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Prezado cliente,

Lhe agradecemos por haver preferido um dos nossos produtos, fruto de experiências tecnológicas e de uma contínua 

pesquisa para alcançar um produto de qualidade superior em termos de segurança, confiabilidade e rendimento. Neste 

manual encontrará todas a informação e os conselhos úteis para poder utilizar o seu produto com máxima segurança e 

eficiência.

P

Recordamos-lhe que a primeira ligação deve ser efectuada 

pelo nosso Centro de Assistência Autorizado (Lei 37/2008) 

que deve controlar a instalação e completar a garantia.!

livram a empresa 

fabricante de todo eventual dano derivado do uso do aquecedor. 

não deve ser usado como incinerador, nem deve ser utilizado combustivel diferente ao pellet.

parte integrante do produto devendo acompanhá-lo durante toda a 

assegure-se sempre que o manual acompanhe o 

mesmo, para que o adquirente e todas as pessoas que concorram à instalação, ao uso e à manutenção tenham acesso 

à informação contida no mesmo. 

 Ler atentamente as instruções e a informação técnica contidas no manual antes de proceder à instalação, ao 

uso e a qualquer outra intervenção no produto.

garante a segurança das pessoas e do produto, a econo-

mia de funcionamento e a sua longa duração no tempo.

seguro, mas no entanto, antes de efectuar qualquer operação, recomenda-se observar cuidadosamente às in-

struções referidas no seguinte documento e de mantê-lo sempre à disposição.

atenção ao mover as peças de cerâmica, onde estiverem presentes.

A parede onde será posicionado o produto não deve ser de madeira 

necessário manter as distâncias de segurança.

 partes do aquecedor (porta, manilha, laterais) podem alcançar tempe-

raturas elevadas.

pessoas idosas, deficientes físicos e animais.

constante desenvolvimento e renovação do produto poderá fazer, sem nenhum aviso prévio, as modificações 

que considere oportunas.

utilização de luvas para o manuseio da 

porta de carregamento de pellet e da manilha de abertura da porta.

Desaconselha-se instalar o aquecedor em um quarto.

Jamais cobrir o corpo do aquecedor ou obstruir as ranhuras si-

tuadas na parte superior quando o aparelho estiver em funcio-

namento. A todos os nossos aquecedores se prova a ligação em 

linha.

En caso de incendio, desconectar la alimentación eléctrica, utilizar un extintor a norma y eventualmente 
llamar a los bomberos. Llamar después al Centro de Asistencia Autorizado.

!
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1.0 Normas e declaração de conformidade

-

taria è necessario a declaração de conformidade que vem emessa por quem construiu a instalação idraulica segundo L. 

1.1 Informação de segurança

Roga-se ler atentamente este manual de uso e manutenção antes de instalar e colocar o aquecedor em funcionamento!

1.2 Responsabilidade

utilização de peças sobresselentes não originais para este modelo.

!

-
de e de 6 mm de diâmetro de tipo recomendado pelo fabricante;

-
minada a conexão dos tubos de descarga com o tubo de eva-
cuação de fumo;

não deve nunca ser removida;
-

ciente troca de ar;
-

namento do mesmo;



devem ser tocadas com protecções adequadas;

-

2.0 Botões de função e display

Botões de função

1. Aumento de temperatura 

2. Diminuição de temperatura 

3. Botão de ajuste

4. ON/OFF  

5. Diminuição de potência 

6. Aumento de potência 

SET

!

2.1 Indicações no display

7. Led cronotermostato

8. Led de funcionamento do aquecedor “Smoke discharge”

9-10. Display superior/inferior

No display serão visualizados os diferentes modos de funcionamento do aquecedor ademais da temperatura e da potência 

de trabalho configurada pelo usuário. No caso em que se verifique mau funcionamento do aquecedor, o display evidencia 

11. Receptor do controlo remoto

12. Led set “Menu”



13. Led temperatura 

14. Led recepção controlo remoto

15. Led pellet “Pellet”

7.   Led cronotermostato
8.   Led de funcionamento do aquecedor
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Controlo remoto

2.2 Descrição do controlo remoto (optional)

O controlo remoto permite controlar as seguintes 

funções:

1. Aumento de temperatura: 

2. Diminuzione di temperatura: 

3. Aumento di potenza: 

+

+

1

2

3

4



Recordamos-lhe que a primeira ligação deve ser efectua-

da pelo nosso Centro de Assistência Autorizado habi-

litado (Lei 37/2008) que deve controlar a instalação e 

completar a garantia.

provenientes da pintura e da graxa na carcaça e tubos.
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!

4. Diminuição de potência:  

5. Ligar e desligar:

+

2.3 Recomendações

-

-

apresentar aberturas de inspeção para a limpeza.

2.4 Carregamento do pellet no tanque:

-

3.0 Prima Accensione Stufa

3.1 Ligação do aquecedor

-

gação e aparece a mensagem 

  o aquecedor carrega os pellets e continua a ligação da 

  significa que o aquecedor 



Modifica potência

display indica o valor da potência.

Modificação da temperatura

-

-

rior.

4.1 Programação do aquecedor - Cronotermostato (optional)

-

nalmente.

UT01:

compartimento de  combustão.!

3.2 Desligamento do aquecedor

rápida expulsão dos fumos da câmara de combustão.

88

SET

SET

 em base à potência programada, enquanto 

 enquanto que no display 

4.0 Regulação da estufa

!

-

pode em alguns casos provocar o não ligamento da estufa 

com consequentes danos à estufa e ao ambiente (possíveis 

emissões de fuligem e queimados.

-

ciere per mancata accensione.



-!

UT02

UT03 -

UT04: Reservada ao Centro de Assistência Autorizado.
UT04 reservada ao técnico.

-
FORA DA GARANTIA.

UT05

Nota: 

UT06:

Nota: 

UT07: 

exemplo, a ligação do aquecedor se realiza nos dias sábado e domingo.

SET

SET

SET

Mensagem Significado
Day 1

Day 2

Day 3 Quarta-feira

Day 4 Quinta-feira

Day 5

Day 6

Day 7

OFF

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7

Quarta-feira Quinta-feira

4.2 Programação do aquecedor



EXEMPLO

-

-
!

O programa será o seguinte:

 

último desligamento.
!

5.0 Informação no display

“OFF”

UT08:

Nota:

UT09:

Nota: 

UT10:



“FAN - ACC”

“LOAD WOOD”

“FIRE ON”

“ON 1”

“ECO”

Se a temperatura configurada é de 41°C o aquecedor permanece sempre em funciona-

mento à potência de trabalho configurada sem passar ao modo económico 

“STOP FIRE”

-

 

5.1 Casos particulares

-

te aparece a mensagem . Neste caso para ligar o aquecedor, configure a temperatura em pelo 

 permanece 

entra novamente em funcionamento com os parâmetros anteriormente configurados.

“ALLARME “SERV”
Quando aparece a mensagem -

“ALARM NO ACC”: ligação anómala

“DEP FAIL”: obstrução nos condutos de descarga dos fumos

fumo.

e a estufa repartirá após ter efetuado um ciclo de resfriamento. 



“SIC FAIL”: sobreaquecimento do aquecedor 
Quando aparece a mensagem  o motorredutor do pellet se bloqueia e o aquecedor entra na 

fase de desligamento.
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ALARME DE DESLIGAMENTO DURANTE FUNCIONAMENTO

-

ALARME SONDA DE FUMAÇA

display aparece a escrita 
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7.0 Limpeza e manutenção

de problemas no funcionamentodo aquecedor.!

6.0 Canalização (quando presente)

ativar o segundo ventilador de ar quente.

N.B.: A velocidade do ventilador da conduta não deve ser superior à velocidade do ar ambiente.

Exemplo:

SET

-

No caso a seguir o segundo ventilador de ar quente encontra-se desligado.

!



7.2 Limpeza das peças de metal

de uso destas substâncias, a nossa empresa declina toda e qualquer responsabilidade.

7.3 Limpeza da braseira e de seu suporte

acompanhada por fumo preto, significa que há depósitos de 

-

poderia formar, prestando especial atenção em liberar ori-

-

ras vezes com cada ligação, sobretudo quando se utilizam 

-

uso e da escolha do pellet.

-

rando as eventuais cinzas presente.

7.1 Limpeza das superfícies

-

nos às superfícies do aquecedor. Antes de utilizar qualquer 

ou contactar o Centro de Assistência Autorizado para solici-

tar indicações à respeito.

!

7.4 Limpeza do revestimento de cerâmica (onde presente)

!

-

pode em alguns casos provocar o não ligamento da estufa 

com consequentes danos à estufa e ao ambiente (possíveis 

emissões de fuligem e queimados.

-

ciere per mancata accensione.



!

7.5 Limpeza diária através do raspador (quando presente)

-

vanca colocada entre as grelhas frontais por onde sai o ar ambiente.

7.6 Limpeza do retentor de chama 



7.7 Recolhedor de cinzas

-

rador toda a cinza depositada ao seu interno.

7.8 Limpeza do vidro

qualidade e quantidade do pellet usado.

falta de controlo da eficiência desta guarnição pode comprometer o funcionamento do aquecedor. Não obstante, pellet de 

!

7.9 Limpeza da instalação de descarga

-

tenção pelo menos mensalmente.

eliminação de pó e teias de aranha.

7.10 Limpeza dos ventiladores

funcionamento.

-



7.11 Limpeza de fim de estação

8.0 Substituição dos elementos

8.1 Substituição dos vidros

quebrar-se somente por causa de um forte impacto ou pelo uso inapropriado. 

Não provoque golpes na porta e tampouco no vidro.

-

torizado.

8.2 Substituição das pilhas do controlo remoto 
(donde presente)

retire a tampa posterior do controlo remoto fazendo alavanca por 

tipo de bateria e polaridade estão indicadas tamben na paarte de 

-

9.0 Manutenção anual aos cuidados do Centro de Assistência

que o produto se mantenha eficiente, garantindo o seu funcionamento em total segurança.

!

Limpeza após as 900 horas ou anual

-

-

- a saída do menú horas de trabalho do display será automática após alguns segundos de inatividade ao 
interno do próprio menu.
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9.1 Operações a realizar a cada estação antes da ligação.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAS HERGÓM S.A. 

SOTO DE LA MARINA - Cantabria 
Apartado de Correos, 208 

39080 Santander (ESPAÑA) 
Tel.: (942) 587000* 
Fax: (942) 587001 

Web: http://www.hergom.com 
E-mail: hergom@hergom.com 
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