 

nodrošinātu gaisa cirkulāciju. Ja plīts ir jānovieto virtuvē ar ventilācijas režģi, vai, ja tā ir 

jānovieto telpā kopā ar cietā kurināmā siltuma ģeneratoru (piemēram, koksnes dedzināšanas 

krāsni), vienmēr nodrošiniet, ka daudzums no ieplūdes gaisa (uz virtuvi vai telpu) ir pietiekams, 

lai nodrošinātu drošu plīts darbību.  

Ja dūmu izplūdes kanāli iziet cauri griestiem, griestiem jābūt pienācīgai siltuma izolācija no 

ugunsdrošiem izolācijas materiāliem. Kad plīts ir ievietota, to vajag izlīdzināt, izmantojot 

regulējamas kājas.  

 

BĪSTAMI: 

Dūmu izplūdes armatūra NEDRĪKST būt saistītā ar: 

-Dūmvadam ar citu siltuma ģeneratoru (ūdens sildītāju, krāsni, kamīnu, virtuves plītis, utt.), 

-Ar gaisa izplūdes sistēmu (tīkliem, atverēm, utt), pat tad, ja sistēmā ir ievietotas izplūdes 

caurules. 

 

BĪSTAMI: 

Aizliegts uzstādīt gaisa cirkulāciju (vilkme), slēgvārstu (sargi, ventiļi, kas var kavēt gaisa 

cirkulāciju).  

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja skurstenis rada sliktu vilkmi, sliktu gaisa cirkulāciju (ja dūmu ceļa ir daudz līkumi, 

neatbilstoša dūmu izlādes beigām, sašaurinājums, utt), skurstenis var būt slikts. Dūmu izvades 
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sistēma darbojas, pamatojoties uz negatīvo spiedienu, un nelielo dūmvadu spiedienu. Ļoti 

svarīgi, ir lai dūmu izplūdes sistēma ir noslēgta. Tas prasa piemērot caurules gludu iekšpusi. Kad 

dūmvada caurule ir jānovieto caur sienām un jumtu, vajag rūpīgi analizēt telpu plānu un 

struktūru un izpētīt, pirmkārt, tāpēc, ka cauruli  jānovieto pareizi un saskaņā ar ugunsdrošības 

standartiem. Otrkārt, jānodrošina, ka telpā kur plīts atrodas ir pietiekami daudz degšanas gaisa. 

Dažreiz pārbaudiet, un nodrošiniet, ka sadegšanas gaisam ir pienācīgi piegādāts biodegvielas 

sadegšanas kamerā. Plīts darbojas 230 V - 50 Hz. Pārliecinieties, ka elektriskais kabelis nav 

sajaukts zem plīts, ka tas ir prom no karstās vietas, un ka tas nevar nonākt saskarē ar jebkādu asu 

malu, kas varētu to sagriezt.  Ja plīts ir elektriski pārslogota, tas var saīsināt elektronisko daļu 

plīts kalpošanas laikam. Nekad neslēdziet enerģijas padevi, velkot ārā kontaktdakšu kamēr 

liesmas vēl deg plītī. Tas var apdraudēt pienācīgu plīts darbību.  

 

3.2 Dūmu novadīšanas sistēma 

 

Dūmu izplūdes ir jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. Dūmvadam jābūt rūpīgi 

noslēgtam. Skat. 1 līdz 7 Att. Dūmu novadīšanai var izmantot klasisko ķieģeļu skursteni, vai arī 

skursteni no caurulēm, kas ir rūpīgi izolēts (dubultā siena), lai novērstu kondensāciju. Izplūdes 

caurule nedrīkst būt saistīta ar citām sistēmām, piemēram ar dūmu izplūdes sistēmu sadegšanas 

kamerā, izplūdes režģi vai gaisa sadales sistēmu utt. Turklāt, dūmvada caurule nedrīkst atrasties 

slēgtās vai daļēji slēgtās telpās, piemēram, garāžās, šauros koridoros, aizvērtās būdās vai jebkurā 

citā vietā, kur var parādīties dūmi. Kad plīts ir jāpieslēdz pie dūmvada caurulēm, būtu jāaicina 

profesionāls skursteņslauķis, lai pārliecinātos ka skurstenī nav pat vissīkākās plaisas vai plīsumi. 

Ja dūmu izplūdes skurstenī ir plaisas, dūmvadu jāiesaiņo jaunā materiālā, lai nodrošinātu pareizu 

darbību.  

Šim nolūkam, var tikt izmantoti cietās caurules, izgatavotas no krāsainā tērauda (ar minimālo 

biezums 1,5 mm), vai caurules no nerūsējošā tērauda (ar minimālo biezumu 0,5 mm). Dūmu 

izplūdes sistēmai (skurstenis), kas izgatavota no metāla caurulēm, ir jābūt sazemētai, saskaņā ar 

piemērojamiem standartiem un likuma normām. Zemējums ir noteikts ar likumu.  

Zemējuma savienojumam jābūt neatkarīgam no plīts zemējuma. Dūmvadu jāveic saskaņā ar 

standartiem, attiecībā uz izmēriem un materiāliem, ko izmanto tā būvniecībai (1.attēls). 

 

A) Vēja izturīgā skursteņa augša  

B) Maksimālais šķērsgriezums 15 x 15 cm vai 15 cm, maksimālais augstums 4-5 m diametrā. 

C) Blīvējums 

D) Pārbaude – kontroles atvere. 

 

Dūmvadi sliktā stāvoklī vai izgatavoti no nepiemērotiem materiāliem (azbestcementa, cinkota 

skārda, utt. ar rupjo un raupja vai porainu virsmu) ir nepiemēroti, un tie apdraud un kavē plīts 

pienācīgu darbību. Dūmus var aizvadīt caur vienu klasisku dūmvadu (skat. skaitļus zemāk), ar 

nosacījumu, ka ir izpildīti noteikumi: 

- Pārbaudiet dūmvada vai skursteņa uzturēšanas stāvokli. Ja izplūdes dūmvada caurule ir 

veca, to vajadzētu aizstāt ar jaunu. Ja skurstenis ir bojāts, tas ir jāsaremontē vai jāatjauno, 

ievietojot tērauda cauruli, kura ir  pareizi siltināta ar minerālvati. 
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           1.Attēls                                                                                                    2. Attēls  

 

- Dūmi tiek novadīti tieši pa dūmvadu (skursteni) tikai tad, ja tās šķērsgriezums ir līdz 15 x 15 

cm, vai ja tā diametrs ir līdz 15 cm, un, ja tā segums ir pārbaudīts un atbilst prasībām. 

- Ja šķērsgriezums skurstenī ir lielāks nekā 15x15cm vai tā diametrs ir lielāks par 15 cm, 

nokontrolēt vilkmi skurstenī var trīs veidos:   

1. Ja skurstenim apakšā ir tīrīšanas atvere, to vajag daļēji atvērt. 

2. Tērauda caurule ar 10 cm diametrā jāiekļauj skurstenī, ja jums ir pieejami šādi skursteņa 

renovācijas elementi. 

3. Noregulēt plīts parametrus. Tādus regulējumus var veikt tikai autorizētā servisa centra Alfa 

Plam darbinieki. 

- Nodrošiniet, ka mājas skursteņa pieslēgums ir pienācīgi noslēgts. 

- Izvairieties no jebkāda kontakta ar viegli degošiem materiāliem (piemēram, koka sijām), un 

jebkurā gadījumā tās būtu jāizolē ar ugunsdrošu materiālu (skat. 2.attēlu). 

A) Minerālvate 

B) Tērauda caurules 

C) Sadalīšanās plate. 

Plīts ir paredzēta savienojumam ar skursteni caur dūmvadu, kura diametrs ir 80mm. Ja standarts 

skurstenī netiek izmantots, bet tiek būvēts jauns vai esošais skurstenis tiek atjaunots, izmantojiet 

izolētas nerūsējošā tērauda caurules (dubultā siena), ar diametru saskaņā ar 1.tabulu. Ir aizliegts  

izmantot lokanas caurules.  

 
Sistēmas tips  DIAMETERS  mm  Sistēmas novērtējums 

Caurules īsākas par 5 m 80            pieņemams 

Caurules garākas par 5 m 100            ieteicams 

Uzstādīšanas vietā, kur virs jūras līmeņa ir lielāks par 

1200 metriem 

100          rekomendējams 

                                                                     1.Tabula 

 

Kad jūs izmantojat savienojošo cauruli starp plīti un izplūdes dūmvadu, jums jāizmanto „T” 

veida savienotājs blakus plītī (kā tas ir parādīts attēlā 5 un 6) ar vāku tīrīšanas iemeslos. Šo 

savienojumu var izmantot  no laika uz laiku, lai savāktu pelnu radīto caurules iekšpusē un iztīrītu 

izplūdes dūmvadu, nenoņemot nost cauruli. Dūmi ir zem viegla spiediena. Sakarā ar šo, ir 

nepieciešams pārbaudīt, vai dūmu izplūdes tīrīšanas atvere ir pilnīgi noslēgta, un vai tā paliek 

pilnīgi noslēgts pēc katras tīrīšanas. Pārliecinieties, ka montāža ir veikta tādā pašā secībā un 

pārbaudiet plombas stāvokli.  

Izplūdes caurules ierīkošana jāveic saskaņā ar 7.attēlā. Ir kategoriski ieteicams izvairīties no 

horizontāliem paplašinājumiem vai deformācijas stiepēm, un, ja tas ir nepieciešams, nodrošina 

to, ka caurule nav pārāk noliekusies, bet tās slīpums ir vismaz 5%. Horizontālie pagarinājumi 

nekad nedrīkst būt garāki par 3 m. 
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Nav ieteicams savienot dūmvadu ar plīti, ar tiešu horizontālu pagarināšanu garāku par 1 m.  Skat. 

4, 5, 6 un 8 attēlu. Ir nepieciešams uzlikt vertikālu pagarinājumu Ø 80mm ar garumu vismaz 1-

1,5 m aiz "T" veida savienojumu un tikai pēc tam doties uz horizontālo Ø 80 mm pagarinājumu 

un vertikālo paplašināšanu 80 Ø vai Ø 100mm atkarībā no dūmvada (skursteņa) augstuma, kā 

parādīts 1.tabulā. 3.attēlā pa kreisi redzams, kā skursteņa galam vajadzētu izskatīties, ja ir divi 

skursteņi viens blakus otram, un 3.attēls parāda, kā nedrīkst aizpildīt galu.  

 

 
1.Tabula  

 

3.3 Izolācija un atvērumu (caurumu) diametrs uz jumta (vai uz sienas)  

Kad krāsns atrašanās vieta ir noteikta, ir nepieciešams uztaisīt caurumu, atveri caur kuru 

dūmvads ies cauri. Tas ir atkarīgs no instalācijas veida, dūmvada diametra (skatīt 1.tabulu), no 

sienas vai jumta caur kuru ies dūmvads. Izolācija ir izgatavota no minerālvates ar nominālo 

blīvumu lielāku par kg/m2 80.  

 

 

Z I D

P  E  Ć
O 8 0

T-RAČVA

O 1 0 0

REDUCIR

O 8 0

 
                                                      5.Attēls 

 

 

 

 

  4. Attēls  

1. Armatūra 80> 100 

2. T-veida caurules veidgabali 

  

Ø100 

Ø80 
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6.Attēls 

 

1. T-veida cauruļu veidgabali - T-veida caurules savienojums 

2. Tīrīšanas virziens 

3. Atvere,  apkalpošanas / inspekcijas logs  

4. Tīrīšanas virziens 

5. T-veida cauruļu veidgabali - T-veida caurules savienojums 

6. Tīrīšanas virziens 

7. Slēgtais tīrīšanas vāks 

 

DA

SMER 
DIMA

NE

 
              7. Attēls. Dūmvada instalācija  

 
 

Izolācijas biezums 
mm  

 
Dūmvada diametrs (mm)  

D.80  D.100  

Diametrs caurumiem (atverēm), kurus vajag 
uztaisīt (mm) 

Siena no koka vai viegli 

uzliesmojošas daļas 

 
100  

 
150  

 
170  

Betona sienas vai jumts 50  100  120  

Ķieģeļu sienas vai jumts 30  100  120  

                        2.Tabula : Izolācijas biezums sistēmas daļai, kas iet caur sienam vai jumtu 

Pirmkārt, ir nepieciešams nodrošināt perfektu gaisa cirkulāciju (vilkmi) dūmvadā, kuram jābūt 

bez jebkādiem sašaurinājumiem vai leņķiem un šķēršļiem. Visām asām pārmaiņām jābūt vienam 

ceļam ar maksimāli ieliektu leņķi, 45 °  pa vertikāli, labākais risinājums ir 30 grādi. Šīs 

pārmaiņas vislabāk jāveic pie vēja izturīgas skursteņa augšpuses. Saskaņā ar noteikumiem (vēja 

izturīgai skursteņa augšpusei, attālumiem un plīts novietošanai), attālumi parādīti 3.tabulā:  

 

 

Ø80 

Ø100 
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Jumta 
slīpums 

Attālums starp jumta kores segumu un 
skursteņiem 

Minimālais skursteņa augstumu izmērs 
augšējā atverē (pie skursteņa izejā) 

α  Attālums metros Augstums metros 

15
0

 Mazāk nekā 1,85 m 

Vairāk nekā 1,85 m 

0.50 virs jumta kores seguma  

1.00 metri attālumā no jumta slīpuma 

30
0

 Mazāk nekā 1,50 m 

Vairāk nekā 1,50 m 

0.50 virs jumta kores seguma  

1.30 metru attālumā no jumta slīpuma 

45
0

 Mazāk nekā 1,30 m 

Vairāk nekā 1,30 m 

0.50 virs jumta kores seguma  

2.00 metru attālumā no jumta slīpuma 

60
0

 Mazāk nekā 1,20 m 

Vairāk nekā 1,20 m 

0.50 virs jumta kores seguma  

2.60 metru attālumā no jumta slīpuma 

                                                                             3.Tabula 

 

Obligāti jāizveido sākotnējo vertikālu pagarinājumu (pagarinājums) no 1,5 m (minimums), lai 

nodrošinātu pareizu dūmu izplūdi.  

 

3.4 Sadegšanas gaisa ieplūdes (8.attēls) 

 

Sadegšanai nepieciešams gaisa, kas ņemts no apkārtnes, jāreģenerē caur ventilācijas režģi un 

jāpagriež uz āru. Tas nodrošinās labāku sadegšanu un zemāku biodegvielas granulu patēriņu. 

Nav ieteicams, lai ārējo gaisu iesūc tieši caur cauruli, jo tad samazinās efektivitāte un sadegšanas 

veiktspēja. No ārējās puses ventilācijas atvere jāaprīko ar ventilācijas režģi kā aizsardzību pret 

lietu, vēju un kukaiņiem. Šī atvere ir jāizgatavo uz telpās ārējās sienas aiz kuras atrodas plīts. Ir 

aizliegts ņemt degšanai nepieciešamo gaisu no garāžām, noliktavām, kur glabājas degošie 

materiāli vai kur ir ugunsbīstamas telpas.  

Ārējā degšanas gaisā ievades atvere nedrīkst būt savienota ar caurulēm. Ja istabā ir arī citas 

apkures iekārtas, sadegšanai nepieciešamā gaiss jāsniedz tāda daudzumā, kas vajadzīgs visām 

ierīcēm pienācīgai darbībai.  

 

 

 
8.Attēls. Minimālais attālumus ventilācijas režģa uzstādīšana  

 

Lai nodrošinātu pienācīgu un drošu ventilācijas režģa uzstādīšanu, skaties datus 4.tabulā. Tie ir 

minimālie attālumi jebkādai gaisa vai dūmu daudzuma novadīšanai. Šī vērtība var mainīt gaisa 

spiediena konfigurāciju. Šim attālumam jāatbilst secībai, lai nodrošinātu, ka, piemēram, atvērts 

logs ieplūst no ārējā gaisa, ņemot to prom no pašas plīts. 

 



 11 

                                                      Ventilācijas režģis jāuzstāda vismaz 

1 m  zem durvis, logs, dūmvads, gaisa kameras, utt. 

1 m  horizontāli no 
0.3 m  iepriekš 
2 m  prom no dūmu izplūdes 

4.Tabula: Minimālie attālumi no sadegšanas gaisa ieplūdes 

 

3.5 Elektroapgādes pieslēgums  

 

Šīs plītis ir jāsavieno ar elektroenerģijas piegādi. Plīts ir elektriskie kabeļi ir piemēroti vidējam 

temperatūrām. Ja kabelis ir jānomaina (piemēram, tāpēc, ka tas ir bojāts), lūdzu, konsultējieties 

ar mūsu pilnvaroto tehnisko personālu, mūsu ekspertiem. Pirms savienojiet krāsni ar 

elektroenerģijas piegādi, nodrošiniet, ka:  

- Elektriskās sistēmas parametri atbilst datiem (specifikācijas norādītas uz plīts).  

- Dūmu izplūdes sistēmai, ja tā ir metāla, jābūt zemējuma savienojumam saskaņā ar 

standartiem un tiesību aktiem. 

- Elektriskais kabelis nedrīkst sasniegt temperatūru, kas ir  par 800C augstāka nekā 

apkārtējās vides temperatūras. Ja jūs vēlaties, iegūt tiešu savienojumu ar spriegumu, jums 

vajadzētu instalēt bipolāru slēdzi ar minimālo 3 mm atstarpi starp kontaktiem.  

- Dzeltenā-zaļā zemējuma kabeļus nedrīkst izslēgt ar slēdzi. Kad krāsns ir uzstādīta savā 

vietā, bipolāros slēdzim vai kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai. 

- Ja plīts netiks lietota ilgāku laiku, izslēdziet to no elektrības padeves, pagrieziet slēdzi  

(0) pozīcijā. Attiecībā uz jebkuru bojājumu vai nepareizo darbību, nekavējoties izslēdziet  

krāsni vai pagrieziet slēdzi uz izslēgtajā pozīcijā (0) un sazinieties ar autorizēto servisa 

centru. 

 

4.0 Svarīgi norādījumi 

 

Šie ir svarīgi OBLIGĀTIE NORĀDĪJUMI cilvēku, dzīvnieku kā arī īpašuma drošībai. Mēs 

gribētu informēt plīts uzstādītāju par dažiem vispārējiem norādījumiem, kas viņam jāievēro, lai 

pareizi instalētu plīti. Šie standarti ir vajadzīgi, bet ne pilnībā. Plašākai un precīzākai 

informācijai, izlasiet šīs pamācības atlikušo daļu.  

- Pievienojiet krāsni uz sazemēto kontaktligzdu  (9.attēls) 

- Ielieciet slēdzi aizmugurējā plīts stāvoklī 1. (10.attēlā) 

- Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem, staigāt pie plīts 

- Izmantojiet tikai biodegvielu granulas, un nekādu citu kurināmo veidu 

- Informējiet visus lietotājus par iespējamiem riskiem un briesmām, un iemāciet viņiem kā 

rīkoties ar šo ierīci. 

- Ja krāsns ir uzstādīta uz koka grīdas, ir ieteicams izolēt tās pamatu.  

Šīm plītīm ir  negatīvs spiediens degkamerā. Tāpēc jānodrošina, ka dūmvada caurules tiek 

termiski izolētas. Kad krāsns ir ieslēgta pirmo reizi, mazākā daļa no krāsas (kas nav kaitīgi 

veselībai), kas aptver plīti, izgaisīs dēļ krāsošanas procesa stabilizācijas. Izvēdiniet telpu, lai 

novērstu šos tvaikus.  
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9.Attēls 

                                                                                            10.Attēls 

 

5.0 BRĪDINĀJUMS apkopes personālam par drošības pasākumiem  

 

Papildus visam drošības pasākumiem, apkopes darbiniekiem ir pienākums ievērot:  

- Vienmēr lietojiet drošības ierīces un individuālos aizsardzības līdzekļus. 

- Izslēdziet elektroapgādi, pirms sākat strādāt. 

- Vienmēr lietojiet piemērotus instrumentus. 

- Pārliecinieties, ka plīts un pelni ir pilnīgi atdzisuši, pirms jebkādas darbības ar plīti. 

- Īpaši, pievērsiet uzmanību vai rokturi ir atdzisuši, pirms jūs pieskarties tiem. 

- NEKAD NEIEDARBINIET  plīti, pat ja tikai viena no drošības ierīcēm nestrādā. 

- Neveiciet nekādas izmaiņas nekāda iemesla dēļ, izņemot atļautu iemeslu dēļ.  

- Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas. Nekad neļaujiet sastāvdaļām pilnībā 

nolietoties, pirms jūs tās aizstājat. Aizstāt plīts sastāvdaļas, pirms tās sabojājas, palīdz 

novērst traumas un īpašuma bojājumus.  

- Iztīriet kurtuvi pirms kurināšanas. 

- Pārbaudiet, vai ir noticis kondensāts. Ja ir noticis kondensāts, tas norāda, ka ir palicis 

ūdens no dūmu dzesēšanas. Mēs iesakām jums atrast iespējamos cēloņus, lai izveidotu 

normālu un pareizu plīts darbu.  

 

5.1 BRĪDINĀJUMS! Drošības pasākumi plīts lietotājam   

 

Vieta, kur plīts ir jāliek jeb uzstādīšanas vieta, jāsagatavo saskaņā ar vietējiem, valsts un Eiropas 

noteikumiem. Plīts ir ''apkures iekārta'', un tās darbības laikā tās ārējās virsmas ir ļoti karstas. Šī 

plīts strādā uz presēta koka masas (granulas ar diametru 6 mm līdz 7 mm, apmēram 30 mm 

garumu un maksimālo mitrumu 8-9%). 

Šī iemesla dēļ plīts lietošanas laikā ir ļoti svarīgi ievērot šādus brīdinājumus:  

- Neejiet tuvu un nepieskarieties stiklam uz durvīm, ir apdeguma ievainojumu risks 

- Neejiet tuvu un nepieskarieties dūmvadam, ir apdeguma ievainojumu risks 

- Neveiciet jebkāda veida tīrīšanu  

- Neatveriet durvis, plīts darbojas pareizi tikai tad, kad tā ir noslēgta 

- Neņemiet pelnus ārā, kad krāsns ir darbības režīmā 

- Bērniem un mājdzīvniekiem ir jābūt drošā attālumā no plīts 

- Ievērojiet visus noteikumus, kas paredzēti šajā dokumentā  

 

Papildinformācija, lai nodrošinātu pareizu biodegvielas granulu izmantošanu: 

- Izmantojiet tikai tādu degvielu, kas saskan ar ražotāja norādījumiem, 
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- Vienmēr turēties pie plīts apkopes plāna, 

- Tīriet plīti katru dienu (tikai tad, kad plīts un pelni ir auksti), 

- Neizmantojiet plīti, ja ir kādas kļūdas vai anomālijas, vai neparasti trokšņi un / vai 

varbūtēja avārija, 

- Nedzēsiet plīti ar ūdeni, pat ugunsgrēka gadījuma.   

- Neizslēdziet plīti, pavelkot kontaktdakšu. Izmantojiet izslēgšanās pogu uz paneļa,  

- Plīts nedrīkst stāvēt uz slīpuma, jo plīts var kļūt nestabila, 

- Neizmantojiet plīti kā atbalstu vai turētāju. Nekad neatstājiet degvielas tvertnes  vāku 

atvērtu,   

- Nepieskarieties plīts krāsotajām daļām, kamēr tā darbojas 

- Nelietojiet koksni vai ogles kā kurināmo, bet tikai granulu degvielu ar šādām īpašībām: 

(granulas ar diametru 6 mm līdz 7 mm, apmēram 30 mm garumu un maksimālo mitrumu 

8-9%). 

- Neizmantojiet plītī sadedzinātus atkritumus, 

- Vienmēr veiciet visas darbības ar maksimāliem drošības pasākumiem. 

 

6,0 Drošas plīts kurināšanas standarti un tīrīšana 

  

- Nekad nelietojiet benzīnu, naftu vai jebkuru citu degošu šķidrumu plīts iekurināšanai. 

Glabājiet tāda veida šķidrums prom no plīts, kad tā darbojas, 

- Plīti nedrīkst kurināt, ja stikls ir bojāts. Nekad nesitiet stiklu vai durvis, jo tas var tās 

sabojāt, 

- Kamēr plīts darbojas, neatveriet durvis, lai notīrītu stiklu. Stiklu var tīrīt tikai tad, kad 

plīts ir vēsa, izmantojot kokvilnas audumu vai papīra dvieļus (lupatas) un stikla tīrīšanas 

līdzekli, 

- Nodrošiniet, ka plīts ir fiksēta, lai novērstu jebkādu kustību, 

- Pārliecinieties, ka pelnu kaste ir ievietota un ka tā ir pilnīgi aizvērta, tā, ka durvis ir 

pareizi aizvērtas, 

- Pārliecinieties, ka pelnu kaste ir ievietota un ka tā ir pilnīgi slēgta, 

- Pārliecinieties, ka plīts durvis ir cieši slēgtas, kamēr plīts ir darbībā, 

- Noņemiet pelnus ar putekļu sūcēju tikai tad, kad plīts ir pilnīgi auksta, 

- Nekad netīriet plīts virsmu ar kādu abrazīvu tīrīšanas līdzekli. 

 

6.1 Regulāra tīrīšana un apkope, ko veic plīts lietotājs  

 

Krāsns tīrīšanai var izmantot putekļusūcēju. Putekļusūcējam jābūt filtram, kas aptur putekļus, lai 

tie nedotos atpakaļ uz istabu, kur atrodas plīts. Pirms jūs sākat jebkādu ikdienas uzturēšanu, 

ieskaitot tīrīšanu, jums vajadzētu veikt šādus drošības pasākumus:  

- Izslēdziet plīti pirms jūs sākat jebkādu darbu, 

- Pirms jūs sākat kādus darbus, nodrošiniet to, ka plīts un pelni ir vēsi, 

- Izsūciet pelnus no degkameras katru dienu, 

- Rūpīgi notīriet kurtuvi ar putekļu sūcēju katru dienu (pēc katras lietošanas, un tad, kad 

plīts ir vēsa), 

Vienmēr pārliecinieties, ka plīts un pelni ir pilnīgi atdzisuši. 

- Kurtuve (kastes-formas) ir vieta, kur koksnes granulas masa deg. Sk. 11.Attelu. Kurtuvi 

ieteicams tīrīt ar putekļu sūcēju pēc katras lietošanas reizes (kad plīts ir vēsa). Pēc katras 

trešās lietošanas, ir ieteicams izņemt kurtuvi, lai nodrošināut, ka pelni nav uzkrāti apakšā. 

Pēc tam novietojiet kurtuvi atpakaļ savā vietā, nodrošiniet to stabilitāti, lai plīts var droši 

eksplutēt.   
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2. Lai sasniegtu vislabāko plīts 

darbību, caurumos nedrīkst būt 

pelni 

Ja Jums ir kādas šaubas, lūdzu, nevilcinieties zvanīt uz autorizēto servisa centru papildu 

informācijai un precizējumiem. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies trešās personas 

dēļ.  

 

11.Attēls 

 
 

 

 

 

 

- Pelnu trauks (ja tas ir pilns, jums vajadzētu notīrīt to ar putekļu sūcēju vai iztukšot to): 

Pārliecinieties, ka plīts un pelni ir auksti.  

Augšējais pelnu trauks ir jātīra katru dienu vai katru otro dienu ar putekļu sūcēju vai 

vienkārši izmetot pelnus. Šādā veidā visi netīrumi, kas paliek iekšā, sadedzinot granulas tiks 

izņemti. Tad pelnu kaste pienācīgi jānovieto atpakaļ savā pozīcija. Nelieciet granulas, kas 

nav nodegušas pelnu traukā vai pelnu kastē. Zemāko pelnu trauku ir jātīra katru 15 – 20 

dienu laikā ar putekļu sūcēju vai vienkārši izmetot pelnus. Šajā laikā atskrūvējiet divas 

spārnskrūves. Šādā veidā visi netīrumi, kas paliek iekšā, sadedzinot granulas, tiks izņemtas.   

Tajā pašā laikā notīriet ar putekļu sūcēju dūmvada pagarinājumu kameru caur atveri katla 

priekšpusē. Tad zemāko pelnu kasti, pienācīgi jānovieto atpakaļ savā pozīcija.  

 

- Katla dūmvads  

Ir jātīra ar rokām, kratot ar īpašu stieni pēc katrām patērētām 40-50kg granulām (viena pilna 

granulu tvertne). Sākumā, izmantojot stieni, paceliet mazos, apaļos vākus ar atverēm (divi 

gabali), kas atrodas uz plīts vāka augšas. Stieni var arī ievietot caur roktura atvērumu - un 

kratīt tos, paceļot un samazinot tos pāris reizes, kā parādīts 12.attēlā.  

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  12. Attēls                                                                                    13.Attēls  

1.Caurums, lai 

aizdedzinātu 

degvielu 
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-Apakšējā dūmu kamera  

Ir jātīra ar rokām, kratot ar īpašu stieni pēc katrām patērētām 90-100kg granulām (divas pilna 

granulu tvertnes). Paceliet granulu tvertnes vāku. Iekšā tvertnē, priekšējā augšējā daļā, zem 

vāka, atrodas poga,  kura ieslēdz kameras tīrīšanas mehānismu. Lai mehānisms attīrītu 

kameru, jums vajag pavilkt pogu pāris reizes uz priekšu-atpakaļ. Neuztraucieties, ja 

mehānisms ir mazliet grūti pārvietojams vai tas skrāpē. Šādā veidā ir veikta kameras tīrīšana.  

Veiciet tīrīšanu, kad krāsns ir auksta. Pēc tīrīšanas, poga vienmēr jānoliek pilnīgi uz iekšu, lai 

būtu redzama tikai poga nevis tīrīšanas mehānismu josla. Skat. 13.attēlu. 

-Stikla durvis (durvis jāpārbauda un jātīra ik pa laikam): 

Plītij un pelniem jābūt pilnīgi atdzisušiem. 

Stikls ir izgatavots no augstas temperatūras izturīgas keramikas. Ja stiklam ir nodarīts kāds 

kaitējums, nomainiet stiklu, cik drīz vien iespējams, pirms jūs izmantojat plīti atkal. Stiklu 

drīkst mainīt tikai pilnvarota persona.  

- Dūmu ventilatora izplūdes telpa (tā jāpārbauda un jātīra ik pēc sešiem mēnešiem) 

Plītij un pelniem jābūt pilnīgi atdzisušiem.  

Lai notīrītu iekšējo dūmu novadīšanas telpu, vispirms noņemiet vāciņu, kas atrodas apakšā 

pelnu kastes korpusā un ievietojiet putekļsūcēju šļūteni caur šo atvēri. Tādā veidā jūs varat 

izsūkt atlikušos pelnus un nodrošināt pareizu plīts darbību. Skat. 14.attēlu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      14.Attēls  

 

- Ģenerālā tīrīšana apkures sezonas beigās 

Plītij un pelniem jābūt pilnīgi atdzisušiem - atvienojiet strāvas vadu no plīts. Apkures sezonas 

beigās atvienojiet strāvas vadu no plīts drošības iemeslu dēļ. Tas ir ļoti svarīgi, attīrīt un 

pārbaudīt plīti kā paskaidrots iepriekš. Plītij un pelniem jābūt pilnīgi atdzisušiem. Pēc ilgāka 

lietošanas laika   noslēgšanas lentes uz durvīm var atdalīties.  Lentes ir piestiprinātas uz durvīm 

ar augstas temperatūras izturīgu silikonu. Lai to izlabotu, pielīmējiet izolācijas lenti atpakaļ ar 

augstas temperatūras izturīgu līmi. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošināt labu durvju blīvējumu.  

 

6.2 Tīrīšana un apkope (tehniskās apkopes darbiniekiem) 

- Dūmvada kanāli - skursteņi (tās vajadzētu tīrīt ik pēc sešiem mēnešiem vai pēc divām tonnām 

granulu sadedzināšanas) Plītij un pelniem jābūt pilnīgi atdzisušiem. 

Vēja izturīgais dūmvadu kanāls (skurstenis) jāpārbauda un jātīra katru gadu. Vislabāk, ja to dara 

apkures sezonas sākumā. Profesionālai šo plīts sistēmas elementu tīrīšanai jums būtu ieteicams 

sazināties ar pilnvarotajiem speciālistiem. Vietas,  kurām jāpievērš īpaša uzmanība tīrīšanas 

laikā, un kas būtu jātīra īpaši labi tiek parādīts 13.attēlā.  

- IEKŠĒJĀ kurtuve (ik pēc divām nedēļām) 

Plītij un pelniem jābūt pilnīgi atdzisušiem. 
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15.Attēls. Vietas, kuras jātīra vismaz divas reizes gadā 

 

 

6.3 Īpašā kopšana 

 

Jūsu plītij ir siltuma ģenerators, kurai izmanto granulas kā cieto biodegvielu. Sakarā ar to, reizi 

gadā jāveic īpašu apkopi. Šīs iepriekš paskaidrotās darbības ieteicams veikt apkures sezonas 

sākumā. To īpašās uzturēšanas mērķis ir nodrošināt pareizu un efektīvu plīts darbību.  

 

7.0 Svarīga drošības informācija  

 

Jūs esat iegādājies augstākās kvalitātes produktu. Ražotāji vienmēr palīdzēs jums sniegt 

papildinformāciju par plīti un tās montāžu, un uzstādīšanu attiecībā no jūsu ģeogrāfiskiem 

apstākļiem. Pareizu krāsns uzstādīšana saskaņā ar instrukcijām, kas dotas šajā rokasgrāmatā, ir 

ļoti svarīga, tas palīdzes novērst apdraudējumus, ugunsgrēkus vai defektus plīts darbībai. Šīm 

plītīm ir  negatīvs spiediens degkamerā, tāpēc, jānodrošina, ka dūmvada caurules tiek termiski 

izolētas.  

BĪSTAMI! 

Gadījumā, ja dūmvadā sākas ugunsgrēks, evakuēt visus cilvēkus un mājdzīvniekus no istabas, 

nekavējoties izslēdziet strāvas padevi, izmantojot mājās galveno slēdzi  vai atvienojot strāvas 

vadu (spraudnim ir vienmēr jābūt viegli pieejamam), un nekavējoties izsauciet ugunsdzēsējus.  

BĪSTAMI! 

Nedrīkst izmantot parasto/klasisko malku. 

BĪSTAMI! 

Neizmantojiet plītī atkritumus, to sadedzināšanai.  

 

8.0 Kurināmo granulu kvalitāte ir ļoti svarīga 

 

Šīs plītis ir paredzētas saspiestas koksnes (granulu) izmantošanai. Tā kā šāda veida produkti ir 

daudz tirgū, ir svarīgi izvēlēties granulas bez netīrumiem. Jums vajadzētu izmantot tīras 

kvalitatīvas, kompaktas granulas. Jautājiet savam plīts pārdevējam vai ražotājam par labākām 

granulām ar 6 līdz 7 mm lielu diametru un garumu aptuveni 30 mm. Pienācīga plīts darbība ir 

atkarīga no granulu veida un kvalitātes. Plīts ražotājs neatbild par granulas izmantošanu ar 

nepietiekamu kvalitāti, kas rada  sliktu plīts darbību, šādas degvielas dēļ.  

 

Vietas, kuras jātīra 

vismaz divas reizes gadā 
 



 17 

8.1 Kurināmā (granulu) uzglabāšana 

 

Granulas jāuzglabā sausā vietā, kur nav pārāk auksts. Būtībā, aukstas un slapjas granulas (ar 

temperatūru 50C aptuveni) samazina degvielas siltuma jaudu un pieprasa papildu plīts tīrīšanu. 

Granulas nedrīkst turēt tuvu plītīm. Rīkojieties uzmanīgi ar granulām! 

BRĪDINĀJUMS: 

Ja zāģskaidas vai mazās sabrukušas granulas nokļūst uz plīts piltuvveida daļas (degvielas 

tvertne), tās var bloķēt granulu (degvielas) padevi. Šādas granulas var sabojāt elektromotoru  

granulu padeves mehānismā, vai var novest pie bojājumiem elektromotora reduktoram. Ja redzat 

šādas nelielas, sabrukušas granulas apakšā granulu tvertnē vai apakšā skrūves konveijerā, kad 

tvertne ir tukša, izslauciet tos ar putekļu sūcēju, ievietojot putekļsūcēju šļūteni caur granulu 

atverēm kurtuvē.  

 

9. Hidrauliskas iekārtas savienojums 

 

SVARĪGI! 

-Hidrauliskās iekārtas pieslēgšanu krāsnīm var veikt tikai kvalificēts tehniķis un saskaņā ar 

pašreizējiem tiesību aktiem tajā valstī, kurā iekārta tiek veikta.  

ALFA PLAM neuzņemas nekādu atbildību materiālu vai fizisku kaitējumu gadījumā, vai arī 

traucējumu gadījumā, ja iepriekš minētie ieteikumi netika īstenoti. Krāsns ir paredzēta gan 

centrālajai apkurei vienam stāvam, gan centrālai apkurei par vairākiem stāviem. Krāsns ir 

paredzēta  slēgtai apkures sistēmai. Visām iekārtām jābūt saskaņā ar SRPS noteikumiem 

(Serbijas tehniskie noteikumi un standarti). 

Katla aizmugure ar visiem savienojumiem ir parādīta 16.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                          16.Attels 

Poz. ūdens izvads ir savienots ar ārējo vītni R1'' un spiediena līniju, 

Poz.  atpakaļgaitas caurule savienota ar ārējo vītni R 1'' par atgriešanās ceļu, 
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10. Spiediena līnija un atgriešanās kanāls  

 

Spiediena līnija un atgriešanas kanāls 1'' nedrīkst būt samazināts vai saspiests pirms pirmās 

sadalīšanas. Izmantojiet tērauda cauruli 1'' plata vai vara caurules 28 mm ārējā diametrā (vai 

lielāks). Uzstādīšanas laikā pievērsiet īpašu uzmanību caurulēm, kurām jābūt 0,5% "slīpumam (5 

mm uz metru) un ventilācijas sistēmai (katlam, caurulēm, radiatoriem). Ielieciet termo 

manometru uz spiediena līniju, tā jūs redzēsiet ūdens spiedienu sistēmā un ūdens temperatūras 

ietekmi uz katla izejas.  

 

11. Kurtuvē iebūvēti komponenti 

 

Krāsnīm ir šādi iebūvētie komponenti: 

-drošības vārsts, 

-cirkulācijas sūknis, 

-gaisa automātiskais ventilācijas vārsts, 

-izplešanās trauks un 

-aizpildes un drenēšanas krāns. 

Nav nepieciešams iebūvēt minētos komponentus iekšā. Pabeigtai plītij ir liela priekšrocība, jo 

jums nav nepieciešama papildu telpa komponentiem, kas jau ir iebūvētas. 

 

11.1. Drošības vārsts  

 

Drošības vārsts ir novietots zem krāsns spiediena līnijas vāka. Ieplūdes savienotājs ir R1 / 2 ". 

Vārsts atveras pie ūdens spiediena 3 bāri.  Lai nokļūtu pie vārsta, jums ir jāņem labo sānu pusē 

nost (skatoties uz kurtuvi).  

Savienotājs ar drošības vārstu izplūdes caurulēs, kas ir novietots plīts aizmugurējā pusē, 

jāsavieno ar kanalizāciju, izmantojot caurules.  

 

11.2. Cirkulācijas sūknis 

 

Krāsnī ir iebūvēts cirkulācijas sūknis Wilo RS 25/6 – 3, kas ir novietots uz atgriešanās kanāla 

R1". Sūkņa jauda ir 93W. Tas ir elektroniski ieslēgts un izslēgts atkarībā no noteiktās ūdens 

temperatūras. Sūkņa ass jānovieto horizontāli. Pievērsiet īpašu uzmanību tās nostājai 

uzstādīšanas laikā.  Lai nokļūtu pie sūkņa, jums ir jāņem kreiso sānu puse nost (skatoties uz 

kurtuvi).   

 

11.3 Automātiskais ventilācijas vārsts 

 

Lai nokļūtu pie vārsta, jums ir jāņem labo sānu puse nost (skatoties uz kurtuvi). Drošības vārsta  

vāciņam jābūt brīvam, ne pārāk saspringtam, lai gaiss varētu brīvi atstāt katlu.  

 

11.4. Izplešanās trauks 

 

Krāsnī ir iebūvēts izplešanās trauks ar 10l tilpumu. Izplešanās trauka funkcija ir spiediena 

stabilizācija katlā un apkures sistēmā. Spiediena rūpnīcas iestatījums izplešanās traukā ir 1 bar.  
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11.5. Aizpildes un drenēšanas krāns 

 

Krānu nolūks aizpildīt un novadīt ūdens iekārtu. Tas ir novietots uz aizmugurējās puses apakšas. 

Ieplūdes savienotājs ir R1 / 2 " un izejas savienotājs ir šļūtenes pagarinājumus.  

 

12. Aizpildām iekārtu un nododam ekspluatācijā 

 

Pirms apkures sezonas visu apkures sistēmu vajag aizpildīt ar ūdeni, izvedināt, un pareizi 

savienot ar skursteni pēc iepriekš minētajiem paskaidrojumiem. Ūdens darba spiediens ir 

ieteicams 1 - 2 bāri. Ideāli tas būtu starp 1,2 un 1,6 bar. Pārbaudes spiediens var sasniegt 2,4 

bārus. 

PIEZĪME: 

Krāsni nedrīkst lietot bez ūdens. Tam jābūt savienotam ar radiatoriem, ar minimālo jaudu 8 KW.  

 

13. Praktiskās vadlīnijas apkures sistēmas izmantošana 

 

- Visiem savienojumiem vajag būt pareizi noslēgtiem un pievilktiem. Nedrīkst būt nekādas ūdens 

noplūdes.  

- Pabeidzot uzstādīšanu, ar ūdeni jāpārbauda pārbaudes spiedienu 2,4 bāri pirms nodošanas 

ekspluatācijā. 

- Sistēmu jāiztukšo no ūdens vismaz vienu reizi, dēļ netīrumiem iekšpusē. 

- Pārliecinieties, ka visi vārsti starp krāsni un uzstādīšanu ir atvērti. 

- Pārliecinieties, ka jūs atbrīvojat gaisu no katla un apkures sistēmas pirms nodošanas 

ekspluatācijā. 

- Aizdedzes un dzesēšanas fāzes laikā, krāsns var mainīties pēc apjoma, reaģējot uz temperatūras 

izmaiņām, tas varētu radīt sprēgāšanas trokšņus. Tas ir pilnīgi normāli, jo konstrukcija izgatavota 

no tērauda.  

 

14. Pildīšana ar koksnes granulām 

 

Krāsns ir piepildīta ar degvielu no augšējās malas, atverot vāku. Ielieciet koksnes granulas 

krāsnī, tās tilpums ir aptuveni trīs 15 kg lieli maisi. Lai vienkāršotu šo procedūru, sadaliet to 

divās daļās:  

-Ielieciet pusi no maisa krāsnī un gaidiet, kamēr granulas sasniedz apakšu. Aizdedziniet krāsni. 

-Pēc tam, kad krāsns sāk normāli strādāt, pievienojiet granulas pēc vajadzības. 

-Nekad nenoņemiet drošības grilu no rezervuāra. Granulu pildījuma laikā, pārliecinieties, ka 

granulu maiss nesaskaras ar karstām virsmām.  

 

15.Plīts regulators. Apskats un darbība 

15.1. LIETOTĀJA INTERFEISS 

Displejs nodrošina saziņu ar kontrolierīci vienkārši nospiežot pogu.  
15.1.1. Spiedpogu displejs 

Displejs rāda informāciju par krāsns darbības statusu. Izvēlnē lietotājs var iegūt dažāda veida informāciju. 

17.attēls rāda displeju.  
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17.Attēls 

pogas: 

1 – temperatūras palielināšana un programmas funkcijas, lai mainītu datumu un laiku 

2 - temperatūras samazināšana un programmas funkcijas, lai mainītu datumu un laiku  

3 - izmaiņas programmas SET 

4 - ON / OFF ieslēgt / izslēgt, iziet no programmas 

5 - apkures intensitātes samazināšana  

6 - apkures intensitātes palielinājums  

7-12  ir paskaidrots 18.attēlā 

13 - stundas 

14 - telpas temperatūras rādītājs 

15 - ūdens temperatūras rādītājs 

16 - informācija par krāsns darbību 

 

18.Attēls dod aprakstu simboliem, kas ir novietoti kreisajā displeja pusē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      18.Attēls 

 

15.1.2. Spiedpogu izmantošana 

Spied-

pogas 

Apraksts  Režīms Darbība 

 
1 

Temperatūras 

palielināšana  

IESTATĪJUMI Uzstādīt / palielināt vērtību izvēlētās izvēlnes  

OPERĀCIJA / 

IZSLĒGT 

Palielināt vērtību istabas temperatūrā 

 
2 

Temperatūras 

samazināšana  

IESTATIJUMI Uzstādīt / samazināt vērtību izvēlētās izvēlnes  

OPERĀCIJA / 

IZSLĒGT 

Samazināt vērtību istabas temperatūrā 

 
3 

 

Izvēlne 
- IZVĒLNES piekļuve 

IZVĒLNE Piekļuvi nākamajam līmenim, apakšizvēlnē 

IESTATĪJUMI Nosaka vērtību un pārceļas uz nākamo izvēlnes 

elementu 

 

Taimers  

Aizdedze 

Gliemežpadevis 

Ventilatora motors 

Ventilators 

Sūknis 

Signalizācija 
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4 

 

Ieslēgt / izslēgt 
atbloķēšana 

DARBS Divas sekundes garš spiediens var  ieslēgt vai 
izslēgt plīti   

BLOĶĒT Atbloķē plīti un izslēdz režīmu 

IZVĒLNE / 

IESTATĪJUMI 

Piekļuve augstākam izvēlnes līmenim, noradītās 
modulācijas ir iegaumētas 

 
5 

 
Jaudu 

samazināšana 

OPERĀCIJA / 

IZSLĒGT 

Pielāgo plīts izejas jaudu  

IZVĒLNE Pārceļas uz nākamo izvēlnes elementu 

IESTATĪJUMI Lai atgrieztos uz nākamo apakšizvēlnes objektu, 
noradītās modulācijas ir iegaumētas  

 
6 

 
Jaudu 

palielinšana 

IZVĒLNE Pārceļas uz iepriekšējo izvēlnes punktu 

IESTATĪJUMI Pārceļas uz iepriekšējo apakšizvēlnē, noradītas 

modulācijas ir iegaumētas  

5. Tabula 

 

15.2. Darbības režīms (lietotājam) 

15.2.1. Plīts aizdedze 

Kad plīts ir pievienota strāvas padevei, jums vajadzētu pagriezt slēdzi, kas atrodas aizmugurē no 

krāsns pozīcijas 1. Tad šādi tiek parādīts uz displeja 

 

 
19. Attēls  

 

Lai aizdedzinātu plīti, dažas sekundes turiet pogu 4 nospiestu, tūlīt pēc tam jūs saņemsiet 

START ziņu uz ekrāna (20.attēls) - jūs esat iedarbinājuši plīti.  

 
20.Attēls  

Tūlīt pēc tam jūs saņemsiet ziņu LIGHTER WAIT (21.attēls) – plīts aizdegas un tūlīt pēc tam 

paradās šis paziņojums LOAD PELLET (22.attēls) – tad jūs ievietojat granulas. Nākamais 

ziņojums ir FIRE WAIT (23.attēls) - gaidiet kamēr granulas aizdedzinās, un kad dūmvadu gāzes 

sasniedz temperatūru 45 ° C , parādīsies ziņa FLAME LIGHT (24.attēls). 

 

 
21.Attēls  
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22.Attēls  

 

 
23.Attēls  

 

 
24.Attēls 

 

Pēc šiem ziņojumiem ir izveidota stabila liesma, plīts strādā darbības režīmā un mēs iegūstam 

ziņu WORK (25.attēls), pēc tā plīts turpinās stabilu darbības procesu.  

 
25.Attēls 

15.2.2 Neveiksmīga aizdedze   

Pēc katrām 20 minūtēm, ja dūmu temperatūra nesasniedz minimālas atļaujas vērtības 45°C, plīts 

sāk strādāt trauksmes stāvoklī, skatieties 15.6.3.  

15.2.3 Plīts ekspluatācijas režīms  

Aizdegšanās posms ir pozitīvi aizritējis, ja dūmvadu gāzes temperatūra sasniedza vērtību -  45°C 

temperatūru  mazāk nekā 20 minūšu laikā, plīts saka strādāt WORK režīmā, kas pārstāv normālu 

darbību.  

15.2.4. Telpas un katla ūdens temperatūras regulēšana 

Lai koriģētu  telpas un ūdens katla temperatūras, ir pietiekami nospiest pogu 1 vai 2. Displejs 

rāda pašreizējo stāvokli noteiktā temperatūrā (TSET ). 

Plītīm ir rūpnīcas uzstādījums, ūdens temperatūra katlā ir 65 º C un istabas temperatūrā  20 º C. 

Nospiežot pogu 1, tiek parādīts ziņojums SET TEMP, WATER (26.attēls), kas norāda koriģēto 

ūdens temperatūru katlā. Tādējādi ar pogu 1 jūs palielinājāt un ar pogu 2 samazinājāt 

temperatūras vērtību un šādā veidā jūs koriģējat ūdens temperatūra katlā. Ūdens temperatūru var 

pielāgot robežās no 40 º C līdz 80 º C. Mēs iesakām neregulēt ūdens temperatūru zem 50-55 ° C, 

dēļ iespējamās kondensācijai katlā, un ne virs 75 ° C.  
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26.Attēls 

 

Nospiežot pogu 2, paradās ziņojums SET TEMP, ROOM (27.Attēls), tagad jūs varat koriģēt 

istabas temperatūru. Tādējādi ar pogu 1 mēs palielinām un ar pogu 2 mēs samazinām vēlamo 

temperatūru telpā. Istabas temperatūru var pielāgot robežās no 7 ° C līdz 40 ° C.  

 

 
27.Attēls 

 

 15.2.5. Istabas temperatūra vai ūdens katla temperatūra sasniedz vēlamo vertību 

Kad istabas vai ūdens temperatūra katlā sasniedz vēlamo vērtību (Tset), sildīšanas jauda tiek 

automātiski pārcelta uz minimālo vērtību, plīts sāk darboties ekonomiskajā režīmā, un  tiek 

ietaupīta degviela, uz displeja parādās ziņojums WORK MODULAT (28.attēlā): 

 
28.Attēls 

Ja pēc tam istabas vai ūdens katla temperatūra sasniedz vērtību, kas ir par 4°C lielāka par 

koriģēto vērtību (Tset + 4 ° C), ieslēdzas STAND-BY režīms un plīts izslēdzas uz kādu laiku. 

Pirms ieslēdz plīti, jāizdara šādi nosacījumi:  
Tprostorije< (TSET – 4ºC)  

 

15.2.6. Plīts jaudas iestatīšana  

Aizdegšanās laikā plīts sāk strādāt normālā darbības režīmā (posmā WORK), tad ir iespējams 

koriģēt izejas jaudu un apkures intensitāti. Nospiežot taustiņus 5 un 6 parādās ziņojums SET 

OUTPUT, tas nozīmē, ka var noteikt izejas jaudu. Ar pogu 6 mēs palielinām un ar pogu 5 mēs 

samazinām plīts spēku. Līmenis 1 ir minimālā un 5 līmenis ir maksimālā jauda.  

 

 
29.Attēls  

15.2.7. Katla tīrīšana  

Normālas funkcionēšanas darbības režīmā ar 30 minūtes intervāliem,  ieslēdzas BOILER 

CLEANING režīms (katlu tīrīšana režīms) un darbojas 60 sekundes. Tad granulu ievietošanas  

process apstājas, un deglis tiek iztīrīts no nesadegušajām granulām, pēc tam seko ziņa uz ekrāna, 

CLEANING FIRE-POT. 
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15.2.8. Plīts izslēgšana  

Lai izslēgtu plīti, turiet pogu 4 nospiestu, apmēram, 2 sekundes. Spirālei nekavējoties jābeidzas 

un dūmu motors sāk strādāt ar lielāku ātrumu, un parādās šāds ziņojums uz ekrāna: CLEANING 

FINAL (30.attēls). Posms CLEANING FINAL ilgst no 10 līdz 20 minūtēm.  

 
30.Attēls  

Dūmu motora darbība beidzas 10 minūtēs, pēc tam plīts tiek izslēgta, kad dūmu temperatūra ir 

kritusies zem vērtības 70 º C.  Kad plīts izslēdzas, uz displeja tiek parādīts ziņojums OFF 

(31.Attēls ). 

 
31.Attēls  

15.3. Liesmas izskats   

Jums vajadzētu pievērst uzmanību formai, krāsai un uguns dabai. 

Uguns formai ir jābūt "dzīvai", garenai un platai. 

Uguns krāsai ir jābūt starp dzeltenu, gaiši dzeltenu un baltu krāsu. 

Uguns būtībai ir jābūt "dzīvai". 

 

15.4. Izvēlne 

Nospiežot pogu 3 (MENU), paradās izvēlne. Tā ir sadalīta uz dažādiem līmeņiem, kas ļauj  

pielāgot un programmēt karti. Dažādas izvēlnes, kas apstiprina piekļuvi tehniskajai 

programmēšanai ir aizsargāta ar atslēgu.  

 

15.4.1. Lietotāja izvēlne 

Šajā punktā ir paskaidrota tikai izvēlne, kas ir pieejama lietotājam. Izvēlne ir pieejama ar pogu 3, 

un tā pati poga tiek izmantota, lai piekļūtu nākamajam līmenim apakšizvēlnē un beigās poga 3 

tiek izmantota, lai noteiktu vērtību un pārietu uz nākamo izvēlnes objektu. Poga 6 tiek izmantota 

pārejai uz iepriekšējo apakšizvēlnē un koriģētie iestatījumi automātiski saglabājas. Poga 5 tiek 

izmantota pārejai uz nākamo apakšizvēlnē un koriģētie iestatījumi automātiski saglabājas.  Poga 

4 tiek izmantota pārejai uz augstāku izvēlnes līmeni un koriģētie iestatījumi automātiski 

saglabājas.  

 

15.4.2. Laika iestatījums – MENU 01 

Šī izvēlne tiek izmantota, lai noteiktu pašreizējo laiku un datumu uz displeja. Elektroniskā karte 

ir aprīkota ar litija bateriju, kas ļauj izmantot iekšējo pulksteni ilgāk kā 3/5 gadus. Lai uzstādītu 

laiku, ir nepieciešams piekļūt laiku un datumu izvēlnei. Nospiediet pogu SET un pogu 5, lai 

sasniegtu MENU 01, kā parādīts 32 attēlā: 
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32.Attēls  

Nospiediet pogu SET un pogu 1 vai 2, lai uzstādītu precīzu dienu šajā nedēļā (pirmdiena, 

otrdiena ...) (33.attēls) 

Nospiediet pogu SET un pogu 1 un 2, lai iestatītu pulksteņa laiku (34.attēls). 

 
33.Attēls  

 
34.Attēls  

Nospiediet pogu SET un pogu 1 un 2, lai iestatītu minūtes (35.attēls). 

Nospiediet pogu SET un pogu 1 un 2, lai uzstādītu gada mēnesi (36.attēls). 

Nospiediet pogu SET un pogu 1 un 2, lai uzstādītu mēneša dienu (37.attēls). 

Nospiediet pogu SET un pogu 1 un 2, lai uzstādītu gadu (38.attēls). 

Nospiediet 4, lai atgrieztos uz sākuma izvēlni  

 

 
35.Attēls 

 
36.Attēls  

 
37.Attēls  

NEnu 01 

SET 

CLOCK 

NEnu 01  

MONDAY 

DAY 

NEnu 01 

TIME 

CLOCK 

NEnu 01 

MINUTES 

CLOCK 

NEnu 01 

MONTH 

CLOCK 

NEnu 01 

DAY 

CLOCK 
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38.Attēls  

 

15.4.3. Izvēlne (MENU 02) - plīts darbības programmēšana  

Ir trīs veidi, kā var programmēt plīts darbību:  

- Ikdienas programmēšana 

- Nedēļas programmēšana 

- Brīvdienu programmēšana 

Ikdienas programmēšana  

Tas ļauj noteikt ikdienas funkcijas chronothermostam. Plīti var ieslēgt un izslēgt vēlamajā laikā 

un tas tiek regulēts ar programmu, bet turiet prātā, ka ir vajadzīgs pietiekami daudz laiks starp 

izslēgšanu un jaunu aizdedzei, jo plīts pa to laiku var atdzist. Ir nepieciešams, lai laiks un datums 

ir noteikts precīzi (MENU 01). Plīts ieslēgšanas un izslēgšanas funkcijas ir atkarīgas no precīza 

laika. Vispirms nospiediet pogu SET un pogu 5 un ieejiet izvēlnē 02, kā parādīts 39 attēlā: 

 

 
39.Attēls  

Nospiediet pogu SET, ka parādīts 40 attēlā: 

 

 
40.Attēls  

Nospiediet pogu SET, kā parādīts displejā, kā 41.attēlā. Nospiežot pogu 1, jūs pāriesiet uz 

chronothermostat kā parādīts 42.attēlā. 

 
41.Attēls  

 
42.Attēls  

Nospiediet pogu 4 un pēc tam pogu 5 un uz displeja parādīsies tas pats, kas norādīts 43 attēlā: 

 

NEnu 01 

YEAR 

CLOCK 

NEnu 02 

SET  

CHRONO 

N-2-1 

ENABLE 

CHRONO 

N-2-1- 01 

ENABLE 

CHRONO 

 

N-2-1- 01 

ENABLE 

CHRONO 
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43. Attēls 

 

Nospiediet pogu SET divas reizes un displejā paradīsies tas pats, kas 44.attēlā. Pogas, 1 vai 2, 

tiek izmantotas, lai pielāgotu pirmo plīts aizdegšanās laiku dienā. Nospiežot pogu SET, displejā 

paradīsies tas pats, kas 45. attēlā, plīts izslēgšanas laiku var pielāgot, nospiežot pogu 1 vai 2.   

 

 
44. Attēls 

 
45. Attēls 

 
46. Attēls  

Nospiežot pogu SET jūs pārejat uz citu ekrānu, kur var pielāgot citas programmas. Ar pogu 1 jūs 

pielāgojat plīts aizdegšanās laiku  (46.attēls). Ar pogu 1 jūs varat pielāgot plīts aizdegšanās  laiku 

(46.attēls ). Nospiežot SET pogu jūs nosakāt plīts izslēgšanās laiku (47.attēls). Pēc tam  ar pogu 

4 jūs varat atgriezties pie pamatizvēlnes un displejā parādīsies indikators, ka programmēšana ir 

aktīva. 

 

 
47. Attēls 

 

Iknedēļas programmēšana 

Nedēļas programmētājam ir 4 neatkarīgas programmas. Šīs 4 programmas var tikt apvienotas ar 

katru nedēļas dienu atsevišķi, var izvelēties dienas, kurās plīts strādās vai nestrādās. 

Pārliecinieties, ka programmas ir rūpīgi sakārtotas rindā tā, lai ieslēgšanas un izslēgšanas laiks 

nepārklājās.  

N-2-2 

PROGRA

M 

DAY 

14:20 

N-2-2- 02 

START 1 

DAY 

N-2-2- 05 

STOP 2 

DAY 

11:50 

N-2-2- 04 

START 2 

DAY 

09:30 

N-2-2- 05 

STOP 2 

DAY 

11:50 
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Uzmanīgi: Plānojiet rūpīgi, mēģiniet izvairīties no aktivizācijas un / vai izslēgšanos laika 

pārklāšanā. 

Pirmās četras darbības programmēšanas laikā ir tādas pašas kā nosakot ikdienas programmu (39-

42.attēls). Nospiediet pogu 4 un pēc tam divreiz nospiediet pogu 5 un displejā paradīsies tas pats, 

kas 48.attēlā. 

 

 

 
48.Attēls  

 

Nospiediet pogu SET un pēc tam pogu 1 un ieslēdziet iknedēļas plānošanu (On), kā parādīts 

49.attēlā. 

 
49.Attēls  

Nospiežot pogu SET, un pēc tam pogu 1 jūs nosakāt plīts sākuma darbības laiku pirmajā 

programmā kā parādīts 50.attēlā. Atkārtojiet to pašu procedūru un nosakiet plīts izslēgšanas laiku 

pirmajā programmā kā parādīts 51.attēlā.  

 
50. Attēls  

 
51. Attēls  

Nospiežot pogu SET un pogu 1 mēs aktivizējam (ON) vai deaktivizējam (OFF) 1 programmu attiecīgi 
dienās, nedēļās, sākot no pirmdienas līdz svētdienai, kā parādīts 52. un 53.Attēlā. Pāreja no vienas 
dienas uz otro  notiek, nospiežot pogu SET.  

 
52. Attēls  

 

 

N-2-3 

PROGRAM 

WEEK 

ON 

N-2-3- 01 

CHRONO  

WEEKLY 

10:40 

N-2-3- 02 

START 

PROG-1 

12:00 

N-2-3- 02 

STOP 

PROG-1 

ON 

N-2-3- 10 

SUNDAY 

PROG-1 
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53. Attēls  

Nospiežot pogu SET, notiek pāreja uz citas programmas iestatījumiem un tās aktivizāciju katrai 

dienai nedēļā atsevišķi (tādā pašā veidā kā tika darīts programmā 1). Atkārtojiet to pašu 

procedūru attiecībā uz atlikušajām divām programmām (programma 3 un 4). Displejā tiks 

paradīts rādītājs, kas nozīmēs, ka programmēšana ir aktīva.  

Uzmanīgi: Uzmanību: izslēdziet ikdienas programmu, ja jūs vēlaties izmantot nedēļas 

programmēšanu. 

 

Brīvdienu programmēšana 

Brīvdienu programmēšana ļauj programmēt plīts ieslēgšanu un izslēgšanu (divas reizes dienā) 

sestdienas un svētdienas laikā. Aktivizējiet brīvdienas programmēšanu tikai tad, ja dienas un 

nedēļas programmēšana nav aktivizēta. Pirmās četras darbības programmēšanas laikā ir tādas 

pašas kā nosakot ikdienas programmu (39-42.attēls). Nospiediet pogu 4 un tad nospiediet pogu 5 

trīs reizes un displejā paradīsies tas pats, kas 54.attēlā.  

 
54. Attēls  

Nospiežot pogu SET, mēs aktivizējam brīvdienu programmu, kā parādīts 55.attēlā. 

 
55.Attēls  

 
56.Attēls  

Nospiežot pogu SET un tad pogu 1, mēs pielāgojam laiku plīts aizdedzei, kā parādīts 56.attēlā. 

Nospiežot pogu SET un pogu 1 vēl vienu reizi, var uzstādīt plīts izslēgšanas laiku un displejs 

izskatīsies tā pat kā 57.attēlā.  

 
57.Attēls  

ON 

N-2-3- 01 

MONDAY 

PROG-1 

 
N-2-4 

PROGRAM  

WEEK-END 

ON 

N-2-4- 01 

CHRONO 

WEEK-END 

10:40 

N-2-4- 02 

START 1 

WEEK-END 

14:40 

N-2-4- 03 

STOP 1 

WEEK-END 
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Tāda paša procedūra tiek piemērota, programmējot citas brīvdienu programmas, 58 un 59.Attēls. 

 

 
58.Attēls 

 

 
59.Attēls 

 

Pēc šīm korekcijām mēs atgriežamies galvenajā izvēlnē, nospiežot pogu 4.   

 

Ieteikums: lai izvairītos no pārpratumiem un nevēlamiem ieslēgumiem un izslēgumiem, 

aktivizējiet  tikai vienu programmu, ja nezināt, ko jūs vēlaties paveikt. Deaktivizējiet katras 

dienas programmu, ja vēlaties iestatīt iknedēļas programmu. Vienmēr izmantojiet neaktīvo 

brīvdienas programmu, ja izmantojat nedēļas programmu līmeņos 1, 2, 3 un 4. Aktivizējiet 

brīvdienu programmu tikai pēc tam, kad pārtraucāt nedēļas programmu.  

 

15.4.4. Izvēlne 03 - valodas izvēle 

Nodrošina izvēli starp pieejamajām valodām. 
Līmenis 1 Līmenis 2 Vērtība 

Izvēlne 03 – Izvelēties valodu   

 Izvēlne 03-01 – Itāļu Set 

 Izvēlne 03-02 – Franču Set 

 Izvēlne 03-03 – Angļu Set 

 Izvēlne 03-04 – Vācu Set 

 

Uzmanīgi: Ir iestatīta angļu valoda. Mēs iesakām, ka izvēlnē 3 jūs atstājat rūpnīcas iestatījumus.  

 

15.4.5. Izvēlne 04 – Gaidīšanas režīms (stand-by mode) 

Kad jūs izvēlaties ON (ieslēgt) gaidīšanas režīmu, tad tas režīms izslēdz plīti, kad telpas 

temperatūra sasniedz par 4 ° C augstāku vērtību no iestatītās temperatūras (Tset) ar laiku, kas ir 

ilgāks par 2 minūtēm. 

Pēc izslēgšanas, dēļ šiem iestatījumiem, atkārtota aizdegšanās būs iespējama, ja ir izpildīti šādi 

nosacījumi: 

Troom <Tset - 4 ° C 

 

Ja gaidīšanas režīms ir ieslēgts, ir iespēja izvēloties 1, 2 vai 3 opcijas, noteikt lai gaidīšanas 

režīms aktivizē šādas temperatūras:  

1 - istabas temperatūra 

2 - ūdens temperatūra katlā 

3 - Telpas termostats, ar ko var izmērīt istabas temperatūru (ja pieejams). 

 

18:40 

N-2-4- 04 

START 2 

WEEK-END 

22:00 

N-2-4- 05 

STOP 2 

WEEK-END 
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Uzmanīgi: Mēs iesakām, ka gaidīšanas režīmā 4, izvēlne saglabā rūpnīcas iestatījumus. 

 

15.4.6. Izvēlne 05 - skaņas signāla režīms 

Izvēloties "OFF" ,varianta akustiskā signalizācijā ir izslēgta. 

15.4.7. Izvēlne 06 - sākotnējais pildījumu 

Granulu piegāde plītī, kamēr viss ir izslēgts un krāsns ir auksta, ieslēdzas nospiežot spiedpogu 

P1 un pārtraucas, nospiežot P4. 

15.4.8. Izvēlne 07 - krāsns statuss 

Parāda pašreizējo krāsns statusu un dažādu ierīču statusu, kas saistīti ar to. Tas parāda: 

dūmgāzes, temperatūras, ventilatora motoru, RPM utt.  

15.4.9. Izvēlne 08 - tehniskie iestatījumi 

Šī izvēlnē nav pieejama lietotājam. 

 

15.5. Trauksmes signāli 

Traucējumu gadījumā ieslēdzas kontrolieris un brīdina par pārkāpumiem ar dažāda veida 

signalizācijām. Tiek paredzētas šādas trauksmes: 

 
Avota trauksmes Displeja ziņojums 

Dūmu temperatūra ALARM SOND FUMI 

Dūmu temperatūra pārsniedz ALARM HOT FUMI 

Aizdedzes mazspēja MANCA ACCENSIONE 

Ugunsdzēšanas laikā darba režīmā MANCANO PELLET 

Jaudas nobirums BLACK OUT 

Gliemežpadevja 

drošības spiediens 

MANCA DEPRESS 

Drošības termostats SICUREZZA TERMICA 

Dūmu ventilatora traucējums GUASTO ASPIRATORE 

Gliemežpadevja 

drošība 

ERRORE TRIAC COC 

Plūsmas mērītāja traucējumi GUSATO DEBIMETRO 

6.Tabula 

Pēc katras trauksmes signāla, plīts automātiski izslēdzas. 

Signalizācija ieslēdzas pēc 30 sekundēm un, nospiežot spiedpogu P4, izslēdz to arī.  

 

15.5.1.Dūmu temperatūra 

Tā aktivizējas dūmu zondes darbības traucējumu gadījumā. Signalizācijas laikā plīts automātiski 

izslēdzas. 

 

 

 

 
         

                                    60.Attēls 

 

15.5.2. Dūmu temperatūra pārsniedz 

Aktivizējas gadījumā, kad dūmu temperatūra pārsniedz 280oC. Uz displeja parādās sekojošs 

ziņojums: 

12:42       22ºC 
 

ALARM  
SOND 
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61.Attēls  

Signalizācijas laikā plīts automātiski izslēdzas. 

15.5.3. Aizdedzes mazspēja 

Aktivizējas  aizdedzes neveiksmes gadījumā. 

Signalizācijas laikā plīts automātiski izslēdzas. 

 
62. Attēls  

15.5.4. Signalizācija ugunsdzēšanas darba režīmā laikā 

Ja uguns nodziest darba režīma laikā un dūmu temperatūra nokrīt zem darba sliekšņa minimuma 

(45 ° C), aktivizējas signalizācija  

 
63. Attēls  

Signalizācijas laikā plīts automātiski izslēdzas. 

 

15.5.5. Signalizācija Gliemežpadevja drošības spiediena  

Ja spiediena vērtība ir mazāka nekā aktivācijas sliekšņa,  strāvas padeve gliemežpadevī apstājas. 

Ziņa: parādās ziņojums "Alarm Dep Fail" un sistēma apstājas. 

 

 
64. Attēls  

15.5.6. Drošības termostata signalizācija 

Ja vispārējas drošības termostats atklāj augstāku temperatūru, nekā ir atļauts, tas apstādina 

gliemežpadevja strāvas padevi. Parādās ziņa ”ALARM SIC FAIL” un sistēma apstājas. 

 

 
65. Attēls  

Katlu pārkāršanas signalizācija vai gliemežpadevja temperatūra: šis signāls tiek aktivizēts, kad 

katla temperatūra vai gliemežpadevja temperatūra ir pārāk augsta un parādās ziņojums "FAIL 

SIC" . Tā ir papildus drošības ierīce. Lai atgrieztos pie normālā darba režīma, jums vajadzētu 

gaidīt kamēr plīts izslēdzas (dūmu ventilatora darbība). Dzesēšana ilgst divdesmit minūtes. Pēc 

tam atjaunojiet termostata drošības funkciju, kas bloķēja plīti (noņemiet plastmasas vāciņu un 

nospiediet termostata pogu, līdz dzirdēsiet klusu metāla troksni). Tā atrodas plīti aizmugurē  (66. 

12:42      22ºC 
 

ALARM 
HOT TEMP 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12:42      22ºC 

 
ALARM 

NO ACC. 

12:42      22ºC 
 

ALARM 
NO FIRE 

12:42      22ºC 

ALARM 
DEP 

12:42      22ºC 
 

ALARM 
SIC 
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attēls), un pēc tam nospiediet spiedpogu P4, un turiet 3 sekundes, līdz krāsns izmainas atpakaļ uz 

‘ON’ režīmu. Augšējais termostats bloķē plīts darbību, kad ūdens katlā sasniedz 100°C un 

apakšējais termostats, kad gliemežpadevis sasniedz temperatūru 80 ° C.  

PIEZĪME: Ja kāda no divām iepriekš minētajām signalizācijām ieslēdzas, pārbaudiet, vai 

kamera nav aizsērējusi ar pelniem, vai arī skurstenis nav daļēji aizsērējis.  

Galvenais slēdzis ar strāvas kabeli ir parādīts 67.attēlā.  

  
                                                          67. Attēls  

66. Attēls  

 

15.5.7. Signalizācija ventilatora motora (ventilatora) traucējumam 

Ja ventilatora motors (ventilators) salūzt, plīts izslēdzas un parādās ziņa ‘ALARM FAN FAIL’, 

kā nākamajā attēlā. 

 
68. Attēls  

15.5.8.  Strāvas padeve pārtrūkst  

Ja maiņstrāva izslēdzas atkarībā no plīts statusa, var rasties sekojošās lietas:  

 
Iepriekšējais statuss Strāvas padeves pārtraukuma 

ilgums 

Jauns statuss 

Izslēgts  jebkāda  Izslēgts  

Ieslēgts < 30 sek Ieslēgts 

Granulu aizpildīšana < 30 sek Granulu aizpildīšana 

Liesmu gaidīšana < 30 sek Liesmu gaidīšana 

Darbība < 30 sek Darbība 

Katla tīrīšana < 30 sek Katla tīrīšana 

Izslēgts < 30 sek Izslēgts 

7.Tabula  

Visos gadījumos, ja elektroenerģijas piegādes pārtraukuma laiks bijis ilgāks par 30 sekundēm, 

krāsns izslēdzas. Ja maiņstrāvas jauda ir atkal ieslēgta ( pēc tā, ka jaudas nobirums bijis ilgāks 

par 30 sekundēm), tad displejā parādās šādi ziņojumi (69.attēls): 

 
69. Attēls  

12:42      22ºC 

 

ALARM 
FAN 

AL1 

18.5ºC  55 

BLACK 

OUT 
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70. Attēls  

Lai atceltu signalizāciju, obligāti vajag turēt nospiestu pogu 4 ,apmēram, 2 sekundes un pārveido 

dūmu motoru uz lielāku ātrumu, un tad uz displeja paradīsies šāds ziņojums (70.attēls). Kad šis 

process ir pabeigts, displejs rādīs kā 71.attēlā,un plīts būs gatava jaunam sākumam. 

 
71.Attēls 

07:37 

18.5ºC  55 

CLEANING 

FINAL 

07:47 

18.5ºC  35 

OFF 
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16. DROŠĪBAS PASĀKUMI 

Krāsns ir aprīkota ar šādām drošības ierīcēm: 

-Spiediena regulators 

Kontrolē spiedienu skurstenī. Tas apstādina transporta spirāli uz granulu, kad izplūdes ir 

aizsērējušas vai ja tas saskaras ar spiedienu (projekts) 

-Dūmgāžu temperatūras sensors 

Mēra temperatūru izplūdes gāzēm un ļauj krāsns aizdedzi bez apstājas, ja dūmgāzes temperatūra 

pārsniedz zemāk noteikto vērtību. 

-KONTAKTINFORMĀCIJA termostata kurtuvē vai uz skrūves PAKĀRTOTIE KORPUSI 

Ja temperatūra pārsniedz drošības vērtības, krāsns uzreiz izslēdzas. 

- SASKARES TERMOSTATA katls 

Ja temperatūra pārsniedz drošības vērtības, krāsns uzreiz izslēdzas 

-Ūdens temperatūras sensors 

Kad ūdens temperatūra kļūst tuvu 85 ° C, sensors darbina dzesēšanas ciklu vai automātiski 

izslēdz krāsni, izmantojot "ECO-STOP" variantu, lai izvairītos no bloķēšanas temperatūras 

sensora. 

-ELEKTRODROŠĪBA 

Krāsns ir aizsargāta no vara pārspriegumiem ar standarta drošinātāju, kas atrodas uz vadības 

paneļa aizmugurējā kurtuvē. Pārējie drošinātāji atrodas aizmugurē krāsnij, lai aizsargātu 

mātesplati (Integrētās kartes un siltummaiņas kartes). 

-Dūmgāžu spārns 

Ja ventilators apstājas, mātesplate bloķē granulu barību un izstaro trauksmes signālu. 

-Spirālveida vārsta motors 

Kad spirālveida vārsta motors pārstāj darboties, krāsns turpina strādāt, līdz liesma nenodziest, 

kamēr minimālais dzesēšanas līmenis nav sasniegts. 

-PAGAIDU pārtraukums 

Pēc īsa pārtraukuma, krāsns automātiski sāk dzesēšanas procesu. 

-NAV AIZDEDZES 

Ja pie aizdegšanas nav liesmas, krāsns automātiski mainās uz trauksmes stāvokli. 
 

17. NEPAREIZAS DARBĪBAS - IEMESLI - RISINĀJUMI 

PROBLĒMAS IESPĒJAMIE IEMESLI RISINĀJUMI 

Koksnes granulas ir 
nevis kurtuvē, bet 
gan sadegšanas 
kamerā. 

1. Koksnes granulu tvertne ir tukša. 
2. Transporta spirāle ir bloķēta. 
3. Spirālveida vērsta motors ir 
bojāts. 
4. Elektriskā karte ir bojāta. 

1. Piepildiet tvertni. 
2. Iztukšojiet rezervuāru un 
atbloķējiet spirāli - skrūvju padevi 
3. Aizstāt spirālveida vērsta motoru 
4. Nomainiet elektrisko karti 

Uguns nedeg vai arī 
krāsns automātiski 
izslēdzas 

1. Koksnes granulu tvertne ir tukša. 
2. Degšanas kamera nav piepildīta 
ar koksnes granulām. 
3. Drošības temperatūras zondes 
aktivizēšana. 
4. Lūka nav pareizi aizvērta vai 
izolācijas vads ir nolietojies. 
5. Nepietiekami daudz koksnes 
granulas. 
6. Nabadzīga koksnes granulu 
piegāde. 
7. Degšanas kamera ir netīra. 
8. Skurstenis ir aizsērējis. 
9. Iejaukšanās vai darbības 
traucējumi uz spiediena stat. 
10. Dūmu ventilatora motors ir 
bojāts. 

1. Piepildiet tvertni ar koksnes 
granulām. 
2. Skatīt iepriekšējo risinājumu. 
3. Ļaujiet krāsnijs atdzist un pēc 
tam ieslēdziet to vēlreiz. Ja 
problēma joprojām pastāv, 
sazinieties ar tehnisko 
departamentu. 
4. Aizveriet lūku vai nomainīt 
blīvējuma auklu. 
5. Mainiet  koksnes granulu veidu 
un izvēlieties vienu ar ražotāja 
piekrišanu. 
6. Pārbaudiet devu un iestatījumus. 
7. Notīriet sadegšanas kameru pēc 
lietošanas instrukcijas. 
8. Tīriet skursteni. 
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9. Nomainiet spiediena stat. 
10. Pārbaudiet motoru un 
nomainiet to, ja nepieciešams. 

Krāsns strādā pāris 
minūtes un tad 
izslēdzas. 

1. Aizdedzes fāze vēl nav beigusies 
2. Pagaidu pārtraukums. 
3. Skurstenis ir aizsērējis. 
4. Iejaukšanās vai darbības 
traucējumi uz temperatūras zondi. 
5. Aizdedzes svece ir bojāta. 

1. Atkārtojiet aizdedzi. 
2. Skatīt iepriekšējo instrukciju. 
3. Tīrīt skursteni. 
4. Pārbaudiet vai nomainiet zondi. 
5. Pārbaudiet vai nomainiet 
dzirkstes spraudni. 

 

   

Koksnes granulas 
veido nogūlšņu slāni 
sadegšanas kamerā. 
Lūkas stikls ir netīrs, 
un liesma ir vāja. 

1. Gaisa trūkums degšanai. 
2. Slapjas vai nepietiekama 
daudzuma koka granulas. 
3. Dūmu ventilatora sistēmas 
motors ir bojāts. 

1. Iztīriet degšanas kameras un 
pārbaudiet, vai visas atveres ir 
atvērtas. Tīriet skursteni, kā arī 
pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes nav 
aizsērējušas. Pārbaudiet blīvējuma 
auklu uz lūkas. 
2. Mainiet koksnes granulu veidu. 
3. Pārbaudiet motoru un nomainiet 
to, ja nepieciešams. 

Dūmu pūtēja motors 
nedarbojas 
 

1. Krāsns enerģijas piegāde ir 
pārtraukta. 
2. Motors ir bojāts. 
3. Mātesplate ir bojāta. 
4. Vadības panelis nedarbojas. 

1. Pārbaudiet piegādes  tīklu un 
izturību pret kušanas drošības 
ierīcēm. 
2. Pārbaudiet motoru un 
kondensatoru un nomainīt, ja 
nepieciešams. 
3. Nomainiet elektronisko karti. 
4. Nomainiet vadības paneli. 

   

Krāsns strādā ar 
maksimālo jaudu 
automātiskajā 
režīmā. 
 

1. Termostats tiek iestatīts uz 
maksimālo. 
2. Istabas temperatūrā termostats 
vienmēr mēra aukstu gaisu. 
3. Temperatūras zonde ir bojāta. 
4. Vadības panelis ir bojāts vai 
ārpus funkcijas. 

1. Iestatīt termostata temperatūru 
vēlreiz. 
2. Mainiet zondes pozīciju. 
3. Pārbaudiet zondi un nomainiet, 
ja nepieciešams. 
4. Pārbaudiet vadības paneli un 
nomainiet, ja nepieciešams. 

Krāsni nevar 
aizdedzināt. 

1. Barošanas avots problēma. 
2. Koksnes granulas mantija ir 
bloķēta. 
3. Spiediena stat. nedarbojas 
(ziņojumu nosprostojums). 
4. Dūmu ventilators vai skurstenis ir 
aizsprostots. 

1. Pārbaudiet, vai spraudnis ir 
pievienots, un, vai galvenais 
slēdzis ir piestiprināts pozīcijā "I". 
2. Atbloķējiet zondi, pārvietojot 
termostatu aizmugurē. Ja bloķē 
atkal, nomainiet termoregulatoru. 
3. Nomainiet spiediena stat. 
4. Notīriet skursteņa atveri. 

Tabula 8 

18.0 Informācija par atbrīvošanos (izmetot) un demontāža (demontāža) no krāsns 

Par krāsns demontāžu un apglabāšanu (vecas, lietotas) ir atbildīgs krāsns īpašnieks. 
Krāsns īpašniekam ir jāievēro spēkā esošie tiesiskie valsts noteikumi, kas saistīti ar drošību un vides 
aizsardzību. Krāsns demontāžu un apglabāšanu var deleģēt trešai personai ar nosacījumu, ka šī trešā 
persona ir uzņēmums, kas atļauti nodarbojas ar attiecīgo materiālu savākšanu un likvidēšanu. 
PAZIŅOJUMS: Visos gadījumos jums ir jāievēro piemērojamos normatīvos aktus, kas valstī, kurā krāsns 
ir uzstādīta, saistīti ar atbrīvošanos no šīm vielām (lietām), un, ja nepieciešams, ziņot par atbrīvošanos no 
šādām lietām. 
UZMANĪBU: 
Krāsns demontāžu var veikt tikai tad, nedarbojas krāsns kamera, un tad, kad krāsns ir atvienots (nav 
elektroapgādes). 
• Noņemiet visas elektriskās daļas, 
• Izmetiet elektroniskās kartes baterijas un tālvadības pulti adekvātos konteineros, saskaņā ar 
standartiem, 
• Atdaliet baterijas, lai pasargātu elektronisko karti, 
• Izjauciet krāsns saslēgto struktūru. 
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UZMANĪBU: 
Krāsns paglabāšana publiskās vietās rada nopietnus draudus cilvēkiem un dzīvniekiem. Šādos 
gadījumos īpašnieks ir atbildīgs par cilvēku un dzīvnieku traumām. 
Kad krāsns ir izjaukta, EK marķējums, šo rokasgrāmatu un citus dokumentus, kas saistīti ar plīti, ir 
jāiznīcina. 

19.0. Garantētas apkalpošanas laiks 

Tas nozīmē laikposmu, kurā mēs garantējam pakalpojumus, aksesuārus un telpas detaļas, sākot no 
ierīces iegādes dienas. 
Garantētais apkalpošanas laiks ir saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
Gadījumā, ja mainās modeļa un ierīces dizains, lai izmaiņas daļām, kas ir mainījušas dizainu termiņš ir 
likumā noteiktajā termiņā. 
Pēc šī termiņa mēs piedāvājam modificētās daļas jauno dizainu. 

19.1. GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

Produkta garantija ir spēkā, saskaņā ar likumā noteikto termiņu. 
Garantija nav spēkā attiecībā uz stiklu vai stiklam ar keramikas paneli un fiziskiem zaudējumiem, kas 
notikuši pēc iegādes. 
Ražotājs saglabā visas tiesības veikt izmaiņas. 
Ierīce pareizi darbosies  garantētjā laika termiņā tikai tad, ja tā tiek izmantota saskaņā ar šiem 
pieslēgumiem un atbilstošajām vadlīnijām. 
Garantijas gadījumi ir spēkā, ja tiek noteikts, ka: 
-Savienojums vai produktu labošana tika veikta ar nepieņemama persona, ja neorģinālās detaļas tika 
iestrādātas. 
- Ja ierīce nav pareizi izmantota saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, 
- Ja dažas mehāniski bojātas ierīces tika lietotas lietošanas laikā, 
- Ja defektu remontu veica neatbilstoša persona, 
- Ja ierīce tika izmantota komerciāliem mērķiem, 
- Ja bojājumi radušies transportēšanas laikā pēc tam, kad ierīce ir pārdota, 
- Ja defekti radušies nepareizas montāžas laikā, nepareiza apkopes laikā, vai ja bojājumi radušies dēļ 
pircēja. 
 - Ja defekts radās  pārāk stipras vai nepietiekamas jaudas dēļ, kā arī nepārvarami lielas. 
Mēs varam remontēt  defektus Jūsu ierīcei arī ārpus garantētā periodā, izmantojot oriģinālās rezerves 
daļas, par kurām mēs arī sniedzam garantiju ar tādiem pašiem nosacījumiem. 
Šī garantija neizslēdz un neietekmē tiesības klientam attiecībā uz atbilstošo preci saskaņā ar tiesību 
normām. Ja piegādāta prece neatbilst līgumam, klientam ir tiesības prasīt, lai pārdevējs to salabo  bez 
atlīdzības, pēc remonta vai produkta izmaiņām, saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. 
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