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1 Segurança

1.1 Indicações de aviso relacionadas
com o manuseamento

Classificação das indicações de aviso
relativas ao manuseio
As indicações de aviso relativas ao manuseio
estão classificadas de seguida com sinais
de aviso e palavras de sinal relativamente à
gravidade dos eventuais perigos:

Sinais de aviso e palavras de sinal
Perigo!
Perigo de vida iminente ou perigo de
danos pessoais graves

Perigo!
Perigo de vida por choque eléctrico

Aviso!
Perigo de danos pessoais ligeiros

Cuidado!
Risco de danos materiais ou danos
para o meio-ambiente

1.2 Advertências gerais de segurança

1.2.1 A instalação só pode ser efetuada
por técnicos certificados

A instalação, inspeção, manutenção e repa-
ração do aparelho assim como as regulações
do gás só podem ser efetuadas por um téc-
nico certificado.

1.2.2 Perigo devido a manuseamento
incorrecto

O manuseamento incorrecto pode dar origem
a situações de perigo imprevisíveis.

▶ Leia atentamente o manual.
▶ Ao realizar qualquer actividade com o

aparelho, respeite sempre as indicações
gerais de segurança e as indicações de
aviso.

▶ Ao trabalhar com o produto, respeite todas
as disposições legais aplicáveis.

1.2.3 Perigo de vida devido à saída de
gás

Caso surja cheiro a gás em edifícios:

▶ Evite entrar em divisões onde cheire a
gás.

▶ Se possível, abra bem as portas e as jane-
las e provoque uma corrente de ar.

▶ Evite chamas abertas (por ex. isqueiros,
fósforos).

▶ Não fume.
▶ Não accione interruptores eléctricos, fi-

chas, campainhas, telefones e outros apa-
relhos de comunicação dentro do edifício.

▶ Feche o dispositivo de bloqueio do con-
tador do gás ou o dispositivo principal de
corte.

▶ Se possível, feche a válvula de corte do
gás no aparelho.

▶ Avise os moradores, chamando ou ba-
tendo nas portas.

▶ Abandone o edifício de imediato e impeça
a entrada de terceiros.

▶ Chame a polícia e os bombeiros assim
que se encontrar fora do edifício.

▶ Informe o piquete de emergência da em-
presa fornecedora de gás por telefone no
exterior do edifício.

1.2.4 Perigo de vida devido a sistemas de
saída obstruídos ou com fugas

Devido a erros de instalação, danos, manipu-
lação, um local de instalação não autorizado,
ou outros factores, pode haver fuga dos ga-
ses de exaustão e provocar intoxicações.

▶ Nunca efectue alterações em todo o sis-
tema de gases de exaustão.

Em caso de cheiro a gases queimados nos
edifícios:

▶ Abra todas as portas e janelas acessíveis
e provoque uma corrente de ar.

▶ Desligue o aparelho.
▶ Contacte um instalador certificado ou um

serviço técnico autorizado.

1.2.5 Perigo de vida devido à saída de
gases queimados

Se operar o aparelho com um sifão para con-
densados vazio, pode haver saída de gases
queimados para o ar ambiente.

▶ Assegure-se de que o sifão para conden-
sados está sempre cheio para o funciona-
mento do aparelho.
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1.2.6 Perigo de vida devido ao
funcionamento com a envolvente
dianteira desmontada

Em caso de fugas no aparelho, pode haver
uma fuga de gases queimados e provocar
perigo de intoxicação e explosão.

▶ Opere o aparelho exclusivamente com o
envolvente frontal montada.

1.2.7 Perigo de vida devido a substâncias
explosivas e de fácil inflamação

▶ Não utilize nem guarde substâncias explo-
sivas ou de fácil inflamação (por ex. gaso-
lina, papel, tintas) no local de instalação
do aparelho.

1.2.8 Perigo de vida devido à inexistência
de dispositivos de segurança

A inexistência de dispositivos de segurança
(por ex. válvula de segurança, vaso de ex-
pansão) pode resultar em queimaduras peri-
gosas e outros ferimentos causados, por ex.,
por explosões.

▶ Solicite a um técnico especializado que
o esclareça sobre o funcionamento e a
localização dos dispositivos de segurança.

1.2.9 Perigo de queimaduras devido a
água potável quente

Nas tomadas de água quente existe perigo
de queimaduras com temperaturas da água
quente acima dos 60 °C. Crianças ou idosos
podem correr perigo mesmo perante tempe-
raturas mais baixas.

▶ Seleccione a temperatura de maneira a
não colocar ninguém em perigo.

1.2.10 Risco de danos materiais devido a
calcificação causada pela elevada
temperatura da água quente

Condições: VUW

Nos aparelhos com produção de água
quente existe o perigo de calcificação caso a
dureza da água seja superior a 3,57 mol/m³.
▶ Regule a temperatura da água quente

para um máximo de 50 °C.

1.2.11 Perigo de vida devido a alterações
no aparelho ou na área circundante
do aparelho

As alterações no ambiente circundante do
produto podem representar perigos para a
vida a e a integridade física do utilizador ou
de terceiros e danificar o produto e outros
bens materiais.

▶ Nunca coloque os dispositivos de segu-
rança fora de serviço.

▶ Nunca manipule os dispositivos de segu-
rança.

▶ Nunca destrua nem remova os selos dos
componentes. Os componentes selados
só podem ser alterados por técnicos espe-
cializados e autorizados e pelos serviços a
clientes.

▶ Não proceda a alterações:
– no produto
– nas condutas de gás, ar insuflado, água

e corrente
– em todo o sistema de exaustão
– em todo o sistema de descarga de con-

densados
– na válvula de segurança
– nos tubos de descarga
– em circunstâncias que possam ter in-

fluência na segurança de funciona-
mento do aparelho

1.2.12 Risco de danos materiais devido à
formação de gelo

▶ Certifique-se de que, em circunstância al-
guma, o sistema de aquecimento perma-
nece em serviço caso haja formação de
gelo e que todos os locais se encontram a
uma temperatura suficiente.

▶ Se não conseguir assegurar o serviço,
solicite a um técnico especializado que
esvazie o sistema de aquecimento.

1.2.13 Risco de danos de corrosão devido
a ar de combustão e a ar ambiente
inadequados

Sprays, solventes, produtos de limpeza com
cloro, tintas, colas, compostos de amoníaco,
pós, entre outros, podem causar a corrosão
no aparelho e na conduta de ar/exaustão.
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▶ Certifique-se de que a alimentação de ar
de combustão está sempre isenta de flúor,
cloro, enxofre, pós, etc.

▶ Garanta que não são armazenadas subs-
tâncias químicas no local de instalação.

1.2.14 Perigo de ferimentos e risco de
danos materiais causados por uma
manutenção e reparação indevidas
ou não autorizadas!

▶ Nunca tente executar trabalhos de ma-
nutenção ou reparações no aparelho por
iniciativa própria.

▶ Solicite a eliminação imediata de falhas e
danos por um técnico certificado.

▶ Mantenha os intervalos de manutenção
indicados.

1.3 Utilização adequada

Uma utilização incorrecta ou indevida pode
comportar perigos para a integridade do utili-
zador ou de terceiros ou ainda comprometer
o aparelho e outros bens materiais.

Este aparelho não deve ser utilizado por pes-
soas (incluindo crianças) com capacidades fí-
sicas, sensoriais ou mentais limitadas ou que
denotem falta de experiência e/ou conheci-
mento, excepto se forem supervisionadas por
uma pessoa responsável pela sua segurança
ou receberem instruções sobre como devem
utilizar o aparelho.

É necessário supervisionar as crianças, a fim
de garantir que não brincam com o produto.

O aparelho está previsto para ser utilizado
como um gerador de calor para sistemas
fechados de aquecimento central de água
quente e para a produção de água quente.

A utilização adequada inclui:

– a observação das instruções para a ins-
talação, manutenção e funcionamento do
aparelho, bem como de todos os outros
componentes da instalação

– a observação de todas as instruções de
manutenção e inspecção contidas nos
manuais.

Uma outra utilização diferente da que é des-
crita no presente manual ou uma utilização
que transponha a mesma é considerada
como incorrecta.

É igualmente considerada incorrecta qual-
quer utilização que se aproxime do âmbito
comercial ou industrial.

A utilização do aparelho em veículos, como
por ex. autocaravanas ou rulotes, é conside-
rada como incorrecta.

As unidades que se encontram instaladas
de forma permanente ou fixa e que não pos-
suem rodas não são consideradas como veí-
culos (são as chamadas instalações estacio-
nárias).

1.4 Símbolo CE

 
O símbolo CE confirma que, de acordo com
a chapa de características, os produtos cum-
prem os requisitos essenciais das diretivas
em vigor.

A declaração de conformidade pode ser con-
sultada no fabricante.
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2 Notas relativas à documentação

2.1 Atenção aos documentos a serem
respeitados

▶ Tenha particular atenção a todos os manuais de instru-
ções que são fornecidos juntamente com os componen-
tes da instalação.

2.2 Guardar os documentos

▶ Conserve este manual bem como todos os documentos
a serem respeitados para utilização posterior.

2.3 Validade do manual

Este manual é válido apenas para as seguintes caldeiras,
doravante designadas de "produto":

Modelos e referências ecoTEC pro

VUW INT III 236/5‑3 0010016214

VUW INT III 286/5‑3 0010016215

O número de artigo do aparelho é parte integrante do nú-
mero de série (→ Página 6).

3 Descrição do produto

3.1 Número de série

A referência corresponde ao 7.º até ao 16.º dígitos do nú-
mero de série.

O número de série encontra-se na placa de características
numa bolsa de plástico atrás da tampa frontal na parte infe-
rior do aparelho.

3.2 Estrutura do aparelho

1

2

1 Elementos de comando 2 Placa com o número de
série no lado posterior

3.3 Vista geral dos elementos de comando

50

1234

5

1 Tecla de ligar/desligar 2 Regulador encastrável
(acessório)

O sistema digital de informação e análise (DIA) é composto por:

3 Tecla de reset

4 Teclas de comando

5 Mostrador

3.4 Sistema digital de informação e análise
(DIA)

O produto está equipado com um sistema digital de infor-
mação e análise (sistema DIA). O sistema informa sobre o
estado de funcionamento do produto e ajuda a eliminar ava-
rias.

A iluminação do visor acende-se, quando

– liga o aparelho ou

– aciona uma tecla do sistema DIA enquanto o aparelho
está ligado. Inicialmente, este acionamento da tecla não
ativa qualquer outra função.

A iluminação apaga-se ao fim de um minuto, caso não aci-
one qualquer tecla.
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3.4.1 Elementos de comando do sistema DIA

50
1

2

3

4

8

7

5

6

1 Indicação da temperatura
atual de avanço do aque-
cimento, da pressão de
enchimento do sistema de
aquecimento, do tipo de
funcionamento, de um có-
digo de erro

2 Atribuição atual da tecla
de seleção direita

3 Teclas de seleção es-
querda e direita

4 – e –tecla

5 Modo limpa chaminés
(apenas para limpa chami-
nés!)

6 Acesso ao "Live Monitor"
e ao nível técnico especia-
lizado

7 Atribuição atual da tecla
de seleção esquerda

8 Estado de funcionamento
ativo

3.4.2 Símbolos apresentados

Símbolo Significado Esclarecimento

Funcionamento regular
do queimador

Queimador ligado

bar Pressão de enchimento
momentânea do sistema
de aquecimento

As linhas tracejadas
assinalam a faixa admis-
sível

– permanentemente
ligada: pressão de
enchimento na faixa
admissível

– intermitente: pressão
de enchimento fora
da faixa admissível

Modo aquecimento ativo – permanentemente
ligada: pedido de
calor no modo de
aquecimento

– intermitente: queima-
dor ligado no modo
de aquecimento

Símbolo Significado Esclarecimento

Produção de AQS ativa – permanentemente
ligada: no modo
torneira, antes de
o queimador estar
ligado

– intermitente: queima-
dor ligado no modo
torneira

Modo conforto ativo – permanentemente li-
gada: modo conforto
ativo

– intermitente: modo
conforto ativo, quei-
mador ligado

Manutenção necessária Informações sobre o
aviso de manutenção no
"Live Monitor"

Modo Verão ativo

O modo de aquecimento
está desligado

Tempo de bloqueio do
queimador ativo

Para evitar ligar e des-
ligar com frequência
(aumenta a vida útil do
produto).

F.XX

Erro no aparelho Erro no aparelho. Apa-
rece em vez da indica-
ção básica.

4 Utilização

4.1 Conceito de utilização

Pode manusear o aprelho com as teclas de seleção e as
teclas de mais/menos.

As duas teclas de seleção têm uma função designada de
softkey, ou seja, a função pode mudar.

Se, p. ex., na "Indicação básica" (→ Página 8) premir a tecla
de seleção esquerda , a função atual muda de (Tem-
peratura da água quente) para (Anterior).

Com :

– entra diretamente para a regulação da temperatura da
água quente

– interrompe a alteração de um valor de regulação ou a
ativação de um modo de funcionamento

Com :

– entra diretamente para a regulação da temperatura de
avanço do aquecimento, para o valor da pressão de en-
chimento do sistema de aquecimento e para a ativação
do modo conforto

– confirme um valor de regulação ou a ativação de um
modo de funcionamento

Com + em simultâneo:

– pode exibir o estado atual do aparelho.

Com ou :

– aumenta ou diminui um valor de regulação selecionado.

Os valores reguláveis aparecem sempre intermitentes.



5 Serviço

8 Manual de instruções ecoTEC pro 0020145613_01

Tem de confirmar sempre a alteração de um valor. Só de-
pois é memorizada a nova regulação. Com , pode can-
celar um processo em qualquer altura. Se não acionar qual-
quer tecla durante mais de 15 minutos, o visor volta para a
indicação básica anterior.

4.2 Indicação básica

50

No visor, vê a indicação básica com o estado actual do apa-
relho. Se pressionar uma tecla de selecção, é apresentada
no visor a função activada.

As funções disponibilizadas dependem de o aparelho se
encontrar ou não ligado a um regulador.

Muda para a indicação básica, caso:

– prima , abandonando assim os níveis de selecção

– não prima qualquer tecla durante mais de 15 minutos.

Assim que se verificar uma mensagem de erro, a indicação
básica muda para a mensagem de erro.

4.3 Níveis de comando

O aparelho tem dois níveis de comando.

O nível de comando para o utilizador exibe as informações
mais importantes e oferece possibilidades de regulação que
não exigem conhecimentos prévios especiais.

O nível de comando para o técnico especializado só pode
ser manuseado com conhecimentos especializados e está,
por isso, protegido com um código. O técnico especializado
pode definir aqui os parâmetros específicos da instalação.

5 Serviço

5.1 Requisitos do local de instalação

5.1.1 Revestimento tipo armário

Um revestimento tipo armário do aparelho está sujeito às
respectivas prescrições de execução.

Se desejar um revestimento tipo armário para o seu apare-
lho, dirija-se a uma oficina especializada. Nunca tente reves-
tir o seu produto por iniciativa própria.

5.2 Colocar o aparelho em funcionamento

5.2.1 Abrir os dispositivos de bloqueio

1. Peça esclarecimento junto do técnico certificado que
instalou o aparelho acerca da localização e manusea-
mento dos dispositivos de bloqueio.

2. Abra a válvula de corte do gás até ao batente.

3. Se instaladas, verifique se as torneiras de corte na ida
e retorno do sistema de aquecimento se encontram
abertas.

Condições: VUW

▶ Abra a válvula de bloqueio da água fria. Poderá verificar
se sai água, experimentando abrir uma torneira de água
quente.

5.2.2 Ligar o aparelho

50

1

2

▶ Prima a tecla de ligar/desligar (1).

◁ Se o aparelho estiver ligado, surge no mostrador (2)
a "Indicação básica" (→ Página 8).

5.2.3 Verificar a pressão de enchimento do
sistema de aquecimento

Indicação

Para evitar o funcionamento do sistema com uma
quantidade de água demasiado reduzida e assim
prevenir eventuais danos daí resultantes, o seu
aparelho dispõe de um sensor de pressão e de
uma indicação digital da pressão.

Para um funcionamento correcto do sistema de
aquecimento, com o sistema de aquecimento frio,
a pressão de enchimento tem de se encontrar en-
tre 0,1 MPa e 0,2 MPa (1,0 bar e 2,0 bar) ou entre
as duas linhas tracejadas no gráfico de barras.

Se o sistema de aquecimento se estender por vá-
rios andares, poderá ser necessária uma maior
pressão de enchimento do sistema de aqueci-
mento. Consulte, a este respeito, um técnico certi-
ficado.
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Indicação

Ao ultrapassar os 0,08 MPa (0,8 bar), o gráfico de
barras direito e a pressão de enchimento actual
surgem intermitentes no visor.

Para além disso, após aprox. um minuto, surge o
símbolo .

Se a pressão de enchimento do sistema de aque-
cimento descer abaixo de 0,05 MPa (0,5 bar), o
produto desliga-se. No visor, surgem alternada-
mente a mensagem de erro F.22 e a pressão de
enchimento actual.

0,8 3,0
1,0

1

23

1 Pressão de enchimento
actual

2 Pressão de enchimento
máxima

3 Pressão de enchimento
mínima

1. Prima duas vezes .

◁ No visor surgem os valores da pressão de enchi-
mento actual (1), assim como a pressão de enchi-
mento mínima (3) e máxima (2).

2. Se a pressão de enchimento for muito reduzida, adici-
one água.

◁ Assim que tiver adicionado água suficiente, a indi-
cação desaparece automaticamente após 20 se-
gundos.

3. No caso de quedas de pressão frequentes, determine
e elimine a causa da perda de água quente. Para isso,
contacte um técnico certificado.

5.2.4 Encher o sistema de aquecimento

Cuidado!
Risco de danos materiais devido a água
quente com alto teor de calcário, alta-
mente corrosiva ou com químicos diluí-
dos!

Água canalizada inadequada danifica as ve-
dações e membranas, entope componentes
com circulação de água no aparelho e no sis-
tema de aquecimento, e provoca ruídos.

▶ Encha o sistema de aquecimento apenas
com água quente adequada.

▶ Em caso de dúvida, esclareça-se junto de
um técnico certificado.

1. Pergunte a um técnico certificado onde se encontra a
torneira de enchimento.

2. Abra todas as válvulas dos radiadores (válvulas ter-
mostáticas) do sistema de aquecimento.

Condições: Válido para: VUW

▶ Abra lentamente a torneira de enchimento no lado infe-
rior do aparelho.

▶ Adicione água até atingir a pressão de enchimento ne-
cessária.

▶ Feche a torneira de enchimento.

3. Purgue todos os radiadores.

4. Verifique a seguir a pressão de enchimento no visor.

5. Se necessário, adicione novamente água.

6. Feche a torneira de enchimento.

7. Regresse à "Indicação básica" (→ Página 8).

5.3 Regular a temperatura de avanço do
aquecimento

5.3.1 Regular a temperatura de avanço do
aquecimento (sem regulador ligado)

Indicação

Se não se encontrar ligado ao aparelho qualquer
regulador externo ou interno, regule a tempera-
tura de avanço do aquecimento como descrito a
seguir.

60

1. Prima ( ).

◁ No visor surge o valor desejado da temperatura de
avanço do aquecimento.

2. Altere a temperatura de avanço do aquecimento com
ou .

3. Confirme a alteração com ( ).

Indicação

O técnico especializado poderá ter ajustado
para a temperatura máxima possível.

5.3.2 Regular a temperatura de avanço do
aquecimento (com o regulador conectado)

▶ Se a caldeira estiver equipada com um regulador coman-
dado pelas condições atmosféricas ou com um regulador
da temperatura ambiente, regule na caldeira a tempera-
tura máxima de avanço do aquecimento, consulte "Regu-
lar a temperatura de avanço do aquecimento (sem regu-
lador conectado) (→ Página 9)".

◁ A temperatura de avanço do aquecimento efetiva é
regulada automaticamente pelo regulador.
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5.4 Regular a produção de AQS

5.4.1 Definir a temperatura da água quente

45

1. Prima ( ).

◁ A temperatura da água quente desejada é indicada
de modo intermitente no visor.

2. Altere a temperatura da água quente com ou .

3. Confirme a alteração com ( ).

Indicação

Caso se encontre ligado um regulador,
no qual pode regular a temperatura da
água quente, regule a temperatura da água
quente na caldeira para a temperatura
máxima possível. A temperatura desejada de
água quente é regulada no regulador.

5.4.2 Ligar e desligar o modo conforto

Indicação

O modo conforto fornece imediatamente água
quente na temperatura desejada, sem necessitar
de aguardar um tempo de aquecimento.

Comf.
on

1. Prima ( ).

2. Prima ( ).

◁ No visor surge de modo intermitente Comf. on ou
Comf. off.

3. Ative ou desative o modo conforto com ou .

4. Confirme a alteração com ( ).

◁ Se tiver ativado o modo conforto, surge na indica-
ção básica o símbolo " ". Se tiver desativado o
modo conforto na indicação básica desaparece o
símbolo " ".

5.5 Desligar as funções do aparelho

5.5.1 Desligar o modo de aquecimento (modo
Verão)

off

1. Para desligar o modo de aquecimento no Verão, man-
tendo no entanto o aquecimento da água em funciona-
mento, prima ( ).

◁ No visor surge o valor da temperatura de avanço do
aquecimento.

2. Regule a temperatura de avanço do aquecimento com
para off.

3. Confirme a alteração com ( ).

◁ O modo de aquecimento está desligado. No visor
surge o símbolo .

5.5.2 Colocar o aparelho temporariamente fora
de funcionamento

Cuidado!
Risco de danos materiais devido à forma-
ção de gelo!

Os dispositivos de protecção anticongelante
e de monitorização só estão activos, se exis-
tir ligação à rede eléctrica, se o aparelho tiver
sido ligado através da tecla de ligar/desligar
e a válvula de corte do gás estiver aberta.

▶ Coloque o aparelho temporariamente
fora de serviço apenas quando não for
esperado gelo.

▶ Para desligar o aparelho prima a tecla de ligar/desligar.

◁ O mostrador apaga-se quando o aparelho estiver
desligado.

No caso de longos períodos de colocação fora de funciona-
mento (por ex. férias) deve fechar adicionalmente a válvula
de corte do gás, e no caso de aparelhos combinados (VUW,
VUI) a válvula de corte da água fria.

5.6 Proteger o sistema de aquecimento contra
congelamento

5.6.1 Função de protecção anti-gelo

Cuidado!
Risco de danos materiais devido à forma-
ção de gelo!

O fluxo de todo o sistema de aquecimento
poderá não ser garantido com a função de
protecção anti-gelo, de modo que algumas
peças do sistema de aquecimento podem
congelar e ficar, assim, danificadas.
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▶ Durante um período muito frio, assegure-
se de que o sistema de aquecimento é
mantido em funcionamento e que todos
os locais são mantidos a uma tempera-
tura suficiente durante a sua ausência.

Indicação

Para que os dispositivos de protecção anti-gelo fi-
quem activos, deverá ligar e desligar o aparelho
por meio de um controlador, caso haja um contro-
lador instalado.

Se a temperatura de avanço do aquecimento descer abaixo
dos 5 °C com a tecla de ligar/desligar ligada, nesse caso o
aparelho é activado e aquece a água de circulação, tanto
do lado do aquecimento como do lado da água quente (se
disponível), a aprox. 30 °C.

5.6.2 Esvaziar o sistema de aquecimento

Para períodos de paragem muito longos, a protecção anti-
gelo oferece ainda uma outra possibilidade de esvaziar com-
pletamente o sistema de aquecimento e o aparelho.

▶ Contacte, para o efeito, um técnico especializado.

5.7 Consultar avisos de manutenção

Se o símbolo surgir no visor, o aparelho necessita de uma
manutenção.

▶ Entre em contacto com um técnico certificado.

◁ O aparelho não se encontra no modo de erro, conti-
nuando a funcionar.

▶ Se, simultaneamente, a pressão da água surgir de modo
intermitente, adicione simplesmente água.

▶ Para consultar mais informações sobre a causa da ma-
nutenção, chame o Live Monitor (→ Página 11).

6 Eliminação de avarias

6.1 Consultar mensagens de erro

F.75

As mensagens de erro têm prioridade sobre todas as restan-
tes indicações e, no caso de ocorrência de vários erros em
simultâneo, são apresentadas alternadamente no visor em
vez da indicação básica durante respectivamente dois se-
gundos.

▶ Se o seu aparelho apresentar uma mensagem de erro,
entre em contacto com um técnico certificado.

▶ Para receber mais informações relativas ao estado do
seu aparelho, chame o Live Monitor (→ Página 11).

6.2 Detectar e eliminar falhas

▶ Se ocorrerem problemas durante o funcionamento do
aparelho, poderá verificar alguns pontos com a ajuda da
tabela que se encontra em anexo.

Detectar e eliminar falhas (→ Página 13)

▶ Se, após a verificação de acordo com a tabela, o apare-
lho não funcionar de forma perfeita, solicite a um técnico
especializado que lhe resolva o problema.

6.3 Eliminar falha de ignição

F.28

Se após cinco tentativas o queimador não acender, o apare-
lho não entra em funcionamento e passa para o modo ava-
ria. Tal é indicado pela apresentação do código de erro F.28
ou F.29 no visor.

Só depois de eliminar manualmente os erros do aparelho é
que este volta a acender automaticamente.

▶ Certifique-se de que a válvula de corte do gás está
aberta.

▶ Para eliminar os erros do aparelho, prima a tecla de re-
set.

▶ Se não conseguir eliminar a falha de ignição com três
tentativas, entre em contacto com um técnico certificado.

7 Funções adicionais

7.1 Função Live Monitor

S.04

Com a ajuda do Live Monitor, pode exibir o estado atual do
aparelho.

▶ Prima + em simultâneo.

Código de
estado

Significado

Indicações no modo de aquecimento

S.00 Aquecimento sem necess. aquec.

S.02 Modo aquecimento Arranq.bomba antecip.

S.03 Modo aquecimento Ignição

S.04 Modo aquecimento Queimador ligado

S.06
Modo aquecimento Funcion. inércia ventila-
dor

S.07 Modo aquecimento Funcion. inércia bomba
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Código de
estado

Significado

S.08
Aquecimento Tempo de bloqueio restante xx
min

Indicações no modo de água quente

S.10
Pedido de água quente por meio do sensor
de turbina

S.14 Modo água quente Queimador ligado

Indicações no modo conforto (VUW) ou
funcionamento do reservatório (VU)

S.20 Necessidade de água quente

S.22 Modo água quente Arranque bomba antecip.

S.24 Modo água quente Queimador ligado

Casos especiais

S.31 Sem necess. aquec. Modo verão

S.34 Modo aquecimento Proteção antigelo

S.40 Funcionamento em modo conforto activo

8 Conservação e manutenção

8.1 Manutenção

Para garantir a operacionalidade e segurança contínua, a
fiabilidade e uma vida útil prolongada do produto, é impres-
cindível que um técnico especializado efetue uma inspeção
anual e uma manutenção bianual do produto.

8.2 Conservar o produto

Cuidado!
Risco de danos materiais devido a produ-
tos de limpeza inadequados!

▶ Não utilize sprays, produtos abrasivos,
detergentes, produtos de limpeza com
solventes ou cloro.

▶ Limpe a envolvente com um pano húmido e um pouco de
sabão isento de solventes.

8.3 Verificar o tubo de saída do condensado e
o funil de descarga

O tubo de saída de condensados e o funil de descarga têm
de estar sempre abertos.

▶ Verifique regularmente o tubo de saída de condensados
e o funil de descarga para detetar falhas, em especial
entupimentos.

No tubo de saída de condensados e no funil de descarga
não podem ser observadas ou sentidas quaisquer obstru-
ções.

▶ Se forem detetadas falhas, estas devem ser eliminadas
por um técnico especializado.

9 Colocação fora de funcionamento

9.1 Colocar o produto definitivamente fora de
funcionamento

▶ Solicite a um técnico especializado que coloque o apare-
lho definitivamente fora de funcionamento.

10 Reciclagem e eliminação

10.1 Reciclagem e eliminação

▶ Incumba o técnico certificado que instalou o produto da
eliminação da respetiva embalagem.

Se o produto ou as baterias eventualmente incluídas
estiverem identificados com este símbolo, significa que con-
têm substâncias nocivas para a saúde e para o ambiente.

▶ Neste caso, não elimine o produto e as baterias eventu-
almente incluídas pelo lixo doméstico.

▶ Em vez disso, entregue o produto e as baterias eventu-
almente incluídas num centro de recolha de baterias e
aparelhos elétricos ou eletrónicos.

11 Garantia e serviço de apoio ao cliente

11.1 Garantia

A garantia deste produto está ao abrigo da legislação em
vigor.

11.2 Serviço de apoio ao cliente

Pode encontrar os dados de contacto para o nosso serviço
de apoio ao cliente por baixo do endereço indicado no verso
ou em vaillant.com.
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Anexo

A Detectar e eliminar falhas

Problema causa possível Medidas para a eliminação

Não há água quente, o
aquecimento não aquece;
o aparelho não entra em
serviço

A válvula de corte do gás do edifício está fechada Abrir a válvula de corte do gás do edifício

A alimentação de corrente do edifício está desligada Ligar a alimentação de corrente do edifício

A tecla de ligar/desligar no produto está desligada Ligar a tecla de ligar/desligar no aparelho

A temperatura de avanço do aquecimento está
regulada para um valor muito baixo ou na regulação
"Aquecimento off" e/ou a temperatura da água
quente está regulada para um valor muito baixo

Regular a temperatura de avanço do aqueci-
mento para a temperatura pretendida e/ou regu-
lar a temperatura da água quente para a tempe-
ratura pretendida

A pressão de enchimento do sistema de aqueci-
mento não é suficiente

Reencher o sistema de aquecimento com água

Ar no sistema de aquecimento Purgar os radiadores

Se o problema persistir: informar um técnico
especializado

Falha no processo de ignição Premir a tecla de reset

Se o problema persistir: informar um técnico
especializado

Modo AQS sem falhas; o
aquecimento não entra em
funcionamento

o controlador não efectua um pedido de calor Verificar o programa temporizado no controlador
e corrigir, se necessário

Verificar a temperatura ambiente e, se neces-
sário, corrigir a temperatura ambiente nominal
("Manual de instruções do controlador")
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B Manual de instruções resumido

Desligar o modo de aquecimento (modo Verão)

50 50 off

 >  ( )  >  
  

 > ( )

Regular a temperatura do aquecimento (ligar o modo de aquecimento)

50 50 48

 >  ( )  > /  
 

 > ( )

Regular a temperatura da água quente

50 45 48

 >  ( )  > /  
 

 > ( )

Ligar/desligar o modo de conforto

50 45 Comf.
off

Comf.
on

 >  ( )  >  
 

 > /  
 

 > ( ) 
para o modo de conforto para ligar/desligar

para seleccionar a 
temperatura

para seleccionar a 
temperatura

para confirmar

para confirmar

para confirmar

para confirmaraté o aquecimento se 
desligar
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