
ثاتت

 ثاَي3ّتؼذ اص 

 ثاَي0/1ّ

  ثاَي0/5ّ

 ثاَي1ّ

 ثاَي2ّ

قشيض چطًك صٌ

قشيض ثاتت

قشيض ٔ صسد

1

2

3

4+ قشيض ٔ صسد 

5

6

7

وضعيت پتاوسيومتسچساغ

تاتستاَّ/صيستاَّسثض چطًك صٌ

تاتستاَّ تا تاص ضذٌ آب/صيستاَّقشيض چطًك صٌ

تاتستاَّ تا تاص ضذٌ آب/صيستاَّقشيض چطًك صٌ

تاتستاَّ تا تاص ضذٌ آب/صيستاَّقشيض چطًك صٌ

استُذتاي فقط چشاؽ/تاتستاَّ/صيستاَّقشيض چطًك صٌ

استُذتاي فقط چشاؽ/تاتستاَّ قثم اص تاص ضذٌ آبصسد چطًك صٌ

استُذتاي فقط چشاؽ/تاتستاَّ/صيستاَّصسد چطًك صٌ

-صسد چطًك صٌ

تاتستاَّ تا تاص ضذٌ آب/صيستاَّصسد چطًك صٌ

استُذتاي فقط چشاؽ/تاتستاَّ/صيستاَّصسد چطًك صٌ

عيب

 "Perla" 

A07 

A02 

A03 

A04 

A06 

شزد چطمك شن

صيستاَّ

 يذاس گشيايصNTCقطؼي 

تاتستاَّ تا تاص ضذٌ آب/صيستاَّ

LCDوضعيت 

- A11 

ADJ 

چطًك صٌ 

چطًك صٌ 

P
Pچطًك صٌ 

 قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ كهيذ حشاستي سٔي يثذل

 قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ تشيٕستات دٔد

اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب

يطكم استثاطي سيًٕت كُتشل اتاق تا دستگاِ

 قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ كهيذ حشاستي يا تشيٕستات ايًُي دٔد

 يذاس گشيايص ٔ آتگشو يصشفيNTCقطؼي 

ػًهكشد يا قطؼي كهيذ حشاستي يا تشيٕستات دٔد

"Calda Riello"

(صياٌ تستّ تٕدٌ آتگشو) آتگشو يصشفيNTCقطؼي 

قسمص چطمك شن

/ تاتستاَّ 

صيستاَّ

 قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ كهيذ حشاستي                                 

(دس صٕست تاص ضذٌ آتگشو دس تاتستاَّ)  

قسمص ثابت

( سيكم جشقّ صَي3 يا 2تيٍ )سٔضٍ َطذٌ يطؼم 

 Chimney Sweep( 15دقيقّ تا حذاكثش تٕاٌ كاس يي كُذ )

شزد ثابت

standby/تاتستاَّ

 ْاNTCقطؼي دس 

ثاتت
 3 يا 2پس اص  (ضيش گاص،جشقّ صَي،حسگش)ػذو تطكيم ضؼهّ 

يشتثّ جشقّ صَي

(70 ٔ گشيايص 50يصشفي )قطؼي پتاَسيٕيتش 

سسيع- سبص چطمك شن 

ٔسٔد ٔ خشٔج تّ سيستى ساساصيستاَّ

اتصاني حسگش

قطغ تٕدٌ پم تشيٕستات اتاقي

 ثاويً خاموش0/5 ثاويً زوضه 0/5- سبص چطمك شن 

(ضيش گاص،جشقّ صَي،حسگش)ػذو تطكيم ضؼهّ 

"BN324i"

قسمص ثابت

قسمص چطمك شن

چطًك صٌ ديا

A01 

 آيپش2اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب يا فيٕص 

اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب

 "Calda Venezia & Optima & Alta" 

عيب يابي پكيج ٌا

 ثاويً خاموش5 ثاويً زوضه 1- سبص چطمك شن 

standby آيادِ تّ كاس

standby (دقيق10ّتا )اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب

/ تاتستاَّ 

صيستاَّ

دستگاِ تّ دياي دسخٕاستي سسيذِ است

(دقيق10ّتا )اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب 

(دقيق10ّتا )اضكال دس پشضش دٔد ٔ يجًٕػّ فٍ 

 ْا سٔي يك يقأيت كاربNTCقفم كشدٌ 

(چگانطي)اضكال دس كهيذ فطاس چگانيذِ 

(ضيش آب تستّ است)دسخٕاست آتگشو ٔجٕد َذاسدتاتستاَّ

صيستاَّ

 آتگشو يصشفيNTCقطؼي 

 يذاس گشيايص NTCقطؼي 

حس ضذٌ ضؼهّ قثم اص اسسال فشياٌ تشد تّ ضيشگاص

(دقيق10ّتا )اضكال دس پشضش دٔد،يجًٕػّ فٍ 

(دقيق10ّتا  )اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب 

(دياي قطغ)آيادِ تّ كاس يا سسيذٌ تّ دياي دسخٕاستي پتاَسيٕيتش 

 يشتثّ جشقّ صَي2پس اص  (ضيش گاص،جشقّ صَي،حسگش)ػذو تطكيم ضؼهّ 

قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ كهيذ حشاستي

(تالفاصهّ)، تشيٕستات دٔد  (دقيق10ّپس اص )اضكال دس پشضش دٔد،يجًٕػّ فٍ 

(دقيق10ّپس اص )اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب 

E06 +  ثاتت

E07 +  ثاتت

E11

چطًك صٌ +ديا

چطًك صٌ +ديا

ديا چطًك صٌ

E01 +  ثاتت

E02 +  ثاتت

E03 +  ثاتت

E04 +  ثاتت

تُظيى انكتشيكي حذاقم ٔ حذاكثش يذاس گشيايص

(دقيق10ّتا )اضكال دس پشضش دٔد،يجًٕػّ فٍ 

(دقيق10ّتا )اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب 

فؼال تٕدٌ حانت تاييٍ سشيغ آب گشو

دسخٕاست جٓت گشيايص سشيغ

استفادِ اص حسگش دياي يحيط خاسج

صيستاَّ/تاتستاَّ

استُذتاي / 

/ تاتستاَّ 

صيستاَّ

-

تاتستاَّ/صيستاَّ

تاتستاَّ/صيستاَّ

تاتستاَّ/صيستاَّ

-

(دقيق10ّپس اص )اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب 

(دقيق10ّپس اص )اضكال دس پشضش دٔد ٔ يجًٕػّ فٍ 

(ضيش گاص،جشقّ صَي،حسگش)ػذو تطكيم ضؼهّ 

ٔجٕد اضكال دس تشيٕستات ايًُي دٔد

 "Nuova Benessere" 

(دياي قطغ)سسيذٌ تّ دياي دسخٕاستي پتاَسيٕيتش 

 يشتثّ جشقّ صَي2پس اص  (ضيش گاص،جشقّ صَي،حسگش)ػذو تطكيم ضؼهّ 

قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ كهيذ حشاستي

(تالفاصهّ)، تشيٕستات دٔد  (دقيق10ّپس اص )اضكال دس پشضش دٔد،يجًٕػّ فٍ 

(دقيق10ّپس اص )اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب 

 آتگشو يصشفيNTCقطؼي 

 يذاس گشيايصNTCقطؼي 

حس ضذٌ ضؼهّ قثم اصاسسال فشياٌ تشد تّ ضيشگاص

 "Roma" 
عيب وضعيت پتاوسيومتسLCDوضعيت 

تاتستاَّ تا تاص ضذٌ آب/صيستاَّ

تاتستاَّ تا تاص ضذٌ آب/صيستاَّ

تاتستاَّ تا تاص ضذٌ آب/صيستاَّ

تاتستاَّ/صيستاَّ

تاتستاَّ قثم اص تاص ضذٌ آب

تاتستاَّ/صيستاَّ

 آتگشو يصشفيNTCقطؼي 

 يذاس گشيايصNTCقطؼي 



E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E13

E15

E17

E25

E27

E29

E99

پيص فسضمحدوديتوضيحاتپازامتس

P09999 - 0تٕاٌ گشيايص

303 - 0صياٌ استشاحت دس يذاس گشيايصP1پيص فسضمحدوديتوضيحاتپازامتسكد

9930 - 0صياٌ پس گشدش پًپ21P2=،يايغ1=ضٓشيَٕع سٕخت1

10= ، روشن0=خامىشفؼانساصي پشٔپ خاسجي28P3-ظشفيت حشاستي2

0 - 9950(P8=0)تٕاٌ سٔضٍ ضذٌ تا گاص ضٓشي205P4 - 5صياٌ تُظيى خٕدكاس دستگاِ تا پشٔپ خاسجي3

0 - 9950(P8=1)تٕاٌ سٔضٍ ضذٌ تا گاص يايغ 31P5 - 0قاتهيت استفادِ اص آتگشو يصشفي10

100 - 20-تصحيح دياي تيشٌٔ تشاي سادياتٕس تا پشٔپ خاسجي6060P6 - 40تؼييٍ ياكضيًى دياي آتگشو يصشفي11

100 - 20-تصحيح دياي تيشٌٔ تشاي گشيايص اص كف تا پشٔپ خاسجي11P7=،اتٕياتيك0=خايٕشقاتهيت استفادِ اص يذاس گشيايص20

10=،مايع0=شهريَٕع سٕخت8080P8 - 45تؼييٍ ياكضيًى دياي يذاس گشيايص21

21=،گرمايش از كف1=رادياتىرَٕع يذاس گشيايص4040P9 - 20تؼييٍ ييُيًى دياي يذاس گشيايص22

991 - 0صياٌ پس گشدش پًپ دس آتگشو يصشفي2015P10 - 0تٕاٌ كاس دس يذاس گشيايص% 75يذت صياٌ كاس تا 28

10=،ريمىت0=ترمىستات اتاقيسيًٕت كُتشل/اَتخاب تشيٕستات اتاقي203P11 - 0صياٌ استشاحت دس يذاس گشيايص29

11=،سٔض0ٍ=خايٕشتايًشْا دس يذاس گشيايص30

21=،سٔض1ٍ=،اتٕياتيك0=خايٕشتثثيت ديا دس آتگشو يصشفي40

21=،سٔض1ٍ=،اتٕياتيك0=خايٕشفؼال كشدٌ پيص گشيايص دس آتگشو يصشفي41

11=،اتٕياتيك0=خايٕشSARAفؼال كشدٌ ػًهكشد ساسا 42

11=،اتٕياتيك0=خايٕشSARA BUSTERفؼال كشدٌ ػًهكشد ساسا كًكي 43

11=،سٔض0ٍ=خايٕشسيستى تُظيى خٕدكاس دستگاِ تا پشٔپ خاسجي44

45
سيستى تُظيى خٕدكاس دستگاِ تا پشٔپ 

(تؼييٍ ضية ًَٕداس آب ٔ ْٕايي)خاسجي
2.5 - 4020

10=،سٔض0ٍ=خايٕشثاتت كشدٌ دٔس ف48ٍ

11=،سٔض0ٍ=خايٕشT&Gفؼال كشدٌ ػًهكشد 50

104 - 0دياي سيستى ضذ يخ دس يذاس آتگشو يصشفي61

106 - 0دياي سيستى ضذ يخ دس يذاس گشيايص62

11=،سٔض0ٍ=خايٕشفؼال كشدٌ ضيش پش كٍ َيًّ اتٕياتيك85

0.60.6 - 0.4يحذٔدِ كاسكشد كهيذ ايًُي حذاقم فطاس آب86

HH

LL

23

24

.موازد ستازي داز دز عيب يابي دستگاي بىسسي فقط مسبوط بً ضوفاژ فه داز مي باضد* 

18

AL22*

AL21*

AL77

J1

53

(يذاس گشيايص)تُظيى ياكضيًى فطاس گاص انكتشَٔيكي 

(يذاس گشيايص)تُظيى ييُيًى فطاس گاص انكتشَٔيكي 

َياصي تّ تاص كشدٌ آتگشو َذاسد (يذاس يصشفي)تُظيى ياكضيًى فطاس گاص يكاَيكي  

َياصي تّ تاص كشدٌ آتگشو َذاسد (يذاس يصشفي)تُظيى ييُيًى فطاس گاص يكاَيكي 

قطغ استثاط يجًٕػّ سيى تا تشد

( دقيق1ّپس اص )ٔجٕد اضكال دس حسگش فطاس دٔدكص 

( دقيق1ّتا )ٔجٕد اضكال دس حسگش فطاس دٔدكص 

سٔضٍ ضذٌ يطؼم تذٌٔ اسسال فشياٌ اص تشد

CV424Sعيب يابي 

 يشتثّ جشقّ صَي3پس اص  (ضيش گاص،جشقّ صَي،حسگش)ػذو تطكيم ضؼهّ 

AL41

Benessere Proپازامتسٌاي 

(ضيش گاص،جشقّ صَي،حسگش)ػذو تطكيم ضؼهّ 

سٔضٍ ضذٌ يطؼم تذٌٔ اسسال فشياٌ اص تشد

قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ كهيذ حشاستي

قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ تشيٕستات دٔد

( دقيق1ّپس اص )افت فطاس آب 

( دقيق1ّتا )افت فطاس آب 

خشاتي يا قطؼي تشاَسذيٕسش

خشاتي تشد

AL40

AL22

AL20

AL11

خشاتي تشد كُتشل ٔ تشد ًَايطگش

( دقيق1ّپس اص )قشاس گشفتٍ ضٕفا  ژ دس حانت كُتشني 

Benessere Proعيب يابي 

AL10

AL51 - 59

AL42

 آتگشو يصشفيNTCقطؼي 

 يذاس گشيايصNTCقطؼي 

  گشيايص اص كفNTCقطغ ضذٌ 

AL60

خشاتي سُسٕس سٔي يطؼم

AL71

AL50*

AL31*

AL30*

J0

قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ كهيذ حشاستي

( دقيق2ّپس اص )اضكال دس پشضش دٔد ٔ يجًٕػّ فٍ 

خطاي يذٔالتٕس ضيش گاص

 يذاس گشيايصNTCقطؼي 

 آتگشو يصشفيNTCقطؼي 

مىطق عملكسد ضوفاژ دز مداز گسمايص و آبگسم مصسفي

 قطؼي،خشاتي يا ػًم كشدٌ تشيٕستات دٔد

ٔصم تٕدٌ پشضش دٔد قثم اص سٔضٍ ضذٌ فٍ

اضكال دس حسگش دياي يحيط خاسجي

 دسج95ّسسيذٌ دياي گشيايص تّ تاالي 

اضكال َشو افضاسي تشد

( دقيق2ّتا )اضكال دس پشضش دٔد ٔ يجًٕػّ فٍ 

يخ صدٌ يثذل اصهي

اضكال دس كهيذ حذاقم فطاس آب

اضكال دس تشق سساَي تّ ضيش گاص

ػذو تطخيص فٍ داس تٕدٌ يا تذٌٔ فٍ 

CV424Sپازامتسٌاي 

 مصرفي

 كليد حداقل فشار آب

 گرمايش

 ترموستات اتاقي

KI KIS 

 فلوسوييچ

KI KIS 

  دود بسته ترموستات

 جرقه و گاز

 حسگر

 پرشر باز

 فن روشن

 پرشر بسته

 جرقه و گاز

 حسگر

 دود بسته ترموستات

 جرقه و گاز

 حسگر

 پرشر باز

 فن روشن

 پرشر بسته

 جرقه و گاز

 حسگر



ٔاسد  (Enter)تّ پاسايتشْا ٔاسد يي ضٕيى ٔ تا تُظيى كُُذِ ي ديا كذ يٕسد َظش سا اَتخاب سپس تا دكًّ ي گشيايص (Enter)سپس تا دكًّ ي گشيايص

.پاسايتش يٕسد َظش ضذِ ٔ تا تُظيى كُُذِ ي ديا يقذاس آٌ سا تغييش يي دْيى

(3)(2)(1)

تالفاصهّ دكًّ ي گشيايص سا ْى َگّ يي داسيى تا 

 سٔي صفحّ ظاْش ضٕد000كذ 

Benessere Proوزود بً پازامتس ٌاي دستگاي 

. سٔي ًَايطگش تياَگش ٔسٔد تّ پاسايتشْا يي تاضذPظاْش ضذٌ حشف 

(1) (2) (3)

اتتذا دستگاِ سا خايٕش يي كُيى سا َگّ يي داسيى (i)دكًّ ي 

. سپس تا پتاَسيٕتش يصشفي پاسايتشْا سا ػٕض يي كُيى ٔ تا پتاَسيٕيتش گشيايص يقذاس آٌ سا تغييش يي دْيى

CV424Sوزود بً پازامتس ٌاي دستگاي 

خايٕش: پتاَسيٕيتش اَتخاب فصم  خايٕش: پتاَسيٕيتش اَتخاب فصم 

ٔسط: پتاَسيٕيتش يصشفي 

حذاقم: پتاَسيٕيتش گشيايص 

(i)ٔسط : پتاَسيٕيتش اَتخاب فصم 

ٔسط: پتاَسيٕيتش يصشفي 

حذاقم: پتاَسيٕيتش گشيايص 

ٔسط: پتاَسيٕيتش يصشفي 

ٔسط: پتاَسيٕيتش گشيايص 



1جايپش 2جايپش 3جايپش 4جايپش 

تثثيت آتگشو يصشفي 

پتاَسيٕيتش اص يذاس )

 60خاسج ضذِ ٔ ديا سا 

(دسجّ تُظيى يي كُذ

تثذيم سٕخت اص 

ضٓشي تّ يايغ

حزف تايًش ْاي يذاس 

گشيايص
-

6جايپش 5جايپش 4جايپش 3جايپش 2جايپش 1جايپش 

تُظيى حذاقم فطاس 

گاص دس يذاس گشيايص 

تُظيى انكتشيكي ضيش )

(گاص

حزف تايًشْا ي يذاس 

گشيايص

1جايپش 2جايپش 3جايپش 4جايپش 5جايپش 6جايپش 

حزف تايًش ْاي يذاس 

گشيايص

تُظيى حذاقم فطاس 

گاص دس يذاس گشيايص 

تُظيى انكتشيكي ضيش )

(گاص

.الشم بً ذكس است ضمازي گرازي جامپسٌا دز دستگاي ووصيا و اپتيما و پسال اش چپ بً زاست مي باضد اما دز دستگاي زوما اش سمت زاست بً چپ مي باضد

Perla

تثثيت آتگشو يصشفي
تثذيم سٕخت اص 

ضٓشي تّ يايغ

تثذيم اص فهٕيتش تّ 

فهٕسٕييچ تا گزاضتٍ 

جايپش

تك يُظٕسِ كشدٌ 

فقط )دستگاِ 

(گشيايص
تُظيى حذاكثش فطاس گاص دس يذاس گشيايص 

(تُظيى انكتشيكي ضيش گاص)

1جايپش 

تثذيم اص فهٕسٕييچ تّ فهٕيتش تا تشداضتٍ 

دس صٕست تشداضتٍ جايپش دستگاِ دس )جايپش

(يصشفي كاس ًَي كُذ

Benessere Pro

Calda Venezia & Optima

Roma

تُظيى حذاكثش فطاس گاص دس يذاس گشيايص 

(تُظيى انكتشيكي ضيش گاص)

تثذيم سٕخت اص 

ضٓشي تّ يايغ

تثثيت آتگشو يصشفي 

پتاَسيٕيتش اص يذاس )

خاسج ضذِ ٔ ديا سا 

 دسجّ تُظيى يي 60

(كُذ

-

تثذيم اص فهٕسٕييچ تّ 

فهٕيتش تا تشداضتٍ 

دس صٕست )جايپش 

تشداضتٍ جايپش 

دستگاِ دس يصشفي 

(كاس ًَي كُذ


