








































Należy pamiętać że nie jest to magiczna różdżka, 
która naprawia sterownik. Z analizy zgłaszanych 
problemów wynika że błąd tkwi w braku 
zrozumienia zasad według których działa 
sterownik. Dodatkowo, reset nastaw wiąże się 
koniecznością ponownej (przynajmniej 
częściowej) konfiguracji sterownika, w 
ostateczności kontaktem z serwisem. 
Jednym moment w którym użycie funkcji może być 
uzasadnione to aktualizacje oprogramowania. 
Choć tutaj, jeśli zajdzie taka potrzeba, sterownik 
sam zasygnalizuje ten fakt. 
7.8.5 Logi. Kod 0108 
Ekran zawiera listę ważniejszych zdarzeń oraz datę ich wystąpienia. Funkcja ta przydatna jest do 
kontroli działania sterownika. 

7.8.6 Informacje o urządzeniu. Kod 0109 Wyświetla wersję oprogramowania, oraz sprzętu. 

8. KOMUNIKATY O BŁĘDACH.

Erl Błąd czujnika kotła. 
Podstawowy czujnik służący do pomiaru temperatury wody wY.iściowej przedstawia wartość spoza 
zakresu. Błąd zniknie samoczynnie gdy sygnał z czujnika wróci do właściwej wartości. Praca kotła 
zostaje wstrzymana, pompa C.O, CWU, cyrkulacji pracuje. Zawór nie zmienia swojej pozycji. 

Er2 Błąd czujnika podajnika 
Błąd zniknie samoczynnie jeśli wskazania czujnika wrócą do prawidłowego zakresu. Praca kotła 
zostaje wstrzymana, pompa C.O, CWU, cyrkulacji pracuje. Zawór nie zmienia swojej pozycji. 

Er3 Błąd czujnika CWU 
Błąd zniknie samoczynnie jeśli wskazania czujnika wrócą do prawidłowego zakresu lub jeśli 
użytkownik potwierdzi informacje. Urządzenia pracują normalnie, z wY.iątkiem pompy CWU która 
zostaje załączona na stałe. 

Er4 Błąd czujnika zaworu mieszającego 
Błąd zniknie samoczynnie jeśli wskazania czujnika wrócą do prawidłowego zakresu lub jeśli 
użytkownik potwierdzi informacje. Urządzenia pracują normalnie, z wY.iątkiem zaworu który nie 
będzie wykonywać mchu. 

Er5, Er7 Błąd zapisanych ustawień. Może się zdarzyć w przypadku nagłego zaniku zasilania lub
po aktualizacji oprogramowania. Jeśli błąd mimo przywrócenia ustawień fabrycznych pojawia się 
przy każdym włączeniu oznacza to usterkę urządzenia. Opcja nie przywracania ustawień 
przeznaczona jest dla osób które przez pomyłkę chciały przywrócić sterownik do ustawień 
fabrycznych lub po aktualizacji, gdy wiadomo jaki przyniesie to skutek. Na czas trwania tego błędu 
praca kotła zostaje wstrzymana, pompa C.O, CWU, cyrkulacji pracuje. Zawór nie zmienia swojej 
pozycji. 

Er6 Błąd zegara RTC 
W normalnej eksploatacji sterownika błąd nie powinien się pojawiać. Świadczy to o jego 
uszkodzeniu. Kocioł pracuje normalnie. 

Er8 Przegrzanie kotła. Temperatura kotła przekroczyła próg alarmu (ustawienie w pkt 7.8.1.3). 







należy upewnić się że przewód zasilający sterownik jest 
wyciągnięty z gniazda 230V. 

Okresowo, a przynajmniej przed każdym sezonem grzewczym 
należy sprawdzić poprawność działania sterownika, jego osprzętu 
oraz zabezpieczeń. 

11. Informacje dla konsumentów.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. 

Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na 
produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że 
niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie 
można wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie 
konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu 
urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych 
krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. 
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie 
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie 
postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać 
u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży.



1. Producent zapewnia profesjonalny serwis, który znajduje się w siedzibie firmy TECHNIX.

2. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy

3. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane są bezpłatnie w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, wskute niewłaściwej
eksploatacji, dokonywanych przeróbek i napraw poza serwisem, wszelkich urządzeń
termicznych i mechanicznych.

5. Koszt przesyłki ponosi klient.

6. Przy zgłoszeniu reklamacji należy dołączyć opis usterki, adres zwrotny oraz tel. kontaktowy,
w przeciwnym razie reklamacja rozpatrzona będzie w dłuższym okresie.

7. Sprzedawca ma obowiązek wypełnić kartę gwarancyjną w dniu wydania sprzętu.
Karta gwarancyjna nie wypełniona lub zawierająca jakiekolwiek poprawki czy skreślenia,
uniemożliwia skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji.

Data Zakres reklamacji Podpis i pieczątka 

Data produkcji 

Data sprzedaży Podpis i pieczątka 

KARTA GWARANCYJNA 



obsługa, przeciążenia, wyładowania almosferyczne, przepięcia sied
energetyczne.i, zanieczyszczenia bądź zalania, uszkodzenia mechaniczne.

- Karta gwarancyjna nieczytelna, niewypełniona w całości, lub nosząca ślady nie
autoryzowanych korekt jest nieważna!.

- Niniejsza karta gwarancyjna nic wyklucza ani nic ogranicza praw konsumenta
wynikających z przepisów prawa.

Warunki gwarancji: 

- Producent gwarantuje poprawną prace urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty
zakupu.

- Wady fabryczne ujawnione w tym okresie będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni
roboczych od dnia przyjęcia na serwis.

- Przed odesłaniem urządzenia należy skontaktować się z producentem.
- Oczyszczone urządzenie należy dostarczyć bezpośrednio do producenta (znacznie

skraca czas naprawy), na własny koszt, w opakowaniu zapewniającym prawidłową
ochronę na czas transportu, wraz z dowodem zakupu i poprawnie wypełnioną kartą
gwarancyjną.

- Do karty należy dołączyć dane kontaktowe osoby zgłaszającej urządzenie do serwisu
(adres zwrotny, nr telefonu), oraz dokładny opis usterki.

- Gwarancja nie będzie uznana w przypadku uszkodzenia plomby lub etykiety na
której jest numer seryjny urządzenia.

- Naprawą gwarancyjną nie są objęte uszkodzenia, które nie powstały z błędów
producenta, np: samowolne zmiany konstrukcyjne, niewłaściwa instalacja bądź



Notatki




