
Zanim zadzwonisz do serwisu sprawdź poniższe punkty. Ich 
wystąpienie nie stanowi wady urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Przyczyna

Zapach i dym przy pierwszym 
uruchomieniu

To normalne zjawisko. Po jakimś czasie 
charakterystyczny zapach zniknie.

Biały dym, hałas po uruchomieniu 
nagrzewnicy, gdy uzupełniono paliwo po 

jego całkowitym zużyciu. 

W przewodach paliwowych znajduje się 
powietrze. Po chwili dym i hałas ustąpią.

Niepokojący dźwięk przy rozruchu i 
zatrzymaniu urządzenia.

Współpracujące ze sobą elementy 
wywołują ten dźwięk. To normalne 

zjawisko.

W czasie rozruchu wydobywa się płomień Ze względu na to, że w komorze spalania 
znajduje się pozostałość mieszanki po 
ostatnim cyklu pracy – skład spalanej 

właśnie mieszanki nie jest prawidłowy. 
Zjawisko zniknie po chwili.

PROBLEM PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE

Nagrzewnica zatrzymała się po 
krótkiej pracy, na wyświetlaczu 
pojawił się napis „E1”

1. Nieprawidłowe ciśnienie na 
pompie
2. Zanieczyszczony filtr paliwa
3. Zanieczyszczona dysza paliwowa
4. Zanieczyszczona fotokomórka
5. Nieprawidłowa instalacja 
fotokomórki
6. Uszkodzona fotokomórka
7. Nieprawidłowe połączenie 
pomiędzy płytą główną a 
fotokomórką
8. Uszkodzony kondensator

1. Wyreguluj ciśnienie na pompie
2. Wyczyść lub wymień filtr paliwa
3. Wyczyść lub wymień dyszę 
paliwową
4. Wyczyść lub wymień 
fotokomórkę
5. Popraw pozycję fotokomórki
6. Wymień fotokomórkę
7. Sprawdź wszystkie połączenia 
elektryczne
8. Wymień kondensator silnika
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Nagrzewnica nie pracuje lub silnik 
przerwał pracę po krótkim czasie, na 
wyświetlaczu pojawił się napis „E1”

1. Brak paliwa, zanieczyszczone 
paliwo lub niewłaściwy rodzaj 
paliwa
2. Nieprawidłowe ciśnienie na 
pompie
3. Skorodowane elektrody
4. Zanieczyszczony filtr paliwa
5  Zanieczyszczona dysza paliwowa
6. W paliwie znajduje się woda
7. Nieprawidłowe połączenie 
pomiędzy płytą główną a 
transformatorem
8. Transformator zapłonowy i 
elektrody zapłonowe nie są 
podłączone
9. Uszkodzony świeca zapłonowa

1. Napełnij zbiornik czystym 
paliwem
2. Wyreguluj ciśnienie  na pompie 
paliwowej
3. Wyczyść lub wymień elektrody
4. Wyczyść lub wymień filtr paliwa
5. Wyczyść lub wymień dyszę 
paliwową
6. Przepłucz zbiornik świeżym 
paliwem
7. Sprawdź wszystkie połączenia 
elektryczne
8. Podłącz elektrody zapłonowe z 
transformatorem
9. Wymień świecę zapłonową

Na wyświetlaczu pojawił się napis 
„E2”

Uszkodzony czujnik temperatury Wymień czujnik temperatury

Słabe spalanie / zbyt wiele dymu 1. Zanieczyszczony filtr paliwa
2. Paliwo słabej jakości
3. Ciśnienie powietrza jest zbyt 
niskie lub zbyt wysokie

1. Wyczyść lub wymień filtr paliwa
2. Upewnij się, że paliwo nie jest 
zanieczyszczone lub stare
3. Wyreguluj ciśnienie  na pompie 
paliwowej

Nie można włączyć nagrzewnicy a 
na wyświetlaczu pojawił się znak „--
”

1. Czujnik temperatury się przegrzał
2. Bezpiecznik na płycie głównej się 
przepalił
3. Czujnik temperatury jest 
nieprawidłowo podłączony do płyty 
głównej

1. Wyłącz nagrzewnicę i włącz 
ponownie dopiero po upływie ok 10 
minut aby urządzenie się schłodziło
2. Sprawdź i wymień bezpiecznik
3. Sprawdź wszystkie połączenia 
elektryczne

E1 - nagrzewnica się wyłącza
     - gorąca obudowa
     - słaby podmuch wentylatora

1.Wymienić wentylator lub 
poprawić kąt nastawienia łopatek
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