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 ) X- ONE( دفترچه راهنمای محصوالت گرمایشی آریستون سری
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ــم.  ــرض می نمائی ــک ع ــکان ، تبری ــی نی ــات طالی ــترکین خدم ــه مش ــما را ب ــتن ش پیوس

ــان  ــل اطمین ــه ای و قاب ــال حرف ــی کام ــما محصول ــج ش ــه پکی ــم ک ــت می کنی ــا ضمان م

ــول  ــتفاده از محص ــوص اس ــی در خص ــا دارای توضیحات ــه راهنم ــن دفترچ ــد. ای می باش

ــد.  ــتگاه می باش ــح از دس ــه داری صحی ــرداری و نگ ــب ، بهره ب ــت نص ــی جه و توصیه های

ــرار  ــی ق ــن و مطمئن ــکان ام ــه ، آن را در م ــگی از دفترچ ــتفاده همیش ــور اس ــه منظ ب

دهیــد. پــس از مطالعــه دفترچــه راهنمــا ، در صــورت وجــود هرگونــه ســوال و ابهامــی 

ــد .  ــکان تمــاس حاصــل فرمائی ــی نی ــا خدمــات طالی ب

نصــب ، راه انــدازی و تعمیــرات دســتگاه تنهــا توســط خدمــات طالیــی نیــکان و مطابــق 

ــب  ــه نص ــت ک ــر اس ــه ذک ــرد. الزم ب ــورت می پذی ــود ص ــتورالعمل های موج ــا دس ب

ــه افــراد، محیــط زیســت و متحمــل شــدن خســارات  اشــتباه باعــث آســیب رســیدن ب

مالــی خواهــد شــد. خدمــات طالیــی نیــکان هیچ گونــه مســئولیتی در قبــال آســیب ها و 

ــر عهــده نخواهــد داشــت. خســارات ناشــی از انتخــاب و نصــب اشــتباه دســتگاه ب

ــا قوانیــن و دســتورالعمل های فنــی نظــام  ــق ب نصــب و اســتفاده از دســتگاه بایــد مطاب

مهندســی ، آتشنشــانی و ســازمان ســالمت انجــام گیــرد. 

توضیح عالمت ها:

 عــدم رعایــت و توجــه بــه ایــن هشــدار، احتمــال آســیب رســیدن بــه افــراد و در 

برخــی شــرایط خطــرات جانــی را در پــی خواهــد داشــت.

این دستگاه مطابق با قوانین زیر می باشد:

- CEE/2009/142 مربوط به لوازم گاز  سوز

- EU/2014/30 مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی

- CEE/92/42 مربوط به کارایی انرژی

- EU/2014/35 مربوط به ایمنی الکتریکی

مشتری گرامی : 

هشدار ایمنی !

قوانین اروپا

توصیه های ایمنی کارخانه سازنده: 
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ــی و  ــارات مال ــل  خس ــه تحمی ــر ب ــدار ، منج ــن هش ــه ای ــه ب ــت و توج ــدم رعای  ع

ــت.  ــد داش ــی خواه ــت را در پ ــط زیس ــه محی ــدی ب ــیب های ج آس

از باز کردن قاب های فلزی دستگاه خودداری فرمائید چراکه:

 - احتمال برق گرفتگی با قسمت های الکتریکی دستگاه وجود خواهد داشت .

ــای  ــراق، لوله ه ــه احت ــاالی درب محفظ ــرارت ب ــی از ح ــوختگی ناش ــال س  - احتم

ــات. ــایر قطع ــاوی آب داغ وس ح

ــایل  ــدون وس ــز ب ــای تی ــی از لبه ه ــت ناش ــه جراح ــی و هر گون ــال بریدگ  -  احتم

ایمنــی مناســب. 

از تحت فشار قرار دادن دستگاه خودداری فرمائید چراکه:

 - احتمال برق گرفتگی با قسمت های الکتریکی دستگاه وجود خواهد داشت. 

 - احتمال پاشیدن و ریزش آب از لوله جدا شده وجود خواهد داشت. 

 - احتمــال خطــرات جانــی،  ناشــی از نشــت گاز، آتــش ســوزی و انفجــار از لولــه و 

یــا شــلنگ گاز جــدا شــده وجــود خواهــد داشــت.

ــتن و  ــرق ورودی ، شکس ــل ب ــی کاب ــال اتصال ــتگاه ، احتم ــاب دس ــورت پرت  - در ص

پارگــی متعلقــات جانبــی )فیلتــر آب، گاز و شــیلنگ ها و...( و ســایر آســیب های دیگــر را 

در بــر   خواهــد داشــت.

از قــرار دادن وســایل بــر روی دســتگاه، هــر چنــد کــه ســبک باشــد خــودداری فرمائیــد 

و از آن بــه عنــوان جایــگاه اســتفاده نکنیــد چراکــه:

 - بــه علــت لــرزش دســتگاه، احتمــال پرتــاب وســایل و برخــورد بــا افــراد حاضــر 

در محیــط، وجــود خواهــد داشــت.

 - بــه علــت لــرزش دســتگاه، احتمــال پرتــاب وســایل و برخــورد بــا ســایر وســایل 

دیگــر در محیــط،  وجــود خواهــد داشــت.

ــتگاه  ــاب دس ــقوط و پرت ــال س ــایل، احتم ــاد وس ــی زی ــنگینی خیل ــورت س  - در ص

ــت. ــد داش ــود خواه وج

ــتن و  ــرق ورودی، شکس ــل ب ــی کاب ــال اتصال ــتگاه احتم ــاب دس ــورت پرت  - در ص

ــر  ــیب های دیگ ــایر آس ــیلنگ ها و...( و س ــر آب ، گاز و ش ــی )فیلت ــات جانب ــی متعلق پارگ
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ــر خواهــد داشــت . را در ب

ــق و  ــای ل ــا نگهدارنده ه ــان ی ــه، نردب ــی، چارپای ــتگاه از صندل ــردن دس ــز ک ــرای تمی ب

ــه: ــد چراک ــن اســتفاده نکنی ــاال رفت ــرای ب سســت ب

 - احتمــال پرتــاب افــراد از ارتفــاع، کــه خطــرات جانــی را در بــر خواهــد داشــت 

وجــود دارد.

پیــش از خامــوش کــردن دســتگاه و قــرار دادن کلیــد در موقعیــت خامــوش، دســتگاه 

را تمیــز نکنیــد چراکــه:

 - احتمال برق گرفتگی با قسمت های الکتریکی دستگاه وجود خواهد داشت.

یــا ســایر محلول هــای  از حشــره کش ها، حالل هــا، مــواد  شــوینده، خورنــده و   *

اســیدی و قلیایــی غیرمجــاز بــرای نظافــت دســتگاه اســتفاده نکنیــد بــه دلیــل اینکــه بــه 

قســمت های پالســتیکی و رنــگ شــده )کاور پالســتیکی صفحــه نمایــش و رنــگ قاب هــای 

ــود. ــیب وارد می ش ــزی و..( آس فل

از دستگاه برای مواردی بیش از مصارف معمول خانگی استفاده نکنید چراکه: 

 -کارکرد مداوم و طوالنی از دستگاه باعث صدمه دیدن آن خواهد شد.

هرگــز بــه کــودکان و افــرادی کــه تجربــه و توانایــی کار بــا دســتگاه را ندارنــد اجــازه 

کار بــا آن را ندهیــد چراکــه:

 - استفاده نادرست از دستگاه، به آن آسیب جدی وارد می نماید.

ــیب هایی  ــت آس ــن اس ــی، ممک ــوختگی، اتصال ــی از س ــوی ناش ــمام ب ــورت استش در ص

ــال  ــه دنب ــه را ب ــم ها و ری ــوزش چش ــوع و س ــت ته ــمومیت، حال ــرگیجه، مس ــد س مانن

ــت. بایســتی:  ــن حال داشــته باشــد در ای

 - دستگاه را از برق جدا نمائید.

 - شیر گاز را ببندید.

 - تمام پنجره ها را باز نموده و با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

ــمومیت  ــا مس ــوزی ی ــش س ــار، آت ــکان انفج ــود ام ــس می ش ــدید گاز ح ــوی ش ــر ب اگ

ــتی: ــود دارد بایس وج

 - شیر گاز را بسته و پنجره ها را باز نمایید.
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 - با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

توصیه کارخانه سازنده در خصوص  بهینه سازی مصرف انرژی:

- میــزان اتــالف انــرژی از دیوارهــای ســاختمان بیــن ۲۵ تــا ۴۰ درصــد صــورت 

می گیــرد. اولیــن گام در بهبــود ایــن وضعیــت عایــق کــردن ســاختمان می باشــد. بــرای 

ــق شــوند.  ــا داخــل عای ــی ســاختمان بایســتی از خــارج ی ــن منظــور، دیوارهــای بیرون ای

- در ســاخت درب و پنجــره خانه هــا بایســتی از مــوادی کــه در مقابــل هــوا و رطوبــت 

ــتفاده  ــی اس ــفنج های عایق ــره و اس ــر پنج ــتیکی، واش ــوار پالس ــه ن ــوده از جمل ــاوم ب مق

ــیده  ــا پوش ــض و ی ــد تعوی ــا بای ــیده در پنجره ه ــا پوس ــته و ی ــه های شکس ــود. شیش ش

شــوند. 

- پنجره هــای دوجــداره و کرکره هــا بــه طــور قابــل توجهــی از اتــالف انــرژی 

ــداره  ــای دو ج ــتفاده از پنجره ه ــکان اس ــه ام ــی ک ــرد. در صورت ــد ک ــری خواهن جلوگی

ــظ   ــش محاف ــا پوش ــارج ب ــا خ ــل ی ــون شــفاف ، داخ ــط نایل ــتی توس ــدارد، بایس ــود ن وج

ــردد .   کاور گ

ــت از اتصــاالت درب و پنجره هــا ، بایســتی آن هــا را  - در صــورت ورود ســرما و رطوب

درز بنــد نمــود . 

- درب هــای داخــل محیــط ) حمــام، راهرو هــا، توالت هــا، و غیــره......( کــه باعــث ورود 

ســرما و اتــالف انــرژی می گردنــد نبایــد تــا حــد امــکان بــاز شــوند. 

ــا یــک  - در بیشــتر مواقــع هــوای ســرد از پاییــن درب وارد می شــود کــه می توانیــد ب

پارچــه ، زیــر درب را بپوشــانید. 

- درب آپارتمان هــا نبایــد تحــت هیــچ شــرایطی بــاز بمانــد، از درب هــای دولنگــه و یــا 

درب هــای اتوماتیــک خــودکار اســتفاده نمائیــد.

ــه  ــور ب ــه ن ــود ک ــث می ش ــا باع ــه پنجره ه ــودن شیش ــز ب ــتان ، تمی ــول زمس - در ط

ــاند. ــرده ، آن را پوش ــتفاده از پ ــا اس ــب ب ــوان در ش ــده و می ت ــه وارد ش ــل خان داخ

- درجــه حــرارت داخلــی محیــط  در فصــل زمســتان، نبایــد بیــش از حــد افزایــش یابــد 

و پکیــج در حداکثــر تــوان کار نمایــد چراکــه  منجــر بــه کاهــش طــول عمــر مفیــد پکیــج 

ــد حــدود ۷۰-۶۰ درجــه ســانتی گراد باشــد. می گــردد. دمــای تنظیمــی میتوان
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ــای  ــتی، دم ــود بهداش ــتم در م ــر سیس ــول عم ــش ط ــری از کاه ــور جلوگی ــه منظ - ب

آبگــرم را حــدود ۴۵ تــا۵۰ درجــه تنظیــم نمائیــد کــه ایــن دمــا بــرای دوش ایــده آل 

کافیســت . تنظیــم دمــا بــه گونــه ای باشــد کــه  باعــث ســوزش پوســت بــدن نشــود 

ــه مخلــوط کــردن آب ســرد شــویم. ــور ب کــه مجب

ــا،   ــردن پنجره ه ــاز ک ــای ب ــه ج ــود، ب ــاد ش ــط  زی ــی محی ــای داخل ــه دم - هنگامی ک

ــد. ــش دهی ــی را کاه ــتم گرمایش ــای سیس دم

ــای  ــش دم ــت افزای ــود. جه ــظ می ش ــی حف ــه خوب ــوب ب ــوای مرط ــط ه ــا توس - دم

ــا قــرار دادن ظــروف آب در بــاالی رادیاتــور ، دمــا را  اتاق هــا در زمســتان می توانیــد ب

بــه خوبــی حفــظ نمائیــد.

ــوع ســنگی  ــچ ن ــور را پوشــاند. هی ــد روی رادیات ــا ، نبای ــالف دم ــری از ات ــرای جلوگی - ب

از جملــه ســنگ مرمــر را روی رادیاتــور قــرار نــداده و از قــرار دادن لبــاس و پارچــه 

ــور خــودداری کنیــد.   ــر روی رادیات خیــس ب

- در بیــن رادیاتــور و یــا پشــت رادیاتــور بایســتی صفحــه عایــق گرمــا بــا پوشــش فویــل 

آلومینیومــی در یــک ســمت قــرار دهیــد. 

- رادیاتورهــای موجــود درقســمت هــای کــم تــردد محیــط، بایــد در پایین تریــن ســطح 

ــه از مناطــق ســرد  ــن لوله هــای آب گرمــی ک ــر ای ــد.  عــالوه ب ــرار گیرن گرمایشــی ق

ــق بنــدی شــوند.  ــد بایســتی عای ــور می کنن عب

ــرم  ــط و آبگ ــش محی ــن گرمای ــور تامی ــه منظ ــج ب ــور و پکی ــاختمان ها از رادیات - در س

ــد دارای  ــوا، بای ــه ه ــتم تهوی ــی و سیس ــای حرارت ــود. عایق ه ــتفاده می ش ــتی اس بهداش

ــی و  ــا دارای بازده ــی آن ه ــل طراح ــه دلی ــه ب ــواردی ک ــوده و از م ــی ب ــی باالی کارای

ــاب نمــود .  ــان کمــی هســتند، اجتن راندم

ــد بیــش از ۱  ــد کــه پنجره هــا ، نبای ــط  دقــت نمایی ــه هــوای داخــل محی - جهــت تهوی

ــوند.  ــاز ش ــرد ب ــای س ــاعت در روز، در فصل ه س

- بایســتی قبــل از شــروع فصــل گرمــا و ســرما، بازدیــد و ســرویس سیســتم گرمایشــی 

انجــام پذیــرد و یــا تنظیمــات مشــعل بــر اســاس میــزان گاز مصرفــی صــورت گیــرد. 

- در صورتــی کــه پکیج هــا در محلــی قــرار گیرنــد کــه احتیاجــی بــه گرمایــش ندارنــد 
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بایــد از عایــق حرارتــی در لولــه کشــی ها و مخــازن آبگــرم بهداشــتی اســتفاده نمــود.

ــط، از  ــرون محی ــل و بی ــای داخ ــا دم ــج ب ــق پکی ــور تطبی ــه منظ ــود ب ــه می ش - توصی

ــد . ــتفاده نمائی ــرژی و....( اس ــت ان ــتم مدیری ــتات ، سیس ــا )ترموس کنترلر ه

- جهــت تنظیــم دمــای رادیاتــور بــا دمــای محیــط و جلوگیــری از هــدر رفــت گرمــای 

  ، ”TS 2164 ــی ــتم های گرمایش ــب سیس ــن نص ــتاندارد “ قوانی ــق اس ــط، طب ــل محی داخ

شــیر ترموســتاتیک  بــه جــای شــیرهای عــادی، نصــب و تنظیــم گــردد. در ایــن حالــت، 

ــوان توســط شــیر ترموســتاتیک، دمــای مــورد نیــاز محیــط را تنظیــم کــرد و بــه  می ت

ــود . ــایانی نم ــک ش ــرژی کم ــی ان صرفه جوی

ــتفاده  ــت اس ــا باف ــم و ی ــای ضخی ــه از لباس ه ــود ک ــعی ش ــتی س ــتان بایس - در زمس

ــد. ــری کار نماین ــای پایین ت ــطح دم ــی در س ــج گرمایش ــا پکی ــد ت نمائی

دانستنی های اولیه در خصوص بهره برداری از دستگاه:

ــا افــراد  ــا ناتوانــی فیزیکــی، حّســی، ذهنــی ی - ایــن محصــول بــرای کــودکان و افــراد ب
فاقــد دانــش و تجربــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 

ــا  ــی ب ــودکان حت ــط ک ــد توس ــر نبای ــه کارب ــوط ب ــرات مرب ــتگاه و تعمی ــت دس - نظاف

ــود.   ــام ش ــن انج ــارت والدی نظ

ــال  ــا انتق ــروش و ی ــورت ف ــرده و در ص ــداری ک ــت نگه ــه دق ــا را ب ــه راهنم - دفترچ

ــد.  ــل دهی ــد تحوی ــر جدی ــه کارب ــز ب ــه را نی ــن دفترچ ــر ای ــراد دیگ ــه اف ــتگاه ب دس

ــه  ــی در رابط ــتورالعمل های مهم ــدارها و دس ــه دارای هش ــن دفترچ ــه ای ــا ک - از آنج

بــا شــرایط گارانتــی ، نصــب ایمــن، عملکــرد و نگهــداری از دســتگاه می باشــند آن را بــه 

دقــت مطالعــه نماییــد.

ــی طراحــی شــده اســت.  ــرم، جهــت مصــارف خانگ ــد آب گ ــرای تولی ــن دســتگاه ب - ای

بایــد آن را بــه یــک سیســتم گرمایشــی و شــبکه توزیــع آب گــرم خانگــی متصــل نماییــد، 

هــردوی ایــن مــوارد بایــد بــا عملکــرد و ســطح تــوان حرارتــی دســتگاه ســازگار باشــد. 

ــه جــز مواردمذکــور فــوق کامــال ممنــوع  - اســتفاده از ایــن دســتگاه بــرای اهدافــی ب

ــارات  ــیب ها و خس ــال آس ــئولیتی در قب ــه مس ــکان هیچ گون ــی نی ــات طالی ــت. خدم اس

ناشــی از اســتفاده نادرســت و نامعقــول از دســتگاه و عــدم رعایــت مــوارد موجــود در 
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دفترچــه بــر عهــده نخواهــد داشــت.

- نصــب، تعمیــرات و هرگونــه دســتکاری در دســتگاه بایــد مطابــق بــا قوانیــن اســتاندارد 

ــکان  ــی نی ــات طالی ــازنده و خدم ــه س ــط کارخان ــده توس ــه ش ــتورالعمل های ارائ و دس

انجــام شــود.

هشدارهای ایمنی کارخانه سازنده و خدمات طالیی نیکان:

ــه آتش ســوزی گــردد امــکان آســیب  رســیدن  - نصــب اشــتباه دســتگاه ، کــه منجــر ب

بــه افــراد و حیوانــات خانگــی و محیــط زیســت خواهــد شــد خدمــات طالیــی نیــکان هیــچ 

ــده  ــر عه ــتباه ب ــب اش ــی از نص ــارات ناش ــیب ها و خس ــر آس ــئولیتی در براب ــه مس گون

نخواهــد داشــت . 

- نصــب اشــتباه دســتگاه ، کــه منجــر بــه نشــت دود از دودکــش گــردد، امــکان آســیب 

ــه افــراد و حیوانــات خانگــی را بــه همــراه خواهــد داشــت، خدمــات طالیــی  رســیدن ب

ــتباه  ــب اش ــی از نص ــارات ناش ــیب ها و خس ــر آس ــئولیتی در براب ــه مس ــکان هیچ گون نی

بــر عهــده نخواهــد داشــت . 

- نصــب اشــتباه دســتگاه ، منجــر بــه آســیب رســیدن بــه قطعــات میگــردد  لــذا، خدمــات 

ــب  ــی از نص ــارات ناش ــیب ها و خس ــر آس ــئولیتی در براب ــه مس ــکان هیچ گون ــی نی طالی

اشــتباه بــر عهــده نخواهــد داشــت.

تخلیه میعان اسیدی:

ــروج  ــر در خ ــل تقطی ــه دلی ــد ب ــی دارن ــان باالی ــه راندم ــی ک ــای چگالش - در پکیج ه

ــه  ــق لول ــه از طری ــد ک ــد ش ــد خواه ــیدی تولی ــع اس ــراق )دود(، مای ــوالت احت محص

ــردد  ــه گ ــه شــده اســت بایســتی تخلی ــج تعبی ــر پکی ــه در زی ــس PVC ک پلیمــری از جن

کــه ایــن لولــه پلیمــری بــه یــک ســیفون متصــل شــده اســت بدیــن منظــور بایســتی از 

یــک شــیلنگ کــه یــک طــرف آن را بــه لولــه پلیمــری و ســمت دیگــر بــه لولــه تخلیــه 

یــا دریــن متصــل شــود. از خمیدگــی و یــا دوپهــن شــدن )لهیدگــی( شــیلنگ ممانعــت 

ــد. ــه عمــل آوری ب

ــر  ــام ه ــل از انج ــد قب ــک باش ــه ۲ نزدی ــیدیته( ب ــه اس ــه PH آب ) درج ــی ک در صورت

ــرد: ــام پذی ــتی انج ــه، بایس ــات مربوط ــی اقدام فعالیت
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- در طــول فرآینــد تخلیــه پکیــج،  از پــر شــدن آب ســیفون اطمینــان حاصــل فرمائیــد. 

در غیــر ایــن صــورت بایســتی مجــدد ســیفون پــر شــود.  تــا پایــان زمــان پــر شــدن آب 

ســیفون، شــیر هواگیــر مبــدل اصلــی را بــاز نمائیــد.  

- هشــدار! زمانــی کــه داخــل ســیفون آب کافــی موجــود نباشــد، گاز یــا بخــار موجــود 

در لولــه دریــن و شــیلنگ ها از محــل اتصــاالت خــارج خواهــد شــد.

ــت و  ــوص نش ــکل در خص ــه مش ــاهده هر گون ــورت مش ــت در ص ــر اس ــه ذک * الزم ب

یــا عــدم تخلیــه میعــان اســیدی تنهــا بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس حاصــل فرمائیــد.

هر عملیاتی که مستلزم خاموشی پکیج گردد :

- در صــورت نشــت آب از رادیاتور هــا، لوله هــای مــدار گرمایــش )رادیاتــور، گرمایــش 

از کــف و فــن کوئل( بایســتی :

کلیــد خامــوش/ روشــن دســتگاه را در حالــت خامــوش “OFF” قــرار دهیــد، کابــل بــرق 

ــی  ــا خدمــات طالی ــد و ب ــد و ســپس شــیرگاز را ببندی ــز بیــرون آوری ورودی را از پری

نیــکان تمــاس بگیریــد.

ــا توقــف دســتگاه و  در صــورت نشــت آب از ) شــیلنگ ها، قطعــات داخــل دســتگاه( و ی

هرگونــه نقــص در کارکــرد دســتگاه بایســتی :

کلیــد خامــوش / روشــن دســتگاه را در حالــت خامــوش “OFF” قــرار دهیــد، کابــل بــرق 

ــق  ــتگاه را طب ــد و دس ــیرگاز را ببندی ــپس ش ــد و س ــرون آوری ــز بی ورودی را از پری

دســتورالعمل تخلیــه کامــل نمائیــد و بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس حاصــل فرمائیــد.

- اگر به مدت طوالنی از پکیج استفاده نمی کنید بایستی : 

ــل  ــد، کاب ــرار دهی ــوش “OFF” ق ــت خام ــتگاه را در حال ــن دس ــوش/ روش ــد خام کلی

بــرق ورودی را از پریــز بیــرون آوریــد و ســپس شــیرگاز را ببندیــد بــرای جلوگیــری 

ــا  ــوند. ب ــه ش ــش تخلی ــدار گرمای ــای م ــج و لوله ه ــل پکی ــد آب داخ ــی بای از یخ زدگ

ــد توســط تکنســین خدمــات  ــج، انجــام امــور مربوطــه بای ــودن دائمــی پکی ــال ب غیرفع

ــکان انجــام شــود. ــی نی طالی

*جهــت تمیــز کــردن قســمت های بیرونــی دســتگاه، پکیــج را خامــوش کــرده و کلیــد 

خامــوش / روشــن را در وضعیــت “OFF” قــرار دهیــد .
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پانل فرمان:

HS X :مدل

CARES X :مدل

توضیحات مربوط به پانل فرمان مدل های

 CARES X- HS X

کلید خاموش/روشن-کلید انتخاب حالت تابستانه/زمستانه۱
کلیدهای تنظیم دمای آب گرم بهداشتی۲
صفحه نمایش۳
کلیدهای تنظیم دمای آب مدار گرمایش۴

کلید راه اندازی مجدد۵
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ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

CLAS ONE – CLAS X :مدل های

توضیحات مربوط به پانل فرمان مدل های 
CLAS X – CLAS ONE

صفحه نمایش1
کلیدهای تنظیم دمای آب گرم بهداشتی2
کلید مود تابستانه/زمستانه3

کلید عملکرد کامفورت آبگرم بهداشتی 4
function Comfort 

کلید خاموش/روشن5

کلید عملکرد اتوماتیک6
Auto Function

کلید راه اندازی مجدد7
کلیدهای تنظیم دمای مدار گرمایش8
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توضیحات مربوط به پانل فرمان مدل های 
ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE

9صفحه نمایش1
کلیدهای تنظیم دمای 

آب مدار گرمایش

2
کلید WIFI- فعال/غیرفعال

کلید قفل10با کیت شبکه آریستون فعال می شود- اختیاری

11کلیدهای تنظیم دمای آب گرم مصرفی3
چراغ آبی بیانگر حضور 

شعله
کلیدهای برنامه ریزیکلید تنظیم حالت تابستانه یا زمستانه4

5Comfort کلید عملکردa Back / Escکلید

کلیدهای جهتیbکلید خاموش/روشن6

کلید cMenu/okکلید عملکرد اتوماتیک7

کلید راه اندازی مجدد8

صفحه نمایش:

CLAS ONE-CLAS X :مدل های CARES X – HS X :مدل های
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CARES X – HS X

عالمتشرح

-نمایش دماها و 
اعداد پارامتر ها
-دمای تنظیمی
-تنظیمات منو
-کدهای خطا

راه اندازی مجدد

هشدار تعمیرات

بیانگر تشکیل شعله

تنظیم مود 
گرمایش

مود گرمایش 
فعال

 

تنظیم حالت 
آبگرم بهداشتی 

مود آبگرم 
بهداشتی فعال

نشانگر عملکرد 
ضد یخ زدگی 

اتوماتیک

CLAS ONE-CLAS X

عالمتشرح
- وضعیت کارکرد دستگاه

- نمایش دماها و اعداد 
پارامترها

-دمای تنظیمی
-تنظیمات منو
-کدهای خطا

هشدار تعمیرات

تنظیم مود گرمایش

مود گرمایش فعال

تنظیم حالت آبگرم  بهداشتی

مود آبگرم  بهداشتی فعال

بیانگر تشکیل و سطح شعله

بیانگر خطا، نمایش کد و 
عنوان خطا به صورت متن 

توضیحی

عملکرد اتوماتیک فعال
)AUTO FUNCTION(

قابلیت تسریع  در تامین آب 
گرم )کامفورت( فعال

دمای فضای بیرون محیط در 
10ْ-صورت اتصال سنسور بیرونی

WiFi فعال )در صورت اتصال 
برد وای فای(

*)ARISTON KIT(

نشانگر عملکرد ضد یخ زدگی 
اتوماتیک

خاموش بودن دستگاه

اتصال سنسور دمای سیستم 
خورشیدی
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ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE

عالمتشرح

ساعت و تاریخ

فعال شدن قفل صفحه کلید 

دمای آبگرم بهداشتی و نشانگرسطح دما

دمای مدار گرمایش و نشانگرسطح دما

هشدار تعمیرات

تنظیم حالت گرمایش

حالت گرمایش فعال

تنظیم حالت آبگرم بهداشتی

حالت آبگرم  بهداشتی فعال
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ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE

عالمتشرح

بیانگر تشکیل و سطح شعله

مقدار فشار آب داخل مدار گرمایش

محل نمایش توضیحات و اطالعات

بیانگر خطا، نمایش کد و عنوان خطا به صورت متن توضیحی

)AUTO FUNCTION( عملکرد اتوماتیک فعال

قابلیت تسریع در تامین آب گرم ) کامفورت( فعال

دمای نواحی دمای داخل محیط )ZONE(- اختیاری

دمای فضای بیرون محیط در صورت اتصال سنسور بیرونی

WiFi فعال )در صورت اتصال برد وای فای(

*)ARISTON KIT(

WiFi متصل به شبکه، بدون دسترسی به سرور

WiFi عدم وجود یا تنظیم وای فای

اتصال سنسور دمای سیستم خورشیدی

برنامه ریزی گرمایش
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بررسی اولیه محیط نصب :

تنظیم فشار آب داخل مدار گرمایش: )رادیاتور ، گرمایش از کف و فن کوئل(

در صــورت نصــب  پکیــج در فضــای داخلــی، از تهویــه مناســب، وجــود دریچــه هــوای 

ــراق،  ــوای احت ــن ه ــور تامی ــه منظ ــط  ب ــل محی ــه داخ ــوا ب ــل و ورود ه ــازه در مح ت

ــد.  ــل نمائی ــان حاص اطمین

فشــار آب موجــود در مــدار گرمایــش را از طریــق شــیر پرکــن بیــن ۰/۶ تــا ۱/۵ بــار 

تنظیــم نمائیــد. مانومتــر فشــار آب عقربــه ای وظیفــه نمایــش فشــار آب داخــل مــدار 

گرمایــش را بــر عهــده دارد کــه در زیــر پکیــج تعبیــه گردیــده  اســت.

دانستنی های الزم در خصوص اتصاالت زیر دستگاه
AG3/4”خروجی گرمایش
BG1/2” خروجی آب گرم بهداشتی
CG3/4” ورودی گاز
D G1/2”ورودی آب سرد بهداشتی
EG3/4” ورودی گرمایش
Fمحل تخلیه شیر اطمینان
Gشیر پرکن
Hشیر تخلیه
Lمانومتر عقربه ای فشار سنج
I)لوله سیفون تخلیه میعان اسیدی )پکیج های چگالشی
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ــور، گرمایــش از کــف و فــن  پــس از تنظیــم فشــار آب داخــل مــدار گرمایــش )رادیات

کوئــل( نوبــت بــه روشــن کــردن دســتگاه می رســد کــه بــرای ایــن منظــور کابــل بــرق 

ورودی پکیــج را بــه پریــز وصــل نمائیــد و ســپس )  ( را بــه منظــور روشــن کــردن 

دســتگاه فشــار دهیــد. 

نحوه روشن کردن دستگاه : 

CLAS ONE – CLAS X :مدل

ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

 CARES X-HS X :مدل های
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هواگیری مدار گرمایش )رادیاتور ، گرمایش از کف و فن کوئل( : 

ــتانه در  ــتانه/ زمس ــت تابس ــد حال ــان کلی ــل فرم ــک: در روی پان ــری اتوماتی ۱- هواگی

 ALTEAS X – GENUSE ONE( ــای ــه MODE را در مدل ه ــدل )HS X-CARES X( و دکم م

CLASX( ، بمــدت ۵ ثانیــه فشــار دهیــد. صفحــه نمایــش عبــارت P یــا PURGE را نمایــش 

ــه  ــل لول ــه داخ ــوای اضاف ــک ه ــورت اتوماتی ــه ص ــتگاه ب ــت دس ــن حال ــد در ای می ده

کشــی مــدار گرمایــش را تخلیــه می نمایــد. ایــن ســیکل ۷ دقیقــه بــه طــول می انجامــد.

ــر  ــور، پیــچ شــیر هواگیــر کــه ب ۲- هواگیــری دســتی : توســط آچــار مخصــوص رادیات

روی رادیاتــور تعبیــه شــده اســت را بــاز کنیــد کــه در وهلــه اول هــوای داخلــی مــدار 

گرمایــش تخلیــه می گــردد و پــس از تخلیــه هــوای اضافــی، آب خــارج می گــردد کــه 

ــم.  ــر را می بندی ــچ شــیر هواگی ــت ســریعا پی ــن حال در ای

 CARES X-HS X :مدل های

CLAS ONE – CLAS X :مدل های

ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های
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۱- حالت تابستانه )گرمایش خاموش - آبگرم مصرفی فعال(: 

ــتان  ــود زمس ــتگاه در م ــرد دس ــه کارک ــازی ب ــتان نی ــار و تابس ــل به ــیدن فص ــا رس ب

نمی باشــد در صــورت کارکــرد دســتگاه در حالــت زمســتانه تنهــا عالمــت شــیر آبگــرم 

ــر  بهداشــتی روی صفحــه ظاهــر می گــردد، بدیــن منظــور مطابــق دســتور العمــل زی

اقــدام فرمائیــد: 

 CARES X-HS X :مدل های

CLAS X – CLAS ONE :مدل های

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

نحوه تنظیم حالت کارکرد دستگاه: 
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۲- حالت زمستانه )گرمایش فعال-آبگرم مصرفی فعال(: 

بــا رســیدن فصــل ســرما دســتگاه بایســتی در مــود گرمایــش محیــط نیــز فعــال گــردد.  

بدیــن منظــور مطابــق دســتور العمــل زیــر اقــدام نمائیــد:

 CARES X-HS X :مدل های

CLAS X – CLAS ONE :مدل های

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

حاالت مختلف کارکرد دستگاه در تابستان و زمستان 
صفحه نمایشحالت کارکرد

تامین گرمایش+تامین آبگرم بهداشتی 
)مود زمستانه( 

تنها تامین آبگرم بهداشتی 
)مود تابستانه( 
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ــت.  ــر اس ــش( امکانپذی ــدار گرمای ــای +/- )م ــط کلیده ــش توس ــای گرمای ــم دم تنظی

ــت.  ــم اس ــل تنظی ــانتیگراد قاب ــه س ــا ۸۲ درج ــن ۳۵ ت ــش مابی ــای گرمای دم

 CARES X-HS X :مدل های

CLAS ONE – CLAS X :مدل های

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

نحوه تنظیم دمای مدار گرمایش: )رادیاتور - گرمایش از کف - فن کوئل(
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تنظیــم دمــای آب گــرم بهداشــتی توســط کلیدهــای +/- )آبگــرم بهداشــتی(  امکانپذیــر 

اســت. دمــای گرمایــش آب مابیــن ۳۶ تــا ۶۰ درجــه ســانتیگراد قابــل تنظیــم می باشــد.

 CARES X-HS X :مدل های

CLAS ONE – CLAS X :مدل های

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

نحوه تنظیم دمای آبگرم بهداشتی:
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نحوه خاموش کردن پکیج:

ــه  ــد. صفح ــار دهی ( را فش ــن ) ــد خاموش/روش ــج، کلی ــردن پکی ــوش ک ــرای خام ب

نمایــش خامــوش خواهــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه عملکــرد ضــد یخ زدگــی فعــال 

خواهــد مانــد . 

CLAS ONE – CLAS X :مدل های

 CARES X-HS X :مدل های

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های
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نحوه قفل کردن صفحه کلید پانل فرمان:

ALTEAS X – GENUS X – ALTEAS ONE – GENUS ONE

بــا نگــه داشــتن کلیــد شــماره ۱۰ )عالمــت قفــل( بــه مــدت ۱۰ ثانیــه، بــر روی صفحــه 

ــل  ــد پان ــاز کــردن قفــل صفحــه کلی ــرای ب نمایــش عالمــت قفــل ظاهــر می گــردد . ب

فرمــان، می توانیــد مجــدد کلیــد شــماره ۱۰ را ۱۰ ثانیــه نگــه داریــد کــه در ایــن حالــت 

عالمــت قفــل از روی صفحــه نمایــش محــو می گــردد. 

بــه منظــور تخلیــه آب داخــل مــدار گرمایــش در پکیج هــای آریســتون بایســتی مراحــل 

زیــر را  انجــام دهیــد: 

- شیر ربع گرد آبسرد شهری ورودی به دستگاه را ببندید. 

- دستگاه را خاموش نموده و کابل برق ورودی دستگاه را از پریز بیرون آورید.

ــود  ــایل موج ــراف و روی وس ــه اط ــدن آب ب ــیده ش ــری از پاش ــور جلوگی ــه منظ - ب

ــه  ــک ســر آن را ب ــه ی ــه ای ک ــه گون ــد ب ــک شــیلنگ اســتفاده نمائی ــج، از ی ــر پکی در زی

ــا در داخــل ســینک  شــیر تخلیــه وصــل کنیــد و ســر دیگــر آن را داخــل یــک ظــرف ی

ــد. ــرار دهی ــویی ق ظرفش

ــا آب موجــود در داخــل مــدار  ــم ت ــه را می چرخانی ــی شــیر تخلی ســپس قســمت فوقان

گرمایــش تخلیــه گــردد . 

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

نحوه تخلیه آب داخل مدار گرمایش:  
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ــش  ــی کاه ــه آرام ــت ب ــده اس ــه ش ــتگاه تعبی ــر دس ــه در زی ــنج، ک ــار س ــه فش - عقرب

مــی یابــد و زمانــی کــه عقریــه بــه عــدد صفــر رســید و هیــچ آبــی از دســتگاه خــارج 

نگردیــد در ایــن صــورت دســتگاه تخلیــه کامــل شــده  اســت و بایســتی شــیر تخلیــه را 

ــم . مجــددا ببندی

بــا فعالســازی ایــن عملکــرد، در صورتــی کــه در خواســتی بــرای آبگــرم بهداشــتی وجــود 

ــل  ــردد و آب را در داخ ــن می گ ــک روش ــورت اتوماتی ــه ص ــتگاه ب ــد، دس ــته باش نداش

مبــدل آبگــرم بهداشــتی، گــرم نگــه مــی دارد تــا بــه محــض بــاز شــدن شــیر آبگــرم، 

آب داغ وارد چرخــه مصــرف شــود. بــه منظــور کاهــش تشــکیل رســوب، حداکثــر دمای 

آبگــرم در ایــن حالــت ۴۲ درجــه ســانتی گــراد خواهــد بــود. در صــورت فعالســازی ایــن 

عملکــرد عبــارت COMFORT بــر روی صفحــه نمایــش پکیــج ظاهــر می گــردد.

GENUS و ALTEAS )X-ONE( به منظور تنظیم مود کامفرت آبگرم بهداشتی برای مدل های *
به صفحه ی ۴۸ مراجعه کنید.

)COMFORT FUNCTION( عملکرد تسریع در تامین آبگرم بهداشتی

CLAS ONE – CLAS X :مدل های

شیر تخلیه
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)AUTO FUNCTION( عملکرد اتوماتیک

عملکــرد Auto، بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی عمــل می کنــد. دمــای آســایش محیــط، 

ــول  ــان و ط ــش راندم ــرژی، افزای ــالف ان ــدون ات ــن ب ــق ســریعترین روش ممک از طری

ــج فراهــم می شــود. ــی پکی ــات داخل عمــر قطع

ــج و  ــه پکی ــال ب ــرای اتص ــی ب ــزات جانب ــاب تجهی ــت انتخ ــکان جه ــی نی ــات طالی خدم

ــای  ــج در روزه ــرد پکی ــد داد. کارک ــه خواه ــاوره الزم را ارائ ــا مش ــزی آنه برنامه ری

ــه ای باشــد کــه دمــای آب در لوله هــای مــدار گرمایــش  ــه گون ســرد ســال بایســتی ب

)رادیاتــور، گرمایــش از کــف و فــن کوئــل( حــدود ۷۰ الــی ۸۰ درجــه ســانتیگراد تنظیــم 

می شــود. کــه ایــن تنظیمــات در اکثــر روزهــای فصــول پاییــز و زمســتان بیــش از حــد 

ــه و همچنیــن  ــرژی، هزین ــالف ان ــاق، ات ــاالی ات ــه دمــای ب ــوده و منجــر ب ــاز ب مــورد نی

شــرایط نامطلــوب آســایش می گــردد. قابلیــت Auto، یــک قابلیــت کنترلــی بــرای پکیــج 

بــوده کــه بــر اســاس شــرایط محیطــی، سنســور های بیرونــی، دمــای محیــط خــارج را 

ــد.  ــاب می کن ــیوه  انتخ ــن ش ــه بهتری ــاز را ب ــورد نی ــرد م ــوده و عملک ــری نم اندازه گی

نهایتــا بــا توجــه بــه شــرایط داخلــی و خارجــی  محیــط، مناســبترین ســطح تــوان حرارتــی 

ــرد. ــج در نظــر می گی ــرای کارکــرد پکی ــط را ب ــاز محی مــورد نی

ــودن  ــال ب ــگام فع ــود و در هن ــال می ش ــت فع ــن قابلی ــماره ۶( ای ــد AUTO )ش ــا کلی ب

ــردد.  ــان می گ ــش نمای ــه نمای ــر روی صفح ــارت Auto ب ــک عب ــرد اتوماتی عملک

CLAS ONE – CLAS X :مدل های
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CLAS ONE – CLAS X :مدل های

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

بروز خطا در عملکرد دستگاه:
ــه  ــا ب ــتون ایتالی ــمند آریس ــی هوش ــتگاه ، طراح ــا در دس ــه خط ــروز هرگون ــان ب در زم

ــد  ــک ک ــش ی ــر روی صفحــه نمای ــردد و ب ــف می گ ــه دســتگاه متوق ــه ای اســت ک گون

ــور  ــه منظ ــود. ب ــد ب ــا خواه ــی خط ــت و نواح ــر عل ــه بیانگ ــردد ک ــان می گ ــا نمای خط

ــد:  ــا رخ ده ــوع خط ــال دارد دو ن ــتگاه، احتم ــن دس ــدار و ایم ــرد پای کارک

۱- خطای گذرا:

ــه محــض برطــرف  ایــن نــوع خطاهــا جنبــه هشــدار دارد و بدیــن معنــی اســت کــه ب

ــت  ــد. در حقیق ــد ش ــدازی خواه ــددا راه ان ــک مج ــورت اتوماتی ــج بص ــا، پکی ــدن خط ش

بــه محــض برطــرف شــدن عامــل خطــا، پکیــج دوبــاره شــروع بــکار کــرده و عملکــرد 

ــر روی صفحــه  ــان شــده ب نرمــال )عــادی( خــود را ادامــه می دهــد. کــد خطــای نمای

نمایــش مطابــق شــکل زیــر خواهــد بــود : 

 CARES X-HS X :مدل های
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     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

*در صــورت بــروز کــد خطــا، بــر روی صفحــه نمایــش پانــل فرمــان دســتگاه، پکیــج را 

خامــوش کــرده، دو شــاخه بــرق را جــدا کنیــد، شــیر گاز را قطــع نمــوده و بــا خدمــات 

طالیــی نیــکان تمــاس حاصــل فرمائیــد.

۲- خطای دائم :

ایــن نــوع خطــا بصــورت اتوماتیــک برطــرف نمی شــود یعنــی بایســتی بــرای بازگشــت 

بــه کار عــادی و نرمــال دســتگاه ، کلیــد راه انــدازی مجــدد )RESET( کــه  بــر روی پانــل 

فرمــان تعبیــه شــده اســت را  نگــه داریــد در ایــن حالــت دســتگاه شــروع بــه راه انــدازی 

ــودن شــیر مصــرف گاز دســتگاه، پــس از  ــال در صــورت بســته ب ــرای مث ــد ب مــی نمای

ســه بــار جرقــه زنــی متوقــف خواهــد شــد و بــر روی صفحــه نمایــش کــد خطــای ۵۰۱  

ــردد.  ــان می گ نمای

ــتگاه،  ــدد  )RESET( دس ــدازی مج ــد راه ان ــردن کلی ــار فش ــن ب ــس از چندی ــر پ * اگ

مشــکل همچنــان رفــع نشــد، بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس حاصــل فرمائیــد. بدلیــل 

ایمنــی بیشــتر، پکیــج حداکثــر اجــازه ۵ بــار راه انــدازی مجــدد را در طــی ۱۵ دقیقــه بــه 

ــدد  ــدازی مج ــد راه ان ــات فشــردن کلی ــداد دفع ــه تع ــی ک ــد. در صورت ــر می ده کارب

ــا کــد خطــای ۳۰۴ متوقــف می گــردد. بیــش از ۵ بــار در ۱۵ دقیقــه باشــد ، دســتگاه ب

 CARES X-HS X :مدل های



32

W
A

LL
 H

A
N

G
IN

G
 B

O
IL

ER
S

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

 CARES X-HS X :مدل های

CLAS ONE – CLAS X :مدل های

CLAS ONE – CLAS X :مدل های

ــور ،  ــش )رادیات ــود آب در داخــل مــدار گرمای ــل کمب ــه دلی عــدم کارکــرد دســتگاه ب

ــل( : ــن کوئ ــش از کــف و ف گرمای
در صــورت کمبــود آب در داخــل مــدار گرمایــش، قطعــه کنترلــی حداقــل فشــار آب، 

ــه  ــر روی صفح ــای ۱۰۸ ب ــد خط ــت ک ــن حال ــود در ای ــد نم ــف خواه ــتگاه را متوق دس

ــردد: ــان می گ ــر نمای ــکل زی ــق ش ــش مطاب نمای
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     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

ــق  ــر دســتگاه )مطاب ــن زی ــق شــیر پرک ــن مشــکل بایســتی از طری ــع ای ــور رف ــه منظ ب

ــد. ــری نمائی ــتم را آبگی ــه ۱۹(، سیس ــتورالعمل صفح دس

اگــر دســتگاه نیازمنــد آبگیــری مکــرر و پشــت ســر هــم داشــته باشــد )کاهــش پــی در 

پــی عقربــه فشارســنج(، پکیــج را خامــوش کــرده، دو شــاخه بــرق را از پریــز جــدا کنیــد، 

شــیر گاز را قطــع نمــوده و بــا خدمــات طالیــی نیــکان بــرای بررســی هــر گونــه نشــتی 

در سیســتم لوله کشــی تمــاس بگیریــد.

کد خطاهای رایج در پکیج ها: 

نمایش کد خطاشرح
101گرمایش بیش از اندازه

عدم چرخش آب )نبود آب داخل مدار گرمایش(

103

104

105

106

107

108

304تعداد دفعات فشردن کلید راه اندازی مجدد

مشکل برد اصلی
305

306

307

501عدم تشخیص شعله پس از ۳ بار جرقه زنی
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ــرق و  ــه ب ــال ب ــان اتص ــات، در زم ــایر تنظیم ــتقل از س ــی مس ــد یخ زدگ ــت ض قابلی

براســاس دمــای سنســور )NTC1( گرمایــش عمــل می کنــد.

اگــر دمــای اندازه گیــری شــده توســط سنســور )NTC1(، کمتــر از ۸ درجــه ســانتیگراد 

ــوارد  ــه، م ــد از ۲ دقیق ــود. بع ــن می ش ــه روش ــدت ۲ دقیق ــه م ــپ ب ــد، پم ــش یاب کاه

ــد: ــی می کن ــر را بررس زی

- اگر دمای گرمایش بیشتر از ۸ درجه سانتیگراد باشد، پمپ خاموش می شود.

- اگــر دمــای گرمایــش مابیــن ۴ و ۸ درجــه ســانتیگراد باشــد، پمــپ مجــددا بــه مــدت 

۲ دقیقــه ادامــه کار می دهــد.

ــا زمانیکــه دمــا  ــر از ۴ درجــه ســانتیگراد باشــد، مشــعل ت - اگــر دمــای گرمایــش کمت

بــه ۳۳ درجــه ســانتیگراد برســد، بــا حداقــل تــوان شــروع بــکار می کنــد، ســپس مشــعل 

خامــوش شــده و پمــپ بــه مــدت ۲ دقیقــه بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد.

اگــر دمــا مابیــن ۴ و ۸ درجــه ســانتیگراد باقــی بمانــد، پمــپ حداکثــر ۱۰ بــار در فاصلــه 

فاصلــه زمانــی ۲ دقیقــه کار می کنــد. ســپس مشــعل روشــن خواهــد شــد. مگــر اینکــه 

دمــای مســیر گرمایــش بیشــتر از ۸ درجــه ســانتیگراد تشــخیص داده شــود.

عملکرد ضد یخ زدگی طبق سه شرط فعال می گردد:

ــل (   ــن کوئ ــف و ف ــش از ک ــور ، گرمای ــش ) رادیات ــدار گرمای ــل م ــار آب در داخ فش

ــد. ــار باش ــا ۱.۵ ب ــن ۰.۶ ت مابی

- پکیج به منبع برق متصل باشد.

- شیرگاز ورودی به پکیج متصل باشد.

)ANTI FREEZE FUNCTION ( :عملکرد ضد یخ زدگی

CLAS ONE – CLAS X :مدل های  CARES X-HS X :مدل های
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تغییر نوع گاز:

پکیج هــای آریســتون بــرای کار بــا هــر دو نــوع گاز طبیعــی و گاز مایــع طراحــی 

ــی  ــا خدمــات طالی ــا ب ــع تنه ــه گاز مای ــوع گاز، از گاز طبیعــی ب ــر ن ــرای تغیی شــده اند. ب

ــد.  ــل فرمائی ــاس حاص ــکان تم نی

نگهــداری و بازدیــد دوره ای منظــم پکیــج، باعــث افزایــش طــول عمــر قطعــات داخلــی 

دســتگاه می گــردد . عــدم انجــام بازدیدهــای ســالیانه منجــر بــه ابطــال گارانتــی قطعــات 

پکیــج در ســال دوم دوره گارانتــی خواهــد شــد . جهــت انجــام بازدیدهــای دوره ای تنهــا 

بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس حاصــل فرمائیــد.

۱- مبدل ثانویه

۲- شیر اطمینان و بای پس 

۳- فیلتر برگشت مدار گرمایش 

۴- منبع انبساط

۵- فلوسوئیچ

۶- الکترود احتراق )الکترود جرقه زن و یون تشخیص شعله(

۷- مشعل

۸- فن

۹- مبدل اصلی

۱۰- پمپ

- جهت دسترسی به منوی کاربر دکمه OK را فشار دهید. 

- جهت دسترسی به منو و موارد زیر مجموعه آن دکمه OK را فشار دهید. 

- کلید برنامه ریزی b را برای انتخاب منو و زیر مجموعه ها فشار دهید.

- کلید برنامه ریزی b را برای تغییر تنظیمات پارامترها فشار دهید.

بازدید سالیانه:

قطعاتی که بایستی مورد بازدید سالیانه قرار گیرند عبارتند از:

منوی دسترسی کاربران: ) منوی کاربر (: 

  ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE برای مدل های
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صفحــه اصلــی می توانــد بــه دلخــواه شــما مشــتری گرامــی، تغییــر داده شــود. صفحــه 

ــه  ــا، برنام ــات دم ــتانه، تنظیم ــت تابستانه/زمس ــاعت، حال ــخ، س ــد تاری ــش می توان نمای

ــی را  ــی و بیرون ــور های محیط ــط سنس ــده توس ــری ش ــای اندازه گی ــدی و دم زمان بن

نمایــش دهــد.  ازکلیــد OK بــرای دسترســی بــه تنظیمــات صفحــه نمایــش و کلیدهــای 

ــه منظــور انتخــاب گزینه هــا اســتفاده گــردد. ــی)b(  ب جهت

)Screen Settings( تنظیمات مربوط به صفحه نمایش

-جهت ذخیره تنظیمات جدید دکمه ok را فشار دهید. 

دکمه برگشت )a( را جهت خروج از منو فشار دهید تا زمانیکه صفحه نمایش یک گام به 

عقب برگردد .

ــای  ــه پارامتره ــد ب ــی توانی ــزی b م ــد برنامه ری ــه )ok )c و کلی ــتفاده از دکم ــا اس ب

ــد.  ــر دهی ــا را تغیی ــته و آنه ــی داش ــی دسترس مختلف

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های
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برای تنظیمات صفحه نمایش، گزینه Screen Settings را توسط کلید OK انتخاب کنید.

از گزینه ”screen setting” موارد زیر انتخاب و اجرا نمائید: 

ــان مــورد نظــر  ــرای انتخــاب زب ــان دســتگاه را  توســط کلیــد ok ب - منــوی تنظیــم زب

فشــار دهیــد.

- کلید برنامه ریزی  b را فشار داده و زبان مورد نظر را انتخاب نمایید. 

- جهــت تاییــد گزینــه مــورد نظــر کلیــد ok را فشــار داده و بــرای برگشــت بــه صفحــه 

قبــل کلیــد  را بفشــارید.

- کلیــد برنامــه ریــزی  b را فشــار داده  و گزینــه date and time را جهــت تنظیمات 

زمــان و تاریــخ انتخــاب کــرده و دکمــه ok را فشــار دهید. 

 ، ok را فشــار داده و توســط کلیــد b  ــخ ، کلیــد برنامه ریــزی - جهــت انتخــاب تاری

آن را تاییــد نمائیــد، ســپس کلیــد برنامه ریــزی  b را بــرای انتخــاب دقیــق روز را 

فشــار دهیــد. پــس از تاییــد بــا کلیــد ok ، وارد مــاه و ســال شــده و پــس از هــر مرحلــه 

بــا کلیــد ok آن را تاییــد نماییــد. 

ــد، ok را  ــاب نمائی ــر را انتخ ــورد نظ ــان م ــزی  b، زم ــه ری ــد برنام ــط کلی - توس

 ok ،ــا کلیــد فشــار داده و پــس از آن جهــت انتخــاب ســاعت  b را فشــار دهیــد. ب

ــد.  ــه دقیقــه بروی ــد و ب انتخــاب خــود را تایی

ــار داده  ــزی  b را فش ــه ری ــد برنام ــد. کلی ــد ok را فشــار دهی ــد، کلی ــت تایی - جه

ــا انتخــاب  ــد ok را فشــار داده و ب ــس از آن کلی ــد. پ ــان تابســتان را انتخــاب نمایی و زم

ــد.  ــار دهی ــد ok را فش ــتی )manual(، کلی ــا دس ــودکار )AUTO( ی ــت خ حال

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های
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نواحی دمایی متفاوت : 
در صورتی که بخواهیم ، توسط سنسور ها و تـرموستـات ها چند نـواحی دمایی متـفاوت 

 zone to be set by را فشار داده و گزینه b  داشته باشیم، بایستی کلید برنامه ریزی

display را جهت تنظیم نواحی دمایی مختلف، انتخاب کرده و دکمه ok را فشار دهید. 

برای انتخاب نواحی دمایی مختلف )ZONE(، کلید برنامه ریزی  b را فشار دهید: 

تنظیم ناحیه دمایی  ۱

تنظیم ناحیه دمایی  ۲

تنظیم ناحیه دمایی  ۳

تنظیمات کامل صفحه نمایش   تنظیمات پایه صفحه نمایش  

نحوه تنظیم اطالعات موجود بر روی صفحه نمایش: 
”screen setting“ صفحه اصلی

ــر  ــی کــه ب ــوع اطالعات ــرای انتخــاب شــروع تنظیمــات صفحــه نمایــش، مــی توانیــد ن ب

روی صفحــه نمایــش نمایــان می شــود را انتخــاب و ســپس  دکمــه ok را فشــار دهیــد. 

- کلید برنامه ریزی  b را برای انتخاب یکی از موارد زیر فشار دهید:

تنظیمات پایه صفحه نمایش  

تنظیمات کامل صفحه نمایش 

جهت تایید انتخاب، کلید ok و برای بازگشت به صفحه قبل دکمه   را فشار دهید.

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های
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نحوه فعالسازی قفل اتوماتیک صفحه کلید پانل فرمان: 

- کلیــد برنامه ریــزی  b را فشــار داده و گزینــه Automatic key lock را جهــت قفــل 

خــودکار صفحــه کلیــد انتخــاب و کلیــد ok را فشــار دهید. 

 )OFF( ویــا غیــر فعــال کــردن )ON( را جهــت فعــال کــردن b  کلیــد برنامه ریــزی-

قفــل صفحــه کلیــد فشــار دهیــد. 

جهت تایید انتخاب کلید ok و برای بازگشت به صفحه قبل دکمه  را فشار دهید.

ــان  ــه standby timing را جهــت زم ــزی  b  را فشــار داده و گزین ــد برنامه ری - کلی

آمــاده بــه کار انتخــاب کــرده وکلیــد ok را فشــار دهیــد. 

کلیــد برنامه ریــزی  b را جهــت انتخــاب مــدت زمانــی کــه پــس از آخریــن 

اســتفاده دســتگاه ، بــه حالــت آمــاده بــه کار بــرود فشــار دهیــد )از ۱ تــا ۱۰ دقیقــه یــا 

ــه صفحــه قبــل کلیــد      ــرای بازگشــت ب ۲۴ ســاعت(. جهــت تاییــد انتخــاب کلیــد ok و ب

ــد. ــار دهی  را فش

ــت  ــه Brightness in standby را جه ــار داده و گزین ــزی  b را فش ــد برنامه ری - کلی

نــور دســتگاه در حالــت آمــاده بــه کار انتخــاب کــرده و دکمــه ok را فشــار دهیــد. کلیــد 

برنامــه ریــزی  b را جهــت تنظیــم روشــنایی صفحــه نمایــش در زمــان آمــاده بــه 

ــل  ــه صفحــه قب ــرای بازگشــت ب ــد ok و ب ــد انتخــاب، کلی ــد. جهــت تایی کار فشــار دهی

دکمــه  را فشــار دهیــد.

ــت  ــه Home screen timing  را جه ــار داده و گزین ــزی  b را فش ــد برنامه ری - کلی

ــد.  ــاب نمایی ــی انتخ ــه اصل ــدی صفح زمان بن

ــه  ــت ب ــش از برگش ــار، پی ــان انتظ ــم زم ــت تنظی ــزی  b را جه ــد برنامه ری -کلی

ــد. ــار دهی ــه( فش ــا ۱۵ دقیق ــی )از ۱ ت ــه اصل صفح

جهت تایید کلید ok را فشار دهید.

نحوه فعالسازی قفل اتوماتیک صفحه کلید پانل فرمان: 

نحوه تنظیم نور صفحه نمایش: 

نحوه فعالسازی تنظیم زمان آماده به کار )استند بای( : 
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- کلیــد برنامه ریــزی  b را فشــار داده و گزینــه Sound Feedback Volume را 

ــد.  ــار دهی ــد را فش ــه کلی ــدای صفح ــطح ص ــم س ــت تنظی جه

جهت تایید انتخاب کلید ok و برای بازگشت به صفحه قبل دکمه   را فشار دهید.

 Central را فشــار داده و گزینــه b  جهــت تنظیــم دمــای جــاری، کلیــد برنامه ریــزی

Heating Set Point Temperature را جهــت تنظیمــات دمــای سیســتم گرمایــش مرکــزی 

انتخــاب کــرده و دکمــه ok را فشــار دهیــد. نمایشــگر مــوارد زیــر را نشــان می دهــد:

- تنظیم دمای ناحیه ۱

- تنظیم دمای ناحیه ۲ – با اتصال به سیستم مدیریت انرژی )Sensys( فعال می شود.

- تنظیم دمای ناحیه ۳ – با اتصال به مدیریت انرژی )Sensys( فعال می شود.

ــم  ــت تنظی ــه zone 1 set T را جه ــار داده و گزین ــزی  b را فش ــه ری ــد برنام - کلی

ــد.  ــرده و دکمــه ok را فشــار دهی ــه ۱ انتخــاب ک ــای ناحی دم

کلید برنامه ریزی  b را جهت تنظیم دمای جاری برای ناحیه انتخابی فشار دهید.

جهت تاییدکلید ok را فشار دهید.

در صورت وجود، برای نواحی دیگر نیز این مراحل را تکرار نمائید.

برای برگشت به صفحه قبل، کلید  را فشار دهید.

با فشردن کلید OK وارد این تنظیم شوید. صفحه نمایش موارد زیر را نشان می دهد:

Zone 1 set T

 Zone 2 set T

 Zone 3 set T

نحوه فعالسازی صدای صفحه کلید پانل فرمان: 

  :)CH Setting( تنظیمات نواحی گرمایش مرکزی

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های
تنظیم دمای گرمایش: 
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توجــه نماییــد کــه دسترســی بــه تنظیمــات نواحــی ۲ و ۳ تنهــا در صــورت اســتفاده و بــا 

اتصــال بــه سیســتم مدیریــت انــرژی )SENSYS( فعــال خواهــد شــد.

 ،  )b( ــی ــای جهت ــتفاده از کلیده ــا اس ــی ۱، ب ــه گرمایش ــای ناحی ــم دم ــرای تنظی ب

گزینــه Zone 1 Set T را انتخــاب و بــا کلیــد OK تأییــد نماییــد. توســط کلیدهــای جهتــی 

ــی  ــه گرمایش ــرای ناحی ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــای م ــد OK، دم ــردن کلی )b(  و فش

ــد. ــم نمایی ــی تنظی انتخاب

در صــورت وجــود نواحــی ۲ و ۳، مراحــل بــاال را بــرای تنظیــم دمــای ایــن نواحــی بــار 

دیگــر تکــرار کنیــد. در انتهــا کلیــد Back  را فشــار دهیــد.

ــط  ــا توس ــم دم ــد، تنظی ــته باش ــود داش ــی وج ــه گرمایش ــک ناحی ــا ی ــر تنه ــه: اگ توج

کلیدهــای  )شــماره ۹ بــر روی پانــل فرمــان( انجــام می پذیــرد.

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

زمان بندی کارکرد مدار گرمایش
این برنامه ریزی ، امکان تنظیم دمای محیط مطابق با نیاز شما را فراهم می نماید . جهت 

تنظیم برنامه ریزی سیستم گرمایشی ok را فشار دهید.

کلیــد برنامه ریــزی  b را فشــار داده تــا گزینــه Central Heating Setting را جهــت 

تنظیمــات سیســتم گرمایــش مرکــزی انتخــاب کــرده و دکمــه ok را فشــار دهیــد.

صفحه نمایش موارد زیر را نشان می دهد:

- دمای سیستم گرمایش مرکزی

- برنامه ریزی زمانبدی دستگاه

- عملکرد تعطیالت

- تنظیم حرارتی
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را جهــت   Time Program تــا گزینــه  داده  را فشــار   b برنامه ریــزی   کلیــد   -

برنامه ریــزی زمــان انتخــاب کــرده و دکمــه ok را فشــار دهیــد.

صفحه نمایش موارد زیر را نشان می دهد:

- برنامه ریزی آزاد

- برنامه ریزی همراه با راهنما 

- تنظیم مجدد برنامه ها

- برنامه ریزی زمان/ حالت دستی

- کلیــد برنامه ریــزی  b  را فشــار داده تــا گزینــه FREE TIME PROGRAMMING را 

جهــت برنامه ریــزی آزاد انتخــاب کــرده و دکمــه ok را فشــار دهیــد.

صفحه نمایش موارد زیر را نشان می دهد:

- تمام نواحی

- ناحیه ۱

- ناحیه ۲

- ناحیه ۳

ــد آن را  ــه می خواهی ــی ، ک ــی دمای ــاب نواح ــت انتخ ــزی  b را جه ــد برنامه ری کلی

ــد: ــار دهی ــد فش ــزی نمایی برنامه ری

دکمه ok را فشار دهید. 

- کلیــد برنامه ریــزی  b  را فشــار داده تــا گزینــه Set Comfort T را جهــت تنظیــم 

دمــای مطلــوب انتخــاب کــرده و دکمــه ok را فشــار دهیــد.

کلیــد برنامه ریــزی  b  را جهــت تنظیــم دمــای محیــط در زمــان اســتفاده از 

برنامــه comfort فشــار دهیــد )مقادیــر دمــا در صفحــه نمایــش چشــمک خواهــد زد( و 

ــد.  ــد فشــار دهی ــرای تایی ــان دکمــه ok را ب در پای

- کلیــد برنامه ریــزی  b  را فشــار داده تــا گزینــه Set Reduced T را جهــت تنظیــم 

کاهــش دمــا ، انتخــاب کــرده و دکمــه ok را فشــار دهیــد.
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ــا  ــش دم ــان کاه ــط ،در زم ــای محی ــم دم ــت تنظی ــزی  b  را جه ــد برنامه ری کلی

ــد زد(: ــمک خواه ــگر چش ــا در نمایش ــر دم ــد )مقادی ــار دهی فش

دکمه ok را برای تایید فشار دهید.

ــت  ــه Set time program را جه ــا گزین ــار داده ت ــزی  b  را فش ــه ری ــد برنام - کلی

ــد. ــرده و دکمــه ok را فشــار دهی ــه انتخــاب ک ــان برنام ــم زم تنظی

ــا روزهــای هفتــه را کــه می خواهیــد برنامــه  کلیــد برنامه ریــزی  را فشــار داده ت

ریــزی نماییــد انتخــاب شــود: 

پــس از انتخــاب روز، کلیــد ok را بــرای تاییــد فشــار دهیــد. روز انتخــاب شــده بــرای 

ــود.  ــر می ش ــش ظاه ــه نمای ــزی در صفح برنامه ری

 ok  را انتخــاب و ســپس کلیــد save جهــت ذخیــره عبــارت ، بــا دکمــه برنامه ریــزی 

را فشــار داده و می توانیــد توســط کلیــد برنامه ریــزی  b  شــروع زمــان گرمایــش 

را کــه بــه صــورت چشــمک زن ظاهــر می شــود را  تنظیــم نمائیــد و در پایــان تنظیمــات 

جهــت تاییــد کلیــد ok را فشــار دهیــد. 

بــرای انتخــاب روزهــای برنامه ریــزی شــده، کلیــد ok را فشــار دهیــد و کلیــد 

ــد.  ــه COMFORT فشــار دهی ــان برنام ــان پای ــم زم ــزی  b را جهــت تنظی برنامه ری

ــار  ــزی  b را فش ــد برنامه ری ــد کلی ــه نمایی ــدی اضاف ــان جدی ــد زم ــر می خواهی اگ

داده و کلمــه period  Add را انتخــاب نماییــد. بــرای انتخــاب شــروع و زمــان پایــان هــر 

ــد.  ــرار نمائی ــاال را تک ــه COMFORT، مراحــل ب ــه برنام ــه شــده ب دوره اضاف

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های
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     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

ــره save را  ــت ذخی ــار داده و جه ــد  b را فش ــزی، کلی ــه ری ــام برنام ــس از اتم پ

ــد.  ــار دهی ــد، ok را فش ــرای تایی ــد و ب ــاب نمایی انتخ

تنظیمات برنامه ریزی زمانبندی حالت آسایش )COMFORT( سیستم گرمایش 

کلیــد برنامــه ریــزی  b را فشــار داده تــا گزینــه days remaining را جهــت روزهــای 

ــزی  ــه ری ــه برنام ــود دارد ک ــی وج ــوز روزهای ــر هن ــد. اگ ــاب نمایی ــده انتخ ــی مان باق

نشــده انــد مراحــل فــوق را تکــرار نماییــد.

ــر دوره  ــه modify را جهــت تغیی ــا گزین ــزی  b را فشــار داده ت ــد برنامــه ری - کلی

هــای برنامــه ریــزی شــده ، فشــار دهیــد.

- موارد مورد نظر را  انتخاب نمائید.

- کلید برنامه ریزی  b را فشار داده تا گزینه Exit را جهت خروج انتخاب نمایید.

ــه  بــرای خــروج از برنامه ریــزی، Exit را انتخــاب و بــرای تاییــد ok و بــرای برگشــت ب

صفحــه اصلــی دکمــه  را فشــار دهیــد.

ــر  ــای زی ــا روش ه ــات را ب ــد تنظیم ــزی ، می توانی ــد برنامه ری ــریع در رون ــت تس جه

ــد: انجــام دهی

- برنامه ریزی به همراه راهنمای موجود بر روی صفحه نمایش 

- برنامه ریزی از پیش تنظیم شده توسط کارخانه 

کلیــد برنامه ریــزی  b را فشــار داده تــا گزینــه wizard time programming را 

ــد. ــاب نمایی ــا را انتخ ــا راهنم ــراه ب ــزی هم ــت برنامه ری جه

راهنمای برنامه ریزی : 
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دکمه ok را فشار دهید.

ــه  ــد برنام ــد کلی ــزی نمایی ــد آن را برنامه ری ــه می خواهی ــه ای ک ــاب ناحی ــرای انتخ ب

ــد. ــار دهی ــد ok را فش ــت کلی ــار داده و در نهای ــزی  b را فش ری

کلیــد برنامــه ریــزی  b را فشــار داده تــا گزینــه set time program را جهــت تنظیــم 

زمان بنــدی انتخــاب نماییــد و در پایــان کلیــد ok را فشــار دهیــد.

ــه  ــه مرحل ــه ب ــش را مرحل ــش داده شــده در صفحــه نمای حــال دســتورالعمل های نمای

انجــام دهیــد. 
تنظیم مجدد برنامه ها:

-ابتدا دکمه ok را فشار دهید.

-بــرای انتخــاب ناحیــه ای کــه مــی خواهیــد آن را برنامه ریــزی نماییــد کلیــد 

دهیــد. فشــار  را   ok کلیــد  پایــان  در  و  داده  فشــار  را   b برنامه ریــزی  

کلیــد برنامه ریــزی   b را فشــار داده تــا گزینــه set programming را جهــت تنظیــم 

برنامه ریــزی انتخــاب نماییــد و دکمــه ok را فشــار دهیــد.

ــان  ــد و در پای ــار دهی ــزی  b را فش ــد برنامه ری ــر کلی ــوارد زی ــاب م ــرای انتخ ب

ــد. ــار دهی ــد ok را فش ــد کلی ــت تایی ــاب، جه انتخ

- برنامه خانواده

- بدون برنامه ریزی

- برنامه نیم روز

- فعال بودن دائمی

بــرای حرکــت از روزهــا و شــروع برنامــه گرمایشــی و زمــان پایــان کلیــد برنامه ریــزی 

 b را فشــار دهیــد :

ــه ok را  ــپس دکم ــار داده س ــزی  b را فش ــد برنامه ری ــوارد کلی ــره م ــت ذخی جه

فشــار دهیــد.

برای برگشت به صفحه قبل دکمه  را فشار دهید.
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انتخاب برنامه نیم روز

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

برنامه ریزی حالت زمانبندی/ دستی: 

ــا  ــده ی ــزی ش ــش برنامه ری ــی گرمای ــت نواح ــرای مدیری ــد ب ــت را می توانی ــن حال ای

ــد.  دســتی انتخــاب نمایی

دکمه ok را فشار دهید.

جهــت انتخــاب ناحیــه ای کــه می خواهیــد تنظیمــات، آن را انجــام دهیــد کلیــد 

دهیــد. فشــار  را   b برنامه ریــزی  

انتخاب حالت عملکرد، برای ناحیه ۲ بـرنامه ریزی شده یا بـرنامه ریزی دستی را انـتخاب 

نمایید. دکمه ok را فشار داده و برای برگشت به صفحه قبل دکـمه  را فشار دهید.

حالت انتخاب دستی
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- حالت گرمایش دستی: 

حالت دستی زمان بندی، سیستم گرمایش را غیر فعال می نماید.

عملکرد دستی این امکان را می دهد تا گرمایش به صورت مداوم حفظ گردد.

برای انتخاب عملکرد پکیج، دکمه ok را فشار دهید تا وارد منو شوید. 

کلید برنامه ریزی  b را برای انتخاب موارد زیر فشار دهید:

- برنامه ریزی زمان

-دکمه ok را فشار دهید.

کلید برنامه ریزی  b را برای انتخاب موارد زیر فشار دهید:

- دستی

ــت دســتی فشــار داده و دکمــه ok را  ــرای انتخــاب حال ــزی  b را ب کلیــد برنامه ری

فشــار دهیــد.

جهــت ذخیــره تنظیمــات مجــدد دکمــه ok را فشــار دهیــد. صفحــه نمایــش یــک گام  بــه 

ــردد. ــب بر می گ عق

دکمه Back را فشار دهید تا صفحه اصلی دوباره ظاهر شود. 

تنظیمات مربوط به آب گرم بهداشتی: 
برای ورود به تنظیمات آب گرم مصرفی، دکمه ok را فشار دهید.

کلیــد برنامه ریــزی  b را فشــار داده تــا گزینــه DHW setting را جهــت تنظیــم آب 

گــرم بهداشــتی انتخــاب نماییــد. 

Comfort function :نحوه تنظیمات عملکرد آسایش آبگرم بهداشتی

کلید ok را فشار دهید.

در این حالت صفحه نمایش گزینه های زیر را نشان می دهد:

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های
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     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

)DHW comfort Set point Temp( تنظیم دمای دلخواه آبگرم بهداشتی -

)Time program - NOT ACTIVE( زمان بندی – غیر فعال -

)Comfort function( عملکرد آسایش آبگرم بهداشتی -

کلیــد برنامه ریــزی  b را فشــار داده تــا گزینــه DHW comfort Set point Temp را 

جهــت دمــای مطلــوب آب گــرم، انتخــاب نماییــد.  

دکمه ok را دو مرتبه فشار دهید.

کلید برنامه ریزی  b را فشار داده تا دمای آب گرم مورد نظر انتخاب شود.

دکمه ok را جهت تایید فشار دهید. 

برای برگشت به صفحه قبل دکمه  را فشار دهید.

: COMFORT FUNCTION عملکرد آسایش آبگرم بهداشتی -

 COMFORT جهــت کاهــش زمــان انتظــار بــرای گــرم  شــدن آب می توانیــد از عملکــرد

اســتفاده نماییــد.

کلید برنامه ریزی  b را فشار داده تا گزینه COMFORT را انتخاب نمایید.

دکمه ok را فشار دهید. 

کلید برنامه ریزی  b را فشار داده تا یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.

- Disable )غیر فعال(

- Timed )زمان بنــدی( )زمانیکــه پکیــج غیــر فعــال اســت ایــن گزینــه می توانــد مبــدل 

دوم را گــرم نگــه داشــته تــا شــرایط مطلــوب را تــا ۳۰ دقیقــه افزایــش دهــد.

- فعال بودن دائمی

comfort انتخاب حالت زمان بندی عملکرد

عملکردهای ویژه: 

برای تنظیم برنامه ریزی عملکرد ویژه، دکمه ok را فشار دهید.
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HOLIDAY FUNCTION )عملکرد تعطیالت(

عملکرد تعطیالت، سیستم گرمـایش را در زمانی که در تعطیالت و مسافرت می باشید را 

غیر فعال می نماید. 

دکمه ok را فشار دهید.

با کلید برنامه ریزی  b یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نمایید:

- ON )فعال کردن عملکرد(

- OFF )غیر فعال کردن عملکرد(

دکمه OK را فشار دهید.

در صــورت انتخــاب گزینــه ON، بــا کلیــد برنامه ریــزی  b تاریخــی کــه می خواهیــد 

بــه منــزل برگردیــد را تنظیــم نمایید. 

ــود  ــه کار خ ــی ب ــخ مشــخص شــده و تنظیمــات قبل ــا تاری ــرد، دســتگاه ب ــن عملک ــا ای ب

ــد داد.  ــه خواه ادام

ــه حالــت اولیــه  جهــت ذخیــره تنظیمــات، کلیــد OK را فشــار دهیــد؛ صفحــه نمایــش ب

بر می گــردد. 

ــش  ــه نمای ــال صفح ــمت فع ــت  در قس ــالت عالم ــرد تعطی ــدن عملک ــال ش ــا فع ب

ظاهــر می شــود. 

کلیــد برنامه ریــزی  b را فشــار داده تــا گزینــه CH setting را جهــت تنظیــم 

ــد.  ــار دهی ــه ok را فش ــد. دکم ــاب نمایی ــش انتخ ــتم گرمای سیس

 OK ،یکــی از گزینــه هــای زیــر را انتخــاب نماییــد: باکلیــد b  بــا کلیــد برنامه ریــزی

انتخــاب خــود را تاییــد نماییــد.

-Holiday function )عملکرد تعطیالت(

-Thermoregulation ) تطبیق دمای داخل محیط با دمای بیرونی (

)Thermoregulation( به منظور تامین دمای ثابت در محیط  Auto عملکرد اتوماتیک

عملکــرد AUTO بــه صــورت خــودکار، پکیــج را مطابــق بــا نــوع نصــب و شــرایط محیطی 

تنظیــم می نمایــد. ایــن عملکــرد حتــی بــا وجــود تغییــرات دمــای بیــرون، دمــای داخــل 

را در ســطحی ثابــت نگــه مــی دارد.
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تنظیمــات WIFI – تنظیمــات اتصــال )بررســی نمائیــد کــه ســرویس اتصــال درکشــور و 

منطقــه شــما در دســترس باشــد(

AUTO فعال بودن عملکرد

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

وارد منوی کاربر شوید.

کلیــد برنامه ریــزی  b را بــرای انتخــاب Connectivity Settings )تنظیمــات اتصــال( 

فشــار داده و دکمــه OK را فشــار دهیــد.

     ALTEAS X – GENUS X- ALTEAS ONE – GENUS ONE :مدل های

کلید OK را فشار دهید.

با کلید برنامه ریزی  b یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

- ON )فعال کردن عملکرد(

- OFF )غیر فعال کرن عملکرد(

ــش،  ــه نمای ــت صفح ــن حال ــد در ای ــار دهی ــد OK را فش ــات، کلی ــره تنظیم ــت ذخی جه

ــد.  ــان می ده ــی را نش ــه قبل مرحل

اگــر دمــای آب گــرم بــا مقادیــر مــورد نظــر یکســان نباشــد، می توانیــد بــا اســتفاده از 

تنظیمــات پارامترهــا، دمــای سیســتم گرمایــش را افزایــش یــا کاهــش دهیــد.

گزینه “AUTO” در نمایشگر نشان داده خواهد شد.

برای برگشت به صفحه اصلی دکمه  را فشار دهید.






