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Provádění servisu se servisní sadou
V servisních sadách naleznete všechny potřebné díly k provedení
preventivní údržbě kotle. Servisní sady jsou tři sety A, B, C. Jakou
servisní sadu je nutné použít je indikováno na displeji kotle.

Více informací naleznete také v návodu pro instalaci a
údržbu kotle.

UPOZORNĚNÍ
Pro provedení údržby je nutné resetovat interval servisu.

Reset intervalu automatického hlášení servisu
Hlášení údržby na displeji kotle musí servisní technik resetovat.
Reset provede po vykonání potřebných servisních prací a nahrazení
potřebných dílů ze servisní sady a následném záznamu do
dokumentace kotle.
Reset lze provést následovně:
1.

Při hlášení servisu na displeji kotle stlačte 1x tlačítko
RESET. Na displeji se zobrazí text ;

2.

Pomocí tlačítek [+] a [-] nastavte kód ; Pro potvrzení
stlačte tlačítko e (Servisní hlášení je resetováno);

3.

Stav na displeji se vrátí na aktuální provozní stav kotle.

Vymazání aktuálního servisního intervalu a start
následujícího intervalu
Při provádění údržby mimo nastavený interval je vhodné zjistit
v servisním menu kotle, který typ servisu bude následně nutné
provést. Podle toho můžeme již v předstihu tento servis provést a
použít příslušnou servisní sadu Remeha (A, B nebo C). Následně
můžeme tento typ servisu resetovat, tím předejít jeho dalšímu
hlášení (již nemá smysl, právě byl proveden) a spustit další servisní
interval v pořadí.
Postupujte následovně:
Stlačte současně dvě tlačítka nad symbolem  a pak
několikrát tlačítko [+], až na displeji začne blikat symbol T.
2. Stlačte tlačítko  ; Následně se objeví  a například
 = počet provozních hodin kotle;
3. Stlačte několikrát tlačítko [+], až se objeví na displeji blikající
nápis SERVICE;
4. Stlačte tlačítko  , na displeji se objeví nápis ;
5. Pomocí tlačítek [-] a [+] nastavte servisní kód ;
6. Potvrďte ho tlačítkem ;
7. Stlačte několikrát tlačítko [+], na displeji se objeví nápis
 s blikajícím  (například);
8. Stlačte několikrát tlačítko [+], dokud na displeji nebliká údaj
 (Clear);
9. Stlačte tlačítko ,na displeji se objeví  s blikající ;
10. Stlačte tlačítko [+] hodnota se změní na  ;
11. Hodnotu potvrďte tlačítkem ; Tím je odstartován nový
servisní interval.
12. Stlačte 3x tlačítko  , tím opustíte menu a vrátíte se zpět na
displej s indikací provozního stavu kotle.
1.

Provedenou údržbu zaznamenejte do dokumentace kotle
nebo do servisní knížky. Servisní štítek A, B nebo C ze
servisní sady nalepte do servisní knížky nebo na vnitřní
stranu krytu kotle.
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