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INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW GAZOWYCH ORTAL
WAŻNE - KOMORA SPALANIA TEGO PIECA POWININA BYĆ OTWIERANA I
SERWISOWANA TYLKO PRZEZ ZAREJESTROWANEGO INSTALATORA GAZU, a także
nie powinna być używana, jeżeli szkło jest rozbite i nigdy nie powinna być używana, gdy przód jest
otwarty.
Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed użytkowaniem, i pozostawić ją u klienta do
przechowania w bezpiecznym miejscu do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
To urządzenie zostało zaprojektowane i zatwierdzone do użytku w innych krajach, niż pokazano na tej
okładce. Aby zainstalować w innych krajach niezbędnym jest uzyskanie instrukcji i tłumaczenia na
język lokalny. Skontaktuj się z dystrybutorem Ortal w celu uzyskania dalszych informacji.

DZIECI I DOROŚLI POWINNI BYĆ OSTRZEŻENI O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z
WYSOKIMI TEMPERATURAMI POWIERZCHNI, ZWŁASZCZA SZKŁA KOMINKA I
POWINNI NIE ZBLIZAĆ SIĘ DO URZĄDZENIA, ABY UNIKNĄĆ OPARZEŃ LUB
ZAPALENIA ODIEŻY.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenie pożarem lub wybuchem. Przeczytaj uważnie te instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować pożar lub wybuch powodując uszkodzenia sprzętu, obrażenia ciała lub utratę życia.
Produkt musi być zainstalowany i eksploatowany zgodnie ze wszystkimi normami i przepisami
lokalnymi.
Co zrobić, gdy poczujesz gaz:
– nie uruchamiaj żadnych urządzeń
– nie dotykaj żadnego przełącznika elektrycznego, nie należy używać telefonu w budynku
– niezwłocznie ewakuuj ludzi i skontaktuj się z dostawcą gazu. Postępuj zgodnie z instrukcjami
dostawcy gazu
– jeśli nie można skontaktować się z dostawcą gazu, wezwij straż pożarną.
Instalacje i serwis muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora, firmę lub dostawcę
gazu. Instalacje powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku braku lokalnych
przepisów, zgodnie z zasadami Krajowego Kodeksu Paliwa Gazowego ANSI Z223, 1 / NFPA 54 lub
IFGC lub CSA B149.1. Wszystkie rury i regulacje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i
normami.
Wciskaj lub przekręcaj pokrętła sterowania gazem tylko ręcznie. Nigdy nie należy używać narzędzi.
Jeśli pokrętło nie będzie dało się wciskać lub przekręcić ręcznie, nie próbuj go naprawiać. Wezwij
wykwalifikowanego serwisanta. Próba naprawy na silę może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
Nie należy używać tego urządzenia kontroli ani żadnego urządzenia gazowego jeżeli którakolwiek z
części była pod wodą lub w kontakcie z wodą. Natychmiast skontaktować się z wykwalifikowanym
technikiem serwisu, aby wymienić system kontroli i sterowanie gazu, które znajduje się pod wodą
lub w kontakcie z wodą.

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:
• Należy uważnie przeczytać te instrukcje. Niezastosowanie się do ich przestrzegania może
doprowadzić do uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub utraty życia.
• Panel kontroli musi być elektrycznie podłączony i eksploatowany zgodnie ze wszystkimi normami i
przepisami lokalnymi. Obsługa i instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego,
doświadczonego serwisanta.
• Nie używać panelu kontroli w przypadku podejrzenia, że może być on uszkodzony.

STEROWANIE URZĄDZENIEM

INFORMACJA
Aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania z którego korzysta pilot, należy
jednocześnie wcisnąć przyciski i
. Jednoczesne wciśnięcie przycisków
i
spowoduje wyświetlenie modelu pilota.
Dezaktywacja funkcji pilota
Zainstaluj baterie. Wszystkie dostępne ikony pojawią się na wyświetlaczu i zaczną migać. W
czasie migania ikon wciśnij przycisk odpowiedni dla danej funkcji i przytrzymaj go przez 10
sekund. Ikona odpowiednia dla wybranego przycisku będzie migać, aż do zakończenia
procesu dezaktywacji. Na wyświetlaczu pilota wyświetli się ikona adekwatna dla wybranej
funkcji oraz dwie poziome linie.
Jeżeli dana funkcja została dezaktywowana to po wciśnięciu przycisku odpowiedzialnego za
jej wybór na wyświetlaczu zostaną wyświetlone dwie poziome linie. Po wymianie baterii
ustawienia funkcji pozostają bez zmian.
Aktywacja funkcji pilota
Zainstaluj baterie. Wszystkie dostępne ikony pojawią się na wyświetlaczu i zaczną migać.
Wciśnij przycisk odpowiedni dla danej funkcji i przytrzymaj go przez 10 sekund. Ikona
odpowiednia dla wybranego przycisku będzie migać, aż do zakończenia procesu aktywacji.
Na wyświetlaczu pilota wyświetli się ikona adekwatna dla wybranej funkcji.
UWAGA!!!
Jeżeli przy probie rozpalania płomień kontrolny zgaśnie, należy odczekać minimum 5
minut przed kolejną próbą rozpalenia kominka.
UWAGA!!!
Jeżeli po czterech próbach rozpalenia w kominku nie nastąpi zapłon płomienia
kontrolnego, należy zamknąć zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia i
skontaktować się z serwisantem.

Gwarancja
Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu na podstawie karty gwarancyjnej
lub/z dokumentem zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego
Produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. Produkt może składać się z wielu
odrębnych części i dla rożnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
Producent udziela 2 lata gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne
działanie. Korpus kominka objęty jest 5-cio letnią gwarancją producenta. Uszczelnienie
kominka, sterownik główny, odbiornik wraz z pilotem objęte są gwarancją na okres 1 roku od
momentu zakupu wkładu.
Gwarancją nie są objęte: ceramika żaroodporna (szyba), dekoracja paleniska.
Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki
eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.
Podstawą do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna.
Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi
przez osoby nieupoważnione traci ważność. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej
gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji. Wszelkie uszkodzenia
powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji,
niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych
przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji.

Autoryzowany Dystrybutor produktów Ortal:
Kominki-Baseny „Miro-Les Foyers”
ul. Nad Serafą 56A
30-864 Kraków
tel. +48 12 341 69 57
biuro@mirolesfoyers.pl
www.mirolesfoyers.com
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