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A SE CITI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE 
UTILIZARE

1 De citit

1.1 Bine aţi venit

Stimate utilizator:

Vă felicităm pentru alegerea făcută!

Saunier Duval este marca leader în 
Franţa în domeniul sistemelor de încălzire, 
climatizare şi energii regenerabile. 
De peste 100 de ani fabrică produse 
durabile ce au în comun capacitatea de 
a-şi dovedi excelenţa zi de zi. Pe lângă 
calitate, acordăm importanţă deosebită 
relaţiilor parteneriale bazate pe încredere. 
În concluzie, furnizând servicii complete 
şi competente, demonstrăm încă o dată 
calităţile tehnice şi fiabilitatea produselor 
noastre. În acelaşi timp, calitatea 
produselor şi serviciilor reprezintă punctul 
nostru forte. Suntem uşor de abordat şi de 
găsit – pentru a face viaţa dumneavoastră 
mult mai uşoară.

Centrala ThemaCondens este o centrală 
în condensaţie cu dublă funcţionare 
(încălzire + apă caldă menajeră cu 
preparare instantanee) cu putere variabilă 
şi aprindere electronică.

Modelul cu evacuare forţată a gazelor 
arse este echipat cu un dispozitiv de 
priză aer şi de evacuare a produşilor 
de combustie denumit „ventuză”. Acest 
dispozitiv permite instalarea aparatului 
în orice încăpere. În caz de funcţionare 
defectuoasă sau de obturare a ventuzei, 
se opreşte automat funcţionarea 
aparatului. Instalarea şi prima punere 
în funcţiune a aparatului trebuie să fie 
efectuate numai de către un tehnician 
calificat si autorizat Saunier Duval.

Acesta din urmă este responsabil de 
conformitatea instalaţiei şi de punerea 
în funcţiune conform reglementărilor în 
vigoare.

Este necesar de asemenea, să apelaţi la 
un tehnician calificat si autorizat Saunier 
Duval pentru întreţinerea şi reparaţiile 
aparatului, precum şi pentru orice reglaj . 

Firma de service

Vaillant Group România 
Str. Nicolae Caramfil 75, Sector 1, 
Bucuresti 
Tel. 021 – 209 5 209 
Fax 021 – 232 22 75 
info@saunierduval.ro  
www.saunierduval.ro

A SE CITI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
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1.2 Ghid rapid de utilizare

Acest ghid a fost conceput pentru ca dvs. să puteţi utiliza aparatul imediat după instalare.

Acest ghid presupune că aparatul a fost instalat şi pus în funcţiune de către un 
profesionist calificat.

Buton pornit/oprit Funcţionarea cazanului

Apăsaţi butonul pentru a porni 
sau opri aparatul +

Doar încălzire
Încălzire + apă caldă
Apă caldă

Temperatură apă caldă 
(în funcţie de tipul de instalaţie) Temperatură încălzire

Reglarea 
temperaturii

Reglarea 
temperaturii

Aprinderea arzătorului
În caz de anomalie

Lipsă apă

Anomalie Apăsaţi pe buton reset

În caz de defect xx , 
contactaţi un profesionist calificat.xx Contactaţi un profesionist calificat

- Cazanul poate fi instalat într-un loc numai 
dacă acesta îndeplineşte cerinţele de ventilaţie 
adecvată.
- Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de a 
instala cazanul.
- Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de porni 
cazanul.

În cazul în care presiunea afişată este mai 
mică de 0,5 bar, umpleţi instalaţia deschizând 
robinetul albastru situat sub aparat până ce 
obţineţi o presiune cuprinsă între 0,8 şi 1,2 bar.

i
A se vedea capitolele  
«Securitate» şi « Garanţie 
» care conţin informaţii 
importante pentru siguranţa 
dumneavoastră.

A SE CITI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
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1.3 Inregistrarea garanţiei

Pentru a beneficia la maxim de 
performanţele sale, centrala 
dumneavoastră termică trebuie neapărat 
supusă unor controale şi reglări specifice 
instalaţiei la care urmează a fi racordată.

Distribuitorul Saunier Duval vă va 
asigura rapid şi gratuit punerea în 
funcţiune la o simplă solicitare din partea 
dumneavoastră. La punerea în funcţiune 
se va efectua şi autorizarea funcţionării 
aparatului, operaţie ce se va efectua 
contra cost de catre firmele autorizate 
ISCIR şi Saunier Duval (partenerii de 
service Saunier Duval sunt listaţi in 
Certificatul de Garanţie iar în cazul în care 
aveţi dificultăţi să contactaţi un partener 
Saunier Duval va rugăm să ne contactaţi 
la numărul de telefon 021 209 5 209).

În vederea efectuării punerii în funcţiune 
, deţinătorul-utilizatorul aparatului 
are obligaţia de a pune la dispoziţia 
tehnicianului autorizat ISCIR şi Saunier 
Duval cel puţin următoarele documente:

• Declaraţia de conformitate pentru 
instalaţie eliberată de firma autorizată 
ISCIR care a proiectat, montat si 
efectuat instalaţia

• Instrucţiunile de instalare, montare, 
reglare, utilizare şi întreţinere livrate 
împreună cu aparatul, redactate sau 
traduse în limba română

• Avizul privind furnizarea gazelor 
naturale (unde este cazul)

• Autorizaţia instalaţiei de alimentare cu 
gaz petrol lichefiat (unde este cazul)

După efectuarea controalelor, acesta va 
completa, semna şi ştampila Certificatul 
de Garanţie. Asiguraţi-vă că distribuitorul a 
completat corect Certificatul de Garanţie.

Saunier Duval vă oferă o garantie de DOI 
ANI pentru piesele acestui aparat, cu 
începere de la data punerii în funcţiune, cu 
conditia ca:

• Aparatul să fie instalat de un tehnician 
autorizat ISCIR si autorizat Saunier 
Duval capabil să verifice dacă toate 
cerinţele tehnice legate de racordarea 
aparatului la conductele de admisie şi 
evacuare şi de caracteristicile locului în 
care este montat sunt respectate.

• Instalaţia să fie spălată înainte de 
punerea în funcţiune a centralei 
termice.

1.4 Întreţinere anuală

Atentie !

Obligaţia deţinătorului-utilizatorului este 
de a efectua Verificarea Tehnica Periodica 
a Aparatului la un interval de 2 ani cu o 
firma autorizata ISCIR şi Saunier Duval. 
Firmele partenere de service Saunier 
Duval pot oferi utilizatorilor posibilitatea 
încheierii unui contract de service post-
garanţie care include verificarea tehnică 
periodică a aparatului.

A SE CITI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
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1.5 Prima utilizare

Indicaţii de securitate şi reglementări.

Urmaţi obligatoriu indicaţiile de securitate 
şi următoarele reglementări:

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi materiale 
explozive sau uşor inflamabile (de 
exemplu, benzină, vopsea etc) în 
încăperea în care se află aparatul.

Nu opriţi în nici un caz dispozitivele de 
securitate şi nu încercaţi nici o manipulare 
asupra acestor dispozitive, pentru 
că riscaţi să determinaţi apariţia de 
disfuncţionalităţi.

Nu aduceţi modificări: aparatului spaţiului 
din jurul aparatului conductelor de apă, 
aer, gaz şi electricitate conductelor de 
evacuare a gazelor

arse. Nu efectuaţi niciodată singuri 
operaţii de întreţinere sau de reparaţie 
a aparatului. În caz de scurgere de apă, 
închideţi imediat admisia de apă rece a 
aparatului şi chemaţi tehnicianul calificat si 
autorizat Saunier Duval  pentru a remedia 
scurgerea.

Nu distrugeţi şi nu scoateţi sigiliile 
componentelor. Numai tehnicienii service 
Saunier Duval sunt autorizaţi să aducă 
modificări componentelor sigilate.

Atenţie!

Vă recomandăm să fiţi vigilenţi la reglajul 
temperaturii apei calde: apa poate fi 
foarte caldă la ieşirea din robinetele 
de golire. Nu folosiţi aerosoli, solvenţi, 
detergenţi pe bază de clor, vopsea, 
adeziv etc în apropierea aparatului. În 
condiţii defavorabile, aceste substanţe se 
pot dovedi corozive pentru instalaţia de 
evacuare a gazelor arse.

Nu modificaţi condiţiile tehnice şi 
arhitecturale în apropierea aparatului, 
în măsura în care acestea pot exercita 
o influenţă asupra securităţii funcţionării 
aparatului.

De exemplu:

Dacă doriţi să construiţi o piesă de 
mobilier în care să aşezaţi aparatul, 
trebuie să respectaţi indicaţiile de execuţie 
şi să consultaţi un tehnician calificat si 
autorizat Saunier Duval.

La montarea ferestrelor etanşe, aveţi 
grijă, împreună cu tehnicianul calificat al 
dvs., să asiguraţi un aport de aer suficient 
pentru aparat.

Deschiderile situate pe feţele exterioare 
şi destinate accesului aerului şi evacuării 
gazelor arse trebuie să fie întotdeauna 
degajate. Aveţi grijă să scoateţi, de 
exemplu, obiectele utilizate pentru 
acoperirea deschiderilor în timpul lucrărilor 
efectuate pe faţadele exterioare.

Se vor respecta suplimentar directiva 
privind spaţiile cu încălzire, regulamentul 
regional privind construcţiile şi dispoziţiile 
privind instalaţiile cu focar din fiecare 
ţară. Mai este necesar ca aparatul să 
fie instalat, exploatat şi întreţinut în 
conformitate cu standardele tehnice 
actuale. Acest lucru este valabil de 
asemenea pentru instalaţia hidraulică, 
pentru instalaţia de gaze arse şi pentru 
spaţiul de instalare.

Atenţie!

1. Volumul interior minim al incaperilor in 
care sunt amplasate instalatii interioare de 
utilizare a gazelor naturale este de :

• 18 m3 - pentru incaperi curente;

• 7,5 m3 – pentru bucatarii, bai, oficii;

A SE CITI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
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Toate incaperile in care se monteaza 
aparate de utilizare a gazelor naturale, se 
prevad cu suprafete vitrate, sub forma de 
ferestre, luminatoare cu geamuri usoare, 
usi cu geam sau goluri, toate la exterior 
sau spre balcoane vitrate cu suprafata 
minima totala de:

• 0,03 m2 pe m3 de volum net de 
incapere, in cazul constructiilor din 
beton armat, respectiv de

• 0,05 m2 pe m3 de volum net de 
incapere, in cazul constructiilor din 
zidarie.

Geamurile au grosimea de maxim 4 
mm fara armare. Pentru cazul in care 
geamurile au o grosime mai mare de 
4 mm sau sunt de constructie speciala 
(securizat, termopan, etc.) este obligatorie 
montarea detectoarelor automate de 
gaze cu limita inferioara de sensibilitate 
2 % CH4 in aer, care actioneaza asupra 
robinetului de inchidere al conductei 
de alimentare cu gaze naturale al 
arzatoarelor.

In incaperi cu volum mai mic decit cel 
prevazut la pct. 1 sunt admise numai 
aparate de utilizare legate la cos, cu 
conditia ca accesul aerului necesar arderii 
si aprinderea aparatelor de utilizare sa 
se faca din exteriorul incaperii (coridor, 
vestibul, etc.) sau direct din exteriorul 
cladirii.

Aparatele de utilizare si arzatoarele 
consumatoare de gaze naturale se 
racordeaza rigid la instalatiile interioare 
de gaze naturale. Inaintea fiecarui 
aparat consumator de gaze naturale se 
monteaza 2 (doi) robineti de gaz (unul de 
manevra si unul de siguranta).

2 Prezentarea aparatului

2.1 Descriere

Cazanul Thema CONDENS este un 
dispozitiv care foloseste o tehnologie 
numită în condensare, acestea din urmă 
fiind bazată pe recuperarea căldurii 
din gazele de ardere. Datorită acestui 
principiu de funcţionare, cazanul consumă 
mai puţină energie şi contribuie la 
reducerea emisiilor de CO2 din căminul 
dvs.

Cazanul THEMA AS CONDENS oferă atât 
incalzire centrală cât şi apă caldă sanitară 
instantaneu.

Cazanul THEMA AS CONDENS este un 
aparat care poate fi conectat la un sistem 
cu rezervor de apă caldă sanitară.

Acest aparat este un aparat închis 
etanş cu un sistem de evacuare cu fum 
de admisie a aerului şi de evacuare a 
produselor de combustie. Acest sistem de 
evacuare a gazelor de eşapament permite 
instalarea aparatului în orice cameră, fără 
a fi nevoie de un sistem suplimentar de 
aerisire.

Instalarea şi prima utilizare a aparatului 
trebuie să fie efectuate de către un 
profesionist calificat. Acesta din urmă este 
responsabil pentru instalarea şi punerea în 
funcţiune în conformitate cu reglementările 
în vigoare.

Trebuie, de asemenea, să apelaţi la un 
profesionist calificat pentru a efectua 
întreţinerea şi repararea aparatului, 
precum şi orice reglare legată de gaz.

Saunier Duval a dezvoltat o gamă de 
accesorii concepute pentru a vă ajuta 
să obţineţi cel mai bun randament al 
aparatului.

A SE CITI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
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2.2 Contact pentru mai multe 
informaţii despre accesorii

Diferitele accesorii au fost create special 
de către Saunier Duval pentru aparatul 
dvs., în funcţie de caracteristicile specifice 
ale instalaţiei dvs.

Pentru a obţine o listă detaliată, nu ezitaţi 
să consultaţi site-ul www.saunierduval.ro 
sau să ne contactaţi la telefonul 

021 209 5 209.

3 Documentaţia produsului

3.1 Plasarea documentelor

• Asiguraţi-vă că acest manual se află 
în apropierea aparatului, ca să-l puteţi 
consulta ulterior. În caz de mutare, 
asiguraţi-vă că manualul a rămas în 
apropierea aparatului, pentru ca noii 
locatari să-l poată consulta ulterior.

• Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni 
pentru a fi garantată funcţionarea 
eficace şi în deplină siguranţă a 
aparatului.

Nu ne asumăm nicio răspundere în caz 
de daune provocate de nerespectarea 
instrucţiunilor din acest manual.

3.2 Explicarea simbolurilor

a PERICOL: Risc de rănire

e
PERICOL: Pericol de 
electrocutare.

b ATENŢIE: risc de deteriorare 
a aparatului sau mediul său.

i IMPORTANT: Informaţie utilă

4 Siguranţă

4.1 Ce trebuie să faceţi dacă simţiţi 
miros de gaz?

Dacă simţiţi miros de gaz :

 - Nu căutaţi scurgerea de gaze cu 
ajutorul flăcării.

 - Nu aprindeţi lumina şi nu utilizaţi 
telefonul sau obiecte care ar putea 
provoca o scânteie.

 - Deschideţi imediat ferestrele şi uşile 
pentru a ventila locul.

 - Intrerupeţi alimentarea cu gaz la nivelul 
vanei de oprire.

 - Anunţaţi-i pe ceilalţi locatari din imobil.

 - Apelaţi numărul de urgenţă al 
furnizorului dvs. de gaz.

4.2 Instrucţiuni care privesc siguranţa

Trebuie respectate următoarele 
recomandări de siguranţă :

• Nu atingeţi dispozitivele de siguranţă.

• Nu încercaţi să faceţi modificări la 
aparat sau de mediu, deoarece aceasta 
ar putea afecta funcţionarea în condiţii 
de siguranţă a dispozitivului.

• Nu deterioraţi şi nu eliminaţi 
componentele ataşate.

• Nu efectuaţi lucrări de întreţinere 
sau de depanare a aparatului 
singuri. Numai profesioniştii calificaţi 
sunt autorizaţi să intervină asupra 
dispozitivului.

A SE CITI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
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• Nu lăsaţi copiii să folosească 
dispozitivul.

• Nu blocaţi sistemul de evacuare a 
fumului.

Unele modificări din locuinţă pot afecta 
buna funcţionare a aparatului. Este 
recomandabil să consultaţi instalatorul 
înainte de a continua lucrările.

• Nu expuneţi aparatul la umiditate 
ridicată.

• Nu folosiţi şi nu depozitaţi materiale 
inflamabile sau explozibile (cum ar fi 
benzina, aerosoli, solvenţi, detergenţi, 
clor, vopsea, clei, etc) în aceeasi 
camera cu aparatul. În anumite cazuri, 
aceste substanţe pot fi corozive.

• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale 
aparatului (cum ar fi, printre altele, ţeava 
de evacuare şi a conexiunilor de apă) 
în timpul şi după utilizarea aparatului, 
deoarece aceste zone pot rămâne 
fierbinţi un anumit timp. Este posibil să vă 
ardeţi sau să vă opăriţi.

• Fiţi atenţi atunci când utilizaţi robinetul 
de apă caldă: apa care curge poate fi 
foarte fierbinte.

Aparatul conţine piese metalice 
(componente). Acestea trebuie să fie 
manipulate şi curăţate cu atenţie. Fiţi 
atenţi la marginile ascuţite.

• În caz de scurgere, dezactivaţi imediat 
alimentarea cu apă rece, şi puneţi 
un profesionist calificat să repare 
scurgerea.

• Nu depozitaţi şi nu aşezaţi obiecte pe 
aparat.

5 Garanţie / Responsabilitate

5.1 Termeni de garanţie 

Garanţia aparatului este de doi ani în 
condiţiile prevăzute in certificatul de 
garanţie. Piesele de schimb se asigură de 
către producator/furnizor pe o perioadă 
de minim 10 ani, contra cost (în afara 
perioadei de garantie). Defecţiunile 
cauzate de utilizare incorecta sau cele 
provocate în urma demontării produsului 
de către o persoană neautorizată nu fac 
obiectul acordării garanţiei.

5.2 Utilizarea aparatului / răspunderea 
producătorului

Garanţia detaliată mai sus se aplică sub 
rezerva următoarelor condiţii :

 - Aparatul trebuie să fie instalat de către 
un profesionist calificat în conformitate 
cu instrucţiunile de instalare.

 - Aparatul este destinat utilizării în 
condiţii normale şi în conformitate cu 
instrucţiunile de exploatare şi întreţinere 
ale producătorului.

 - În timpul perioadei de garanţie, numai 
un profesionist calificat se va ocupa de 
păstrarea, reparatiile,demontarea sau 
modificarea aparatului.

 - Repararea sau înlocuirea de piese 
în perioada de garanţie nu duce la 
prelungirea acestui termen.  

Producătorul nu va fi în nici un caz 
raspunzator pentru : 

 - Defectele sau deteriorările rezultate din 
instalarea incorectă sau întretinerea 
necorespunzătoare de o setare 
necorespunzătoare sau incorectă a 
debitului de gaz sau apă.

 - Orice defect al sistemului la care 
dispozitivul este conectat.

A SE CITI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
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 - Orice defecte care rezultă dintr-o 
protecţie antigel neadecvată.

 - Orice deteriorare sau ajustarea 
necorespunzătoare care rezultă din 
modificări ale naturii sau presiunii de 
gaz sau de apă utilizate, sau dintr-o 
schimbare a caracteristicilor tensiunii 
de alimentare electrică. 

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
Termenii Generali de Vânzare.

a
Acest aparat trebuie instalat 
numai în ţările menţionate pe 
plăcuţa de semnalizare.

Acest aparat nu este destinat a fi utilizat 
de către persoane (inclusiv copii) cu 
dizabilităţi fizice, senzoriale sau mentale, 
sau fără experienţă sau cunoştinţe. Pentru 
a asigura securitatea acestor persoane, 
vor trebui să solicite şi să fie îndreptaţi 
către persoane competente, pentru a 
explica utilizarea acestui aparat.

• Asiguraţi-vă că copiii nu se joacă cu 
acest aparat.

6 Reciclare

Vă recomandăm să reciclaţi ambalajele 
aparatului în mod responsabil.

6.1 Aparatul

Aparatul constă în principal din materiale 
reciclabile. 

Acest simbol înseamnă că 
acest aparat nu trebuie să fie 
aruncat împreună cu resturile 
menajere, trebuie colectat 
separat pentru a fi recuperat, 
refolosit sau reciclat.

• Predaţi aparatul la un punct de 
colectare adecvat pentru tratarea, 
recuperarea, reciclarea deşeurilor. 

i
Urmând această directivă, 
faceţi ceva pentru mediu, 
contribuiţi la conservarea 
resurselor naturale şi la 
protejarea sănătăţii umane.

6.2 Ambalaj

Persoana calificată care a instalat aparatul 
trebuie să :

 - sorteze deşeurile în scopul de a separa 
pe cele care pot fi reciclate (carton, 
plastic ...) şi cele care nu pot fi reciclate 
(încercuire. ..),

 - aruncaţi aceste deşeuri în conformitate 
cu reglementările existente.

A SE CITI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
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CUM SĂ UTILIZAŢI APARATUL

7 Utilizarea aparatului

7.1 Tablou de bord

3

2

1 6

4

5

Legendă
1 Reglarea temperaturii apei din circuitul 

sanitar
2 Afişaj
3 Buton resetare
4 Buton pornit/oprit
5 Reglarea temperaturii de încălzire a apei 

din circuitul de încălzire
6 Selectarea modului de funcţionare

7.1.1 Afişaj

2

1

3

4

5

Legendă
1 Temperatura apei din circuitul sanitar
2 Simboluri defecte
3 Presiune circuit de încălzire
4 Indicator funcţionare arzător
5 Temperatura circuitului de încălzire

CUM SĂ UTILIZAŢI APARATUL
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7.2 Punere în funcţiune / oprire

7.2.1 Punere în funcţiune

• Asiguraţi-vă că :

 - Aparatul este alimentat electric,

 - Robinetul de gaz este deschis

 - Vana de alimentare cu apă este 
deschisă

• Apăsaţi butonul oprit/pornit (4).

Ecranul de afişare al tabloului de bord 
se aprinde. După un ciclu de iniţializare 
câteva secunde, aparatul este gata de 
funcţionare.

7.2.2 Oprire

• Apăsaţi butonul oprit/pornit  (4).

Aparatul nu mai este alimentat şi ecranul 
de afişare se stinge.

Va recomandăm sa opriţi alimentarea cu 
gaz în caz de absenţă prelungită.

7.3 Setări

7.3.1 Selectare a modului de 
funcţionare

După fiecare aprindere, aparatul porneşte 
în modul «incalzire + apă caldă sanitară”.

Pentru a schimba modul de funcţionare :

• Apăsaţi butonul .

Pictogramă  Mod

 Încălzire + apă caldă 

Încălzire numai

Apă caldă numai

Nimic Pauză

i
IMPORTANT : În cazul în 
care niciuna dintre cele două 
pictograme nu este afişată, 
cazanul este în modul de 
protecţie împotriva îngheţului.

7.3.2 Reglarea temperaturii apei 
calde sanitare

În cazul cazanelor THEMA AS CONDENS 
instalate cu un rezervor separat de apă 
caldă cu termostat, reglarea temperaturii 
se face în funcţie de rezervor, nu de 
cazan. Cazanul afişează  dacă 
butoanele  sau  de funcţie  sunt 
acţionate.

În cazul cazanelor THEMA AS CONDENS 
instalate cu un rezervor de apă caldă 
cu senzor de temperatură şi în cazul 
cazanelor Thema CONDENS :

• Apăsaţi butoanele  sau  de funcţie 
 pentru a regla temperatura apei 

calde sanitare

Temperatura apei (°C)

min. 38

T° ≤ 49

max. 60

CUM SĂ UTILIZAŢI APARATUL
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Observaţie :

 - Informaţia  se afişează până la 
temperatura indicată în tabloul de mai 
sus.

 -   corespunde unui interval 
de temperatură preconizat pentru 
utilizarea curentă.

7.3.3 Reglarea temperaturii apei din 
circuitul de încălzire

• Apăsaţi butoanele  sau  de funcţie 
 pentru a regla temperatura  apei din 

circuitul de încălzire.

Temperatura apei (°C)

min. 10

max. Presetată de instalator

Observaţie : în cazul în care un senzor 
de temperatură extern sau termostat de 
cameră modulant  este conectat la aparat:

 - Temperatura apei din circuitul de 
încălzire se calculează prin cazan, nu 
mai este necesar, nici posibil să se 
ajusteze manual.

 - O apăsare scurtă asupra unui buton 
 sau  de funcţie  face să apară 

valoarea acestei temperaturi.

CUM SĂ UTILIZAŢI APARATUL
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AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

8 Rezolvarea problemelor

În acest capitol veţi găsi toate codurile 
de eroare care pot apărea, precum şi 
acţiunile corective pe care le puteţi face 
pentru a repune aparatul în functiune. Alte 
coduri de eroare trebuie neapărat să fie 
tratate de către un profesionist calificat.

Simbol 
eroare

Cauză posibilă Soluţie

Aparatul 
nu mai 
funcţionează

Întrerupere curent 
electric

Verificaţi că nu există o pană de curent şi dacă aparatul 
este corect conectat. Odată ce se restabileşte alimentarea 
cu curent electric, aparatul se repune automat în 
funcţiune. Dacă problema persistă, contactaţi un 
profesionist calificat.

Anomalie Apăsaţi butonul de reset. Aşteptaţi 5 secunde. Dacă 
defectul persistă şi apare xx  simbolul, contactaţi un 
profesionist calificat. 

Lipsă apă în sistem
(< 0,5 bar)

Deschideţi robinetul de umplere amplasat sub aparat până 
la o presiune între 0,8 şi 1,2 bar pe indicator. În cazul în 
care ar trebui să fie repetată umplerea de prea multe ori, 
cauza ar putea fi o scurgere a instalaţiei. În acest caz, 
contactaţi un profesionist calificat, pentru o verificare a 
instalaţiei.

Excedent de apă în 
instalaţie

Folosiţi un radiator pentru a reduce presiunea în circuitul 
de încălzire sau contactaţi un profesionist calificat.

xx Defect Contactaţi un profesionist calificat.

• Dacă aparatul nu funcţionează după 
ce aţi urmat sfatul de bază pentru a 
rezolva problema, opriţi-l şi contactaţi 
un profesionist calificat.

AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?



0020098655_00 - 08/10 - Saunier Duval - 15 -

9 Dispozitive de siguranţă ale 
aparatului

9.1 Protecţia cazanului împotriva 
îngheţului

În caz de pericol de înghet :

• Asiguraţi-vă că, cazanul este alimentat 
electric şi gazul ajunge la cazan.

• Dacă lipsiţi de acasă câteva zile, 
selectaţi modul «pauză». Folosind 
acest mod, numai presiunea apei din 
circuitul de încălzire este vizibil.

Sistemul de protecţie împotriva îngheţului 
comandă  punerea în funcţiune a 
pompei cazanului din momentul în care 
temperatura în circuitul de încălzire scade 
sub 12°C. Pompa se opreşte atunci 
când temperatura apei din circuitul de 
încălzire atinge 15°C. Dacă temperatura 
din circuitul de încălzire scade sub 7°C, 
arzătorul se aprinde şi funcţionează atâta 
timp cât temperatura este sub 35°C.

În cazul în care cazanul este pe modul de 
apă caldă numai, dispozitivul de protecţie 
împotriva îngheţului este de asemenea 
activ.

9.2 Protejarea instalaţiei împotriva 
îngheţului

Protejarea instalaţiei împotriva îngheţului 
nu poate fi garantată numai de cazan. Un 
termostat de cameră este necesar pentru 
a controla temperatura instalaţiei.

• În caz de absenţă prelungită şi, astfel, 
de punere în afara tensiunii a locuinţei 
şi a cazanului, contactaţi un profesionist 
calificat, astfel încât să golească 
instalaţia sau să protejeze circuitul de 
încălzire prin adăugarea unui aditiv 
antigel special de încălzire.

b
ATENŢIUNE : circuitul de apă 
sanitară (rece şi caldă) nu 
este protejat de cazan.

AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?



0020098655_00 - 08/10 - Saunier Duval- 16 -

10 Întreţinerea aparatului

10.1 Curăţarea

e
Opriţi aparatul înainte de 
curăţare.

• Folosiţi o cârpă umedă şi un detergent 
lichid uşor pentru a curăţa aparatul, 
apoi o cârpă uscată pentru a şterge.

i
Nu utilizaţi agenţi de curăţare 
abrazivi sau pe baza de 
solvenţi, deoarece aceasta ar 
putea deteriora vopseaua.

10.2 Întreţinere permanentă

Este important să întreţineţi aparatul 
permanent pentru a asigura durabilitatea 
şi funcţionarea în condiţii de siguranţă.

i
Întreţinerea necorespunzătoare 
sau nepotrivită poate 
compromite grav securitatea 
aparatului şi poate provoca 
vătămări corporale.

• Contactaţi întotdeauna un profesionist 
calificat.

Este important să întreţineţi aparatul 
permanent pentru a asigura durabilitatea 
şi funcţionarea în condiţii de siguranţă.

Întreţinerea necorespunzătoare sau 
nepotrivită poate compromite grav 
securitatea aparatului şi poate provoca 
vătămări corporale.

• Contactaţi întotdeauna un technician 
calificat şi autorizat Saunier Duval

Atentie !

Obligaţia deţinătorului-utilizatorului este 
de a efectua Verificarea Tehnica Periodica 
a Aparatului la un interval de 2 ani cu o 
firma autorizata ISCIR şi Saunier Duval. 
Firmele partenere de service Saunier 
Duval pot oferi utilizatorilor posibilitatea 
încheierii unui contract de service post-
garanţie care include verificarea tehnică 
periodică a aparatului.

În cazul în care aveţi nevoie de service 
vă rugăm să ne contactaţi la numărul de 
telefon 021 209 5 209 disponibil după 
urmatorul program (Luni- Duminică 08:00 
– 22:00).

10.3 Piese de schimb

Pentru a asigura funcţionarea în siguranţă 
a aparatului şi durabilitatea sa, folosiţi 
numai piese originale aprobate de 
producător.

11 Contactaţi serviciul pentru 
clienţi

Vă rugăm să apelaţi numai la tehnicieni şi 
firme autorizate recent de Saunier Duval 
pentru a vă asigura că reparaţia efectuată 
beneficiază de garanţie şi tehnicianul 
efectuează o intervenţie sigură.

În cazul în care aveţi nevoie de ajutorul 
unui tehnician calificat vă rugăm să ne 
contactaţi la numărul de telefon 021 209 
5 209 disponibil după urmatorul program 
(Luni- Duminică 08:00 – 22:00)

AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?
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